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RESUMO: O objetivo da pesquisa é analisar de que modos a performance artística do 

balé, que compreende uma série de práticas e significados que lhe conferem sentido, 

converte-se em performance de gênero, ou seja, estiliza o corpo, repercute na aparência 

e no comportamento de quem dança, produzindo e reproduzindo maneiras específicas 

de se viver a masculinidade e a feminilidade. O material empírico foi constituído a 

partir de entrevistas realizadas com dois grupos de crianças que participam de aulas 

desse estilo de dança em Porto Alegre. Para a realização da análise, foram utilizados 

como referenciais teóricos o conceito de performance de Richard Schechner, entre 

outras contribuições dos Estudos da Performance, bem como alguns referenciais dos 

Estudos de Gênero e de autores que tratam da história, cultura e pedagogia do balé 

clássico. As análises foram organizadas em quatro eixos que dizem respeito: 1) à 

performance do balé; 2) à infância performatizada; 3) às performances do feminino na 

dança clássica; 4) às discussões deflagradas por meio da observação de imagens 

relativas ao universo da dança e ao universo infantil estereotipado. A partir dos relatos 

das crianças, verificou-se que dançar balé (pode) significa(r) dar-se a ver bela e 

feminina, e que o aprendizado da dança se caracteriza como aprendizado de ser menina. 

Dessa forma, a rigidez na delimitação de um modo de se viver a masculinidade e a 

feminilidade pode tanto afastar os meninos da dança, quanto aproximar as meninas ao 

balé.  
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Este texto apresenta algumas considerações contidas na dissertação de mestrado 

em Educação intitulada Entre Pedaços de Algodão e Bailarinas de Porcelana: a 

performance artística do balé clássico como performance de gênero. Compartilho com 

o leitor algumas percepções e possíveis conclusões obtidas no desenvolvimento do 

trabalho. O objetivo da pesquisa é analisar de que modos a performance artística do 



balé, que compreende uma série de práticas e significados que lhe conferem sentido, 

converte-se em performance de gênero, ou seja, estiliza o corpo, repercute na aparência 

e no comportamento de quem dança, produzindo e reproduzindo maneiras específicas 

de se viver a masculinidade e a feminilidade. O material empírico foi constituído a 

partir de entrevistas realizadas com dois grupos de crianças que participam de aulas 

desse estilo de dança em Porto Alegre, na perspectiva de compreender as relações entre 

elas e o balé, suas motivações e opiniões sobre a dança. Para a realização da análise, 

foram utilizados como referenciais teóricos o conceito de performance de Richard 

Schechner, entre outras contribuições dos Estudos da Performance, bem como alguns 

referenciais dos Estudos de Gênero e de autores que tratam da história, cultura e 

pedagogia do balé clássico. Enfatiza-se, contudo, que, embora o termo performance 

possua muitas conotações, o sentido no qual ele é empregado neste trabalho refere-se a 

uma conduta comunicativa, aos modos de apresentação e representação de 

comportamentos. Para Richard Schechner (2000, 2002), toda e qualquer coisa pode ser 

estudada como performance. Isso “significa investigar o que o objeto faz, como ele 

interage com outros objetos ou seres, e como se dá essa relação” (SCHECHNER, 2002, 

p.24). O balé é uma performance porque nossa cultura, a convenção, o costume e a 

tradição o dizem que é, assim como outras performances artísticas, como o teatro e a 

música.  

A técnica de dança, a utilização particular do corpo no balé, possui como fortes 

características a referência de um olhar de fora e a importância do modo de dar-se a ver, 

sendo que, historicamente, a técnica/estética do balé desenvolveu-se, em parte, pela 

vaidade dos(as) bailarinos/as e dos coreógrafos. Segundo Pereira (2006), a história do 

balé é “uma história que se faz ainda hoje, aliando técnica e estética num lugar bastante 

determinado: o corpo”. Aqui, o termo estética tem um significado ambíguo, pois refere-

se tanto à linguagem como à beleza. Com o tempo, o balé tornou-se uma experiência de 

cultura erudita, assim como uma arte feminilizada centrada na graça, na pureza e na 

cortesia. O que era cultura “passou a ser encarado como natureza, atribuindo-se ao que 

era produto de um contexto cultural, histórico e ideológico um caráter natural (Barthes) 

– o modo como o balé deve ser” (CANTON, 1994, p.99).    

A partir dos relatos das crianças entrevistadas, verificou-se que dançar balé 

(pode) significa(r) dar-se a ver bela e feminina, e que o aprendizado da dança se 

caracteriza como aprendizado de ser menina. Dessa forma, a rigidez na delimitação de 



um modo de se viver a masculinidade e a feminilidade pode tanto afastar os meninos da 

dança, quanto aproximar as meninas ao balé.  

Porém, como não há um modo único e universal de ser menina ou mulher e sim 

maneiras plurais de se viver as feminilidades, pergunto-me: quem é essa (quase) heroína 

preconizada pelo balé? A influência das raízes aristocráticas e dos contos de fadas 

evidencia-se na figura da bailarina clássica que povoa o imaginário coletivo, os livros, 

os filmes e os brinquedos: um corpo que se apresenta com uma “postura reta que [assim 

como preconizavam os antigos manuais escolares, conforme Louro (1997, p.62)] 

transcende a mera disposição física dos membros, cabeça ou tronco, pois seria um 

indicativo de seu caráter e suas virtudes”; um físico “moldado ao ideal de feminilidade 

que equipara a beleza e a graça à excessiva magreza” (GORDON apud HANNA, 1999, 

p. 191) e uma personalidade pré-disposta à encarnação de “papéis como ninfas, sílfides, 

donzelas espectrais e fadas” (CANTON, 1994, p. 66), além de ser possuidora dos 

atributos necessários ao aprendizado de seu ofício, como disciplina, organização, 

passividade e obediência. Contudo, acredito que essas características são marcas de uma 

feminilidade idealizada que transcende o campo da dança e é compartilhada por esferas 

como a família, a escola e a mídia. Percebi, nas meninas entrevistadas, a inscrição 

dessas marcas, em seus corpos e opiniões, as mesmas que carrego em mim, já que 

danço balé desde muito pequena. Assim, a prática do balé ou sua performance, 

constituída por uma série de ações e símbolos que conferem sentido a sua realização, 

pode se caracterizar, para além do aprendizado de uma técnica ou de um código de 

dança, como o aprendizado dos modos de ser menina, ou seja, como performance de 

gênero. Evidentemente, há outras razões e motivações que levam as meninas a procurar 

o balé como atividade, como o desejo de profissionalização na área, por exemplo. 

E os meninos? De que forma o balé performatiza o gênero masculino? Embora a 

movimentação dos meninos e dos homens seja diferenciada das meninas e das 

mulheres, principalmente na execução de um pas-de-deux, no qual o bailarino manobra 

e sustenta a bailarina (o que, dentro de nossa cultura, poderia ser visto como um ato de 

demonstração de força e virilidade), a prática do balé é associada a um modo feminino 

de dar-se a ver. Muitas vezes, essa identidade de gênero é confundida com a identidade 

sexual, ou seja, os meninos que dançam balé são estigmatizados como homossexuais, 

em uma atribuição de um gênero defeituoso ou falho. “De fato, habitualmente punimos 

os que não desempenham corretamente o seu gênero” (BUTLER, 2003, p. 200). Assim, 

o desejo e a motivação para a dança precisam ultrapassar o terreno das ideias pré-



concebidas, o que consiste em uma tarefa nada fácil. A ausência de artefatos culturais 

que identifiquem a figura masculina com o balé também colabora para o distanciamento 

entre eles e a dança. Quando os garotos investem no balé, profissionalmente ou não, 

quase sempre ganham destaque na mídia e são vistos como heróis de contos de fadas, ao 

contrário do anonimato experimentado por muitas meninas que se dedicam à dança. 

Afinal, no que consiste a performance artística do balé para os meninos? Os poucos 

dados reunidos a partir dos pouquíssimos garotos envolvidos nesta pesquisa, não 

apontam muitas direções. Sendo assim, talvez essa questão possa constituir-se como 

ponto de partida para um próximo estudo. 

Recordo ao leitor que as performances, segundo Erving Goffman (2003) marcam 

identidades, dobram o tempo, remodelam e adornam o corpo, e contam histórias. 

Performances – de arte, rituais ou da vida cotidiana – são feitas de “comportamentos 

restaurados”, ações performativas que as pessoas treinam, fazem, praticam e ensaiam 

(SCHECHNER, 2003, p. 23). Lembremos ainda que os atributos e atos de gênero 

(BUTLER, 2003), as várias maneiras como o corpo mostra ou produz sua significação 

cultural, são performativos, então não há identidade preexistente pela qual um ato ou 

atributo possa ser medido.  

No início desta pesquisa, minha intenção era compreender os significados 

atribuídos pelas crianças à sua dança, pois me intrigava a percepção da sobrevivência de 

uma arte tão tradicional como o balé em um “mundo onde a produção contemporânea 

não reserva grandes espaços para príncipes ou cisnes encantados” (KATZ, 2002). Hoje, 

após analisar as opiniões das crianças, com o auxílio das lentes da Performance, vejo 

que a prática do balé na infância se constitui como um aprendizado simultâneo da 

técnica de dança e dos modos de ser menina, bela, educada e elegante. Isso é algo bom 

ou ruim? Talvez não importe, porque mais importante do que fazer um juízo de valor 

sobre essa prática é a tentativa de compreensão da relação estabelecida entre seus 

diferentes elementos, sejam eles culturais, técnicos, pedagógicos, históricos ou 

estéticos, com os modos de se viver a feminilidade e a masculinidade. Ao aceitarmos o 

caráter performativo e performático dessas relações, principalmente em relação aos 

gêneros, ou seja, a inexistência de uma base universal e biológica para os 

comportamentos, talvez possamos minimizar alguns preconceitos, a fim de que meninas 

e meninos possam usufruir do prazer proporcionado pela dança e pelas descobertas de 

seus corpos e suas possibilidades, sem o medo de uma atitude considerada inadequada a 

seu gênero.  



Enfim, para o futuro, fica a paixão pela dança, o desejo de democratizá-la e as 

dúvidas de hoje e de amanhã que, num movimento incessante, me levam a dançar a 

coreografia do pensamento. 
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