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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as possibilidades de 

adequação do repertório pianístico de compositores brasileiros do século XIX e XX 

para utilização no ensino de dois passos básicos do ballet clássico: pliés e sautés. O 

problema gerador da pesquisa constituiu-se em como reconhecer no repertório 

brasileiro, exemplos adequáveis ao estudo dos passos pliés e sautés. Fundamentou-se 

as características musicais dos passos utilizando conceitos apresentados por Cavalli 

(2001), Neves (1998) e Almada (2006), além dos exemplos musicais utilizados pela 

Royal Academy of Dance of London (RADL) seguindo os modelos de discussão e 

parâmetros de Lishka (1979), Spadari e Nicolace (2013). A metodologia usada foi a 

bibliográfica, de caráter qualitativo, em que se selecionou partituras do repertório 

brasileiro investigadas nos sites Sesc Partituras, musicabrasilis.com.br, no acervo do 

pianista Robervaldo Linhares, acervo pessoal da pesquisadora e na lista de repertório 

inserida na tese de doutorado de Carlos H. Costa (2002). Foram escolhidos dez 

excertos musicais que se adequaram ao ensino de cada passo, contemplando obras de 

Ernesto Nazareth, Carlos Gomes, Villa Lobos e Francisco Mignone. As análises dos 

excertos conduziram um olhar comparativo, do repertório brasileiro com os exemplos 

de partituras da Royal, em que o repertório brasileiro para piano,escolhido 

adequadamente, contribuiu para enriquecer e potencializar o trabalho do pianista 

acompanhador de ballet,na formação do bailarino clássico. Verificou-se que o 

repertório de piano brasileiro apresenta obras em potencial que podem ser utilizadas 

para o ensino do ballet clássico. Este repertório, se escolhido e interpretado 

adequadamente, contribui para enriquecer e potencializar o trabalho do pianista 

acompanhador de ballet, na formação do bailarino clássico.  

 

 

Palavras Chave: ballet, repertório brasileiro, acompanhamento ao piano. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the possibilities to adapt the piano 

repertoire of Brazilian composers of the nineteenth and twentieth century for use in 

the teaching of two basic steps of classical ballet: pliés and sautés. The research 

problem consisted in how to recognize, in the Brazilian repertoire, adequatable pieces 

to teach the steps pliés and sautés. The discussions were based on the musical 

characteristcs of the steps presented by Cavalli (2001), Neves (1998) and Almada 

(2006), in addition to musical examples used by the Royal Academy of Dance of 

London following the models from Lishka (1979), and Spadari and Nicolace (2013). 

The research methodology used was bibliographic and documental, qualitative, in 

which scores were selected from Brazilian repertoire investigated at SESC Sheet 

sites, musicabrasilis.com.br, the pianist Robervaldo Linhares’ collection, this 

researchers’ collection, and list of repertoire inserted in the Doctoral thesis of Carlos 

H. Costa (2002). Ten musical excerpts were chosen that suited to teach each step, 

contemplating Works of Ernesto Nazareth, Carlos Gomes, Villa Lobos and Francisco 

Mignone. As a result, the brazilian piano repertoire presents many potential sections 

that can be used for teaching classical ballet. If properly chosen and interpreted, this 

repertoire can  contribute to enrich and enhance the work of pianist ballet 

accompanist in the formation of the classical dancer.  

 

Keywords: ballet, brasilian repertoire, piano accompanist. 
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NOTAS DE PROGRAMA 

 

Fréderic Chopin (1810-1849) transmite nos Prelúdios op. 28 nº 9, nº10 e 

nº12 modulações que são consideradas inovadoras entre as obras do autor, 

explorando tonalidades e riquezas harmônicas surpreendentes. Suas melodias são 

introspectivas e enigmáticas. Sobre os prelúdios, Chopin referenciou-se nas obras de 

Claude Debussy e Sergei Rachmaninov. 

O prelúdio 9, em andamento largo, tem um caráter enérgico e possui uma 

estrutura polifônica. As linhas do baixo e do soprano caminham conjuntamente 

enquanto as vozes intermediárias entre ambos caminham em quiálteras do início ao 

fim. 

Na sequência, o prelúdio 10 (moltoallegro) é bastante breve, 

caracterizando uma melodia descendente, que se repete quatro vezes (em leggiero) 

com baixos arpejados. O nº12 (presto), em compasso ternário é constituído 

melodicamente por grupos de duas em duas colcheias que se estendem neste formato 

do início ao fim. O acompanhamento vigoroso possui oitavas e acordes densos. 

Camargo Guarnieri (1907-1993), maestro e compositor brasileiro 

nascido em Tietê (São Paulo), tem por hábito especificar o estilo de sua composição 

no início da partitura no lugar onde habitualmente se escreve o andamento da obra. 

No caso da Valsa nº10, ele propõe o estilo choroso, o que naturalmente transparece 

em uma valsa choro. Apresenta algumas semelhanças temáticas com a música 

popular brasileira nordestina. As dissonâncias são freqüentes e neste aspecto 

harmônico foge do estilo choroso. A presença do choro se faz nítida, nos elementos 

rítmicos. 

Villa Lobos (1887-1959) compositor nacionalista que exaltou o Brasil 

musicalmente com sua obra por compor e documentar temas, da música folclórica. 

Contribuiu vastamente com a cultura musical brasileira. A Dança do Índio Branco 

sugere uma interpretação musical de rituais de dança da cultura indígena e possui 

texturas densas com ostinatos construídos em oitavas tocados simultaneamente, a 

cada exposição temática. 
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Ernesto Nazareth (1863-1934) pianista e compositor brasileiro. Compôs 

tangos brasileiros, valsas, polcas e choros, especialmente em suas obras como 

“Odeon” e “Duvidoso”, percebe-se a presença latente do caráter sincopado que utiliza 

na maioria de suas peças. Esta intenção rítmica propicia uma música popular 

dançante.  

Para o ballet, é importante ressaltar que a Royal Academy of Dance of 

London (RADL) é uma das maiores organizações de ensino de dança do mundo. O 

Syllabus grade six faz parte dos exames que definem os padrões de ensino do ballet 

clássico em todo o mundo e visam o desenvolvimento profissional contínuo para a 

dança. 
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NOTAS DE PROGRAMA 

 

 Ernesto Nazareth (1863-1934), compositor brasileiro, admirador das obras de 

Frederic Chopin, foi influenciado de maneira indireta por esse na composição de 

inúmeras valsas brasileiras, dentre elas Faceira, obra Póstuma dedicada ao amigo 

Jacinto Silva. Sua obra, de marcante influência afro, abrange gêneros como o lundu e 

o maxixe, sofrendo forte preconceito por ser oriunda de culturas populares da época. 

Sob pressão entre o erudito e o popular, transformou suas obras do gênero maxixe 

para o que chamou de “tango brasileiro”. Em linhas gerais, constituiu-se de um 

verdadeiro marco para o gênero choro. Fez 88 tangos, 41 valsas, 28 polcas e dentre 

hinos, marcha, samba, quadrilhas, “schottisches”, foxtrotes e romances, somou um 

total de 211 obras.  

 Eudóxia de Barros, conceituada intérprete do compositor, resgatou grande 

parte de suas obras através de gravações de LP’s, realizando inúmeros concertos ao 

longo de sua vida dedicados à disseminação de seu repertório pianístico.  

Carlos Gomes (1838-1896) nasceu em Campinas (SP), autor de vasto repertório que 

inclui a ópera Guarani, o que lhe proporcionou sucesso triunfal e fama internacional, 

compôs também vasto repertório pianístico e camerístico. A peça Murmúrio é um 

improviso que faz parte de uma coletânea de peças específicas para este instrumento.  

Heitor Villa-Lobos (1887-1959), compositor e regente brasileiro, órfão de pai aos 

doze anos, passou a tocar violoncelo profissionalmente em teatros, bailes e cafeterias 

pela sua sobrevivência. Sua obra pianística inicia-se com as ocorrências inovadoras 

do período impressionista. Dentre suas valsas mais tocadas encontra-se a Valsa da 

Dor, música de ritmo comedido e profunda introspecção melódica, apresentando 

acordes bastante densos em sua segunda seção. Já a valsa Tristorosa (1910), menos 

conhecida em relação à obra citada anteriormente, apresenta o mesmo perfil, 

proporcionando ao ouvinte um caráter melancólico aprazível.  
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Francisco Mignone (1897-1986) foi um compositor e regente brasileiro nascido em 

São Paulo. Era filho de um flautista imigrante italiano. Mignone participou do 

movimento modernista musical no Brasil, ingressando posteriormente, ao movimento 

nacionalista, influenciado por Mário de Andrade. Em 1933 completou o bailado afro-

brasileiro Maracatu de Chico - rei. Em 1960, distanciou-se provisoriamente do 

nacionalismo para dedicar-se às suas composições próprias, de fase atonal.  

Em seu repertório pianístico, destaca-se uma notável produção na música brasileira, 

apresentando um novo panorama através de suas valsas de esquina (1938- 1942), 

reminiscentes do estilo seresteiro, destacando entre estas a 10a Valsa De Esquina 

(1948).  

Ernesto Nazareth (1863-1934) é novamente citado na ordem sequenciada destas 

notas de programa. Sua valsa intitulada Confidências (1913) tem caráter expressivo e 

é dedicada ao poeta Catulo da paixão cearense.  

Carlos Gomes (1838-1896), citado novamente em suas obras para piano, aparece 

representado pela Quadrilha Quilombo, com os movimentos Bamboula e Final. Em 

outra obra Quadrilha apresenta os movimentos Caxoeira e Saltinho. São pequenas 

peças, como se fossem suítes, compostas de motivos rítmicos sob a influência 

africana.  

Villa-Lobos (1887-1959) escreveu vasto repertório para piano. Percorreu o seu país 

desde cedo coletando dados sobre material folclórico. Zangou-se o cravo com a rosa 

faz parte da coletânea de suas obras cirandinhas. Esta pecinha infantil apresenta 

quatro partes diferentes que se modificam em andamentos e motivos rítmicos. 

Somente a quarta parte repete a primeira de forma idêntica.  

Frutuoso Viana (1896-1976), Dança de Negros, compositor brasileiro, nasceu em 

Itajubá Minas Gerais. Estudou no Rio de Janeiro com Henrique Oswald e destinou a 

maioria de sua criação musical para o repertório pianístico.  

Dentre as suas principais obras que apresentaram formas brasileiras destacaram-se: 

Dança de Negros, Corta-Jaca e as Miniaturas (para piano). Viana residiu na cidade do 

Rio de Janeiro, viajou em 1925 para a Europa e buscou especificamente em Berlim e 
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Paris, aperfeiçoamento. Portanto, parte de sua formação ocorreu também em território 

europeu, local em que obteve parte de sua inspiração.  

Camargo Guarnieri (1907-1993), maestro e compositor brasileiro nascido em Tietê 

(São Paulo), dedicava suas obras às pessoas mais próximas como familiares e amigos. 

Compôs três danças: Dança Brasileira, Dança selvagem e Dança Negra. A terceira, a 

Dança Negra (1946) foi inspirada na ocasião em que visitou um terreiro de 

Candomblé, na companhia de seu amigo Jorge Amado. Estruturou sua composição na 

tentativa de descrever o ritual com sugestivos efeitos hipnóticos, apresentando uma 

dinâmica inicialmente suave, crescendo gradualmente ao forte (f) e fortíssimo (ff), e 

retornando à sua textura inicial (pp) durante a re-exposição final do tema. Estabeleceu 

um padrão rítmico em ostinato na mão esquerda, apresentado repetidas vezes nas 

seções dos dois períodos da música. A dança está escrita na tonalidade de dó 

sustenido maior com alguns trechos de modalismo.  

Camargo Guarnieri (1907-1993) é aqui representado pela valsa no10, adaptada 

especialmente para este recital com criação coreográfica, onde as bailarinas criaram 

uma coreografia que representa a parte interativa deste trabalho entre música e ballet. 

Por ser um gênero utilizado para dança, a valsa demonstra possibilidades para ser 

trabalhada, adequada e explorada para a prática da dança no palco, valendo ressaltar 

que nem toda música que se aplica ao palco poderá ser utilizada para o ensino dos 

passos do ballet clássico.  
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Introdução 
 

A performance com a função didática, como no caso da execução do pianista 

durante uma aula de ballet, difere-se daquela atrelada a outras variadas funções como 

de um concerto, de uma gravação, ou de um comercial.     

Didaticamente, o pianista acompanhador de ballet clássico utiliza-se de 

escolhas diversas no que diz respeito à interpretação e escolha de repertório. Suas 

performances promovem variadas práticas interpretativas para se alcançar diferentes 

fins. Quando se toca para o aluno de ballet aprender seus passos em sala de aula, o 

músico se utiliza de improvisações, faz variações em cima de temas pré-estabelecidos, 

pode alterar andamentos e executar apenas determinados trechos de músicas. Na 

maioria das vezes, não é necessário apresentar toda a obra. Lima (2006) afirma que: 

“A execução musical pressupõe, por parte do executante, a aplicação de padrões 

cognitivos que extrapolam um fazer inconseqüente... exigindo do intérprete escolhas 

pré-avaliadas que subsidiarão e legitimarão a sua exposição.”  (p. 11). Com a finalidade 

do ensino de ballet, o pianista tem uma responsabilidade tanto em relação à escolha do 

repertório quanto com sua interpretação. 

No contexto deste trabalho, a performance tem uma ação interdisciplinar, que 

envolve música, ballet, educação corporal, e deve ser pensada respeitando a finalidade 

a qual se propõe. Sendo assim, a performance do pianista acompanhador por ser uma 

prática interativa requer um conhecimento específico dessa relação entre música e 

ensino de ballet. Em relação à escolha do repertório, utilizar a música brasileira pode 

enriquecer essa prática. Entretanto tal escolha apresenta desafios quanto à sua 

utilização na interpretação do repertório brasileiro adaptado. 

Mas o que marca a música brasileira como própria?  A influência dos batuques 

africanos com acentuações deslocadas de forma irregular que aparecem em diferentes 

tempos do compasso, esta é uma característica marcante nos gêneros populares e 

eruditos na música do Brasil. Não há como negar os elementos presentes no folclore 

brasileiro espelhados nas culturas indígenas e africanas que são distintos das 

influências culturais coloniais européias na música brasileira. (Neves, 1981, p. 98). 

O elemento ritmo, pronunciado na música brasileira com o nome de batida 

ou levada rítmica, é uma forma de se referir sobre a percussão do ritmo, que repercute 

um determinado gênero. Percutir diferentes ritmos implica em ouvir diferentes estilos. 
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A música brasileira tem culturalmente gêneros regionalistas que lhe são próprios como, 

por exemplo, o choro, o frevo (Olinda, Recife), o baião (Nordeste) que nasceram das 

raízes populares destes povos nativos e miscigenados.  

Na cultura humana, a miscigenação dos povos é um acontecimento que pode 

ser corriqueiro, pois um povoado se constitui não só de seus nativos, mas, também, de 

seus imigrantes que ali se instalam, trazendo suas riquezas culturais, propiciando 

intercâmbios que muitas vezes promovem novas fusões entre diferentes culturas, 

portanto, diferentes interpretações.  

É necessário manter as regularidades rítmicas exigidas no ensino do ballet. 

Eventuais deslocamentos de acentuações em diferentes tempos dos compassos 

implicam uma interpretação respeitando a métrica. Na aprendizagem do ballet clássico 

concebe-se uma diversidade musical, com diferentes estilos. A valsa, por exemplo, que 

pode ser espanhola, vienense e valsa jazz, tem uma marcação ternária. Entretanto, a 

interpretação deve respeitar a essência da tradição do ballet clássico, que implica em 

treinar o bailarino em adquirir movimentos longos e contínuos, tendo a coluna dorsal 

como um eixo. 
Ao encontrar algumas obras literárias que abordaram o tema ballet clássico, 

constatou-se que, na maioria dos casos, foram escritas por profissionais da dança que 

fundamentaram a interação dança e música. Nesse sentido, este trabalho direcionou-se 

ao campo da profissão de pianistas acompanhadores de ballet clássico e investigou o 

repertório de compositores brasileiros que se adequaram ao ensino dos passos Pliés e 

Sautés. Percebeu-se a relevância do pianista acompanhador na aula de ballet como 

fonte mantenedora do entusiasmo para dançar (Lishka, 1979). 

O ballet clássico é um estilo de dança. Segundo Ronái (2012), o termo ballet 

é traduzido para a Língua Portuguesa como bailar e significa qualquer tipo de dança. 

O ballet clássico é o mais metódico dentre todos os estilos de ballet e também é o que 

mais adere às suas técnicas tradicionais.3 

Os passos discutidos neste trabalho são básicos na aprendizagem do 

tradicional ballet clássico e utilizados em todas as modalidades de dança. Para entender 

os processos envolvidos no ensino dos movimentos, existe uma necessidade de 

                                                             
3Neste trabalho será utilizada a palavra ballet, originada do Francês. Ressaltando que os pliés e sautés 
são dois passos de dança e que são ensinados no tradicional ballet clássico. 



	  

	  

	  

	  

compreendê-los como conjunto de movimentos corporais, de saber explicar o 

processo didático deles e de entender o relacionamento da performance musical, do 

movimento corporal e da interação entre ambos.  

 Este estudo se fez relevante pelo fato de a pesquisadora trabalhar como 

pianista acompanhadora para ballet clássico, com alunos nas faixas etárias entre cinco 

e vinte anos, em que adquiriu experiência ao longo de mais de vinte anos de 

profissão. Motivada pela prática interativa fascinante entre música e dança, surgiu a 

necessidade de aprimorar o campo de conhecimento e contribuir no desenvolvimento 

do aluno de ballet, bem como na renovação do repertório (novas músicas, outras 

opções) a serviço do ballet.  

 Desta experiência surgiu a necessidade de incorporar trechos de músicas, para 

piano de compositores brasileiros, tendo em vista a utilização de uma estrutura de 

composição compatível com a métrica aplicada na fraseologia coreográfica do ensino 

do ballet clássico. Se na prática dos passos pliés e sautés existem técnicas a serem 

desenvolvidas, a repetição de um mesmo repertório musical torna o exercício 

monótono, levando o aluno a excluir a emoção. Apresentar um repertório de músicas 

brasileiras para alunos brasileiros de ballet estimula a imaginação e a emoção, através 

de algo novo, mas que lhe é familiar, ou seja, a música de sua própria cultura inserida 

no ballet clássico praticado no Brasil.  

 A partir de um modelo simétrico de contagem, preexistente na música 

elaborada para o ensino do ballet clássico, levantou-se questionamentos: quais as 

possibilidades de encontrar, no repertório de compositores brasileiros, exemplos 

adequáveis ao estudo dos passos pliés e sautés? Neste sentido, a questão problema é 

de como reconhecer, no repertório brasileiro, músicas que se adequem a esse 

contexto.  

 O objetivo deste estudo é investigar o repertório pianístico brasileiro para as 

possibilidades de aplicação ao ensino dos passos de ballet pliés e sautés. É importante 

ressaltar que não serão abordadas as diversas combinações coreográficas que 

envolvem esses passos, restringindo-se apenas aos supracitados incluindo as 

diferentes posições de pés e braços. Como hipótese, por minha experiência atuando 

na área empiricamente, a música brasileira no contexto do ensino do ballet clássico é 

adequável aos exercícios pliés e sautés.  
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Como aporte teórico para fundamentar esta pesquisa foram explorados 

autores como Cavalli (2001), por apresentar em seu livro um guia prático para pianistas 

acompanhadores e professores de ballet; Lishka (1979), um livro esclarecedor sobre 

escolhas de repertório para auxiliar especificamente os pianistas acompanhadores, bem 

como, gerar a capacidade de criar e inovar através de variações, improvisações para 

que a música possa dar alma à aula de ballet; Neves (1998) apresenta uma discussão 

sobre a atuação do pianista para cursos de ballet; Sawyer (1985) sobre como 

reconhecer na música, seus elementos fundamentais para a escolha musical de 

adequação ao ensino dos passos do ballet clássico. E finalmente, os exemplos de 

partituras editados pela Royal Academy of Dancing of London (RADL) para pliés e 

sautés, como uma comparação analítica para os excertos brasileiros selecionados do 

repertório pianístico. Muitos desses trabalhos versam sobre o tema música e ballet que 

proponho investigar. Entretanto, não utilizam do repertório brasileiro para piano solo 

de nível intermediário como objeto de estudo.  

A metodologia de pesquisa é bibliográfica e documental de caráter 

qualitativo. Segundo Severino (2002), esse tipo de pesquisa deve ser realizada 

paulatinamente, à medida que se toma contato com livros, documentos e levantamento 

de literatura pertinente. Buscou-se exemplos musicais da RADL e conceitos apontados 

por Elizabeth Sawyer, em seu livro Dance With the Music (1985), para fundamentar as 

características musicais dos passos pliés e sautés. Tal fundamentação aponta os 

critérios de seleção do repertório pianístico brasileiro:  1) andamento; 2) forma; 3) 

métrica; 4) articulação. 

O banco de partituras do qual os excertos foram selecionados incluem o 

acervo particular desta pesquisadora, e uma obra contida no CD Brasileiríssimas, 

gravado por Nicolace (2013), o acervo do pianista Robervaldo Linhares, a lista de 

repertório inserida na tese de doutorado de Carlos H. Costa (2002) e a busca de 

partituras nos sites Sesc Partituras, ernerstonazareth.com.br e musicabrasilis.com.br. 

O trabalho divide-se nas seguintes partes: apresentação das características 

da música para o ensino dos passos pliés e sautés do ballet clássico; os excertos 

selecionados do repertório brasileiro - possibilidades e adequação, no qual são 

apresentados cinco excertos para cada passo, e por fim traçamos as considerações 

finais.   
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Os compositores selecionados para os passos pliés foram: Ernesto Nazareth 

(Faceira e Confidências), Antônio Carlos Gomes (Murmúrio), Heitor Villa-Lobos 

(Tristorosa), Francisco Mignone (10ª Valsa de Esquina). Para os sautés, os 

compositores Antônio Carlos Gomes (Bamboula, Final, Caxoeira, Saltinho) e Heitor 

Villa-Lobos (Zangou-se o Cravo com a Rosa). Também colocamos no anexo A 

sugestões de outras músicas brasileiras que se adequam ao ensino dos passos pliés e 

sautés. 
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1- Característica da música para o ensino dos passos pliés e sautés do ballet clássico 

 

Algumas características da música, para o ensino dos passos pliés e sautés 

do ballet clássico, se fazem necessárias pela adequação musical aos movimentos destes 

passos. 

Os passos pliés consistem inicialmente nas flexões dos joelhos e são 

introdutórios para os passos sautés, que consistem também dessas flexões, pois se 

projetam inicialmente por intermédio delas de forma a alcançar os impulsos do corpo 

humano, necessários para saltar. Iniciam e concluem o salto com a mesma postura de 

flexões dos joelhos.  

Para o exercício dos pliés e sautés, necessitam-se músicas de apoio com 

certo número de acentuações e contagens preexistentes em estruturas de composições 

da música. Estas acentuações se apresentam de forma padronizada em divisões de 

compassos binários, ternários, quaternários simples e ou compostos. A fraseologia 

também é um fator preponderante a ser analisado para a correta aplicação didática 

quanto à percepção musical auditiva, junto à percepção viso gestual dos movimentos 

em questão. Independente das diferentes vertentes que definem formas musicais, o que 

realmente se faz relevante para o ensino do ballet clássico, é a simetria fraseológica 

nelas inseridas. Ou seja, frases proporcionais é o foco para o alcance do objeto de 

estudo em questão. 
Outra característica importante, analisada nos excertos selecionados, é a 

pulsação que se refere à métrica, como a música é mensurada, ou não, e a sua 

importância no contexto de diferentes formas musicais. Portanto, está intrincada com 

o ritmo. A pulsação é uma unidade rítmica contida na música que varia de acordo com 

os andamentos musicais lentos, moderados e rápidos. Sobre as variantes da pulsação 

fazem parte os elementos como a articulação e a agógica inseridas no contexto da 

partitura. Para Burrows e Wiffen (2010), a velocidade da pulsação é o andamento da 

obra e eles explicam o Tempo de Valsa: uma das fórmulas de compasso mais familiares 

entre dançarinos, a métrica básica da valsa (um-dois-três) é de três tempos para cada 

compasso, ou seja, compasso ternário.  

Os andamentos (andante, andantino, allegreto, allegro dentre outros) fazem 

parte das características da música a serem analisadas, pois no contexto do ensino dos 
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passos do ballet, se tornam relativos, pela natureza do processo de ensino. 

Determinados andamentos podem estar mais de acordo com a fase da leitura do passo 

do ballet. Para as fases iniciais de ensino, toca-se o andamento musical lento para que 

posteriormente, com maior amadurecimento de aprendizagem, possa ocorrer de forma 

gradativa maior abstração e, assim, aumentar o andamento determinado pelo 

compositor da música. 

Burrows e Wiffen (2010) explicam o andamento musical comparando-o 

com as diversas atividades humanas, como correr, caminhar ou dançar, em que as 

diferentes velocidades produzem distinções reproduzidas na música.  

A forma musical é também uma das características relevantes para este 

estudo, tocada em aulas de ballet clássico se assemelha à forma simétrica utilizada no 

classicismo. Ao investigar esta música, percebe-se sua função metalinguística por 

constituir-se do princípio de organização do sistema tonal. As frases musicais clássicas 

geralmente são simétricas e se baseiam, como na fala, em tensões e resoluções. Tais 

sequências são regras, modelos ou padrões canônicos estabelecidos.  Os passos do 

ballet na sala de aula têm uma medida de contagem determinada. Com base nesta 

medida, o pianista pode apresentar um repertório com diferentes formas de músicas, as 

quais contenham o padrão de simetria o que leva a evitar um mesmo padrão musical. 

Ao diversificar o repertório, respeitando a forma específica para o ensino da dança, o 

músico apresenta novas informações musicais como estímulos expressivos para o 

aluno. Desta maneira, não irá fugir dos cânones estabelecidos pela métrica dos passos. 

Ainda no contexto da abordagem sobre formas musicais, Burrows e Wiffen 

(2010) falam sobre as formas musicais do classicismo como obras breves ou longas e 

cita as formas binárias que expõem duas sessões (AA-BB). Quanto às ternárias, contam 

com três sessões, podendo compreender a seção A, seguida pela seção B e novamente 

a seção A. Variantes podem ser encontradas em formas musicais mais complexas.  

A seguir, este tópico será desenvolvido com explicações detalhadas e 

ilustradas acerca da música e dos movimentos do ballet clássico. 
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1.1 Características da música para o ensino dos passos pliés 

 

Antes da apresentação das características musicais, cabe conhecer sobre os 

passos pliés em si.  

De acordo com a bailarina e pedagoga Vaganova (1990), o plié é um 

exercício básico do ballet clássico, subdividido em Demi-plié e Grand-plié, de 

essencial importância para atuar na maioria das combinações coreográficas dos demais 

passos. Denota-se que a característica principal deste movimento consiste nas flexões 

dos joelhos que se dividem em meia flexão (metade) através do Demi-plié e uma 

completa flexão do Grand-plié.  

O passo plié é básico por proporcionar proteção ao corpo humano por 

intermédio das flexões dos joelhos. Ele promove cuidados corporais para a realização 

de novos passos, como os sautés. As flexões dos joelhos amortecem o retorno ao solo, 

sem prejudicar as articulações dos joelhos. Portanto, o passo plié é essencial para o 

aprendizado de outros passos no ballet. 

No que diz respeito à estética dos movimentos, Spadari e Nicolace (2012) 

afirmam que “se o aluno falhar no plié, sua forma ficará seca e despida de plástica”.  

A elasticidade, flexibilidade e destreza do movimento são componentes 

importantes para a eficácia do passo em questão. A conscientização deles conduzirá o 

aluno à percepção de suas intenções gestuais, pois o ballet clássico tem, como premissa 

de sua arte, seu caráter estético. Por esta razão, ressalta-se a importância do aluno de 

dança dominar aspectos técnicos e interpretativos dos movimentos do passo plié. 

 
(…) o foco de interesse do artista no movimento só tem condições de ser 
claramente discernido se tentarmos avaliar no que consiste realmente o 
trabalho de atuar ou dançar. Este é um trabalho que não difere tão 
extensamente de qualquer outra atividade humana. O trabalho de um 
operário é lidar com objetos materiais, sendo-lhe imprescindível saber o que 
fazer com eles. (LABAN, 1978, p.143)  

 

Malanga (1985, apud Santos e Otani, 2010) considera que as posições 

corporais são importantes no ballet clássico, bem como a correta colocação das mãos 

e dos pés em todos os movimentos desta modalidade de dança. A postura adequada 

durante a execução do passo e, consequentemente, da dança permite movimentos 

dinâmicos, de forma a não prejudicar as articulações, promovendo uma dança mais 
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fluida. Se o bailarino sentir dores ou incômodo na execução do passo, o exercício fica 

comprometido. 
 

A estética da dança permeia a poética de interpretar cenicamente uma 
partitura musical, regida por expressões corporais sincronizadas em passos 
pré-estabelecidos com proporções métricas e harmônicas. Os elementos 
cênicos e de figurino ainda remetem aos valores românticos do séc. XVII, 
priorizando a coreografia à fotografia. Sua tradição e relevância é de 
inegável valor histórico e artístico. (SANTOS E OTANI, 2010, p.3) 
 

 
De acordo com Dias (2009) quando uma pessoa aprende a dançar, além da 

coordenação motora e do equilíbrio para conseguir executar os movimentos, o corpo 

do indivíduo é levado a trabalhar músculos e articulações, em que é necessário ter 

concentração e força física. Algumas modalidades de dança são individuais, outras em 

grupo. Geralmente, o ballet clássico é dado em grupo, mas com atenção individual 

àqueles que apresentam dificuldades, lembrando que os passos devem acontecer junto 

aos momentos da música, permitindo uma sincronia entre música e dança. 
 

Muito frequentemente, as correções anatômicas e mecânicas são acentuadas 
à custa da expressão individual e artística; o desafio é afinar cada 
instrumento/corpo cuidadosamente. Todas as posições e movimentos no 
Ballet devem encarnar uma qualidade estética ou artística particular. O 
professor deve ajudar cada aluno a compreender o produto final ideal, e 
encorajar cada um a encontrar a sua forma de dar vida a esse ideal. A 
disciplina que modula o corpo num instrumento de precisão dá ao bailarino, 
em última análise, o poder e liberdade da auto-expressão. (DIAS, 2009, p. 
25) 

 

A plasticidade na realização dos movimentos expressivos corporais 

corrobora com suas visualizações estéticas.  

As execuções dos passos pliés expressam movimentos denotativos da 

palavra que em sua etimologia significa dobrar, flexionar. Portanto se integram à 

nomenclatura dos passos do ballet clássico para retratar sua importância como alicerce 

da dança no que diz respeito às flexões dos joelhos. 

A palavra plier é um verbo transitivo que vem do Francês, de onde se 

origina o termo plié. Esta palavra é uma designação originária de plier (verbo dobrar) 

em sua forma infinitiva. Ronái (2012) exemplifica-o, em seu dicionário, por meio de 

objetos significativos que sejam passíveis de vergar-se ou ceder-se como cadeira 

dobradiça e bagagem dobrável. 
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A pedagoga Vaganova (1990), das escolas russas de ensino do ballet 

clássico, discorre sobre diferentes combinações inseridas no passo plié. O passo, de 

forma isolada, pode ser definido como aquele que é executado em todas as cinco 

posições4, em que nele tomam parte corpo, braço e cabeça. Os músculos e ligamentos 

das pernas esticados e contraídos ocorrem em movimentos lentos e calmos. O corpo 

do bailarino, desta maneira, prepara-se para os movimentos mais complexos que se 

seguirão. 

Segundo Neves (1998, p.40), a execução do Demi-plié (figura 1) será no 

mesmo lugar, sem que o bailarino se movimente lateralmente. 

 
O Grand-plié (figura 2) demonstra uma flexão mais acentuada, a ponto de 

levantar os calcanhares quando próximos ao chão. O mesmo passo chama a atenção 

para o objeto de que essas subdivisões (demi e Grand- plié) são ensinadas de forma 

isolada (o Demi antecede o Grand). 

                                                             
4No ballet clássico, os movimentos podem ser executados em várias posições, que são 
sistematizadas como 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª posições dos pés e 1ª, 2ª e 3ª posições de braços. 
(Vaganova, 1990, p. 8-10) 
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Alguns autores se referem a diferentes versões sobre a execução do Grand-

plié. Sua descrição não se trata da única ênfase nas flexões dos joelhos. Para Bertoni 

(1992), “o objetivo deste movimento é a completa extensão do tendão de Aquiles e 

musculaturas das pernas.” A sustentação dos movimentos das pernas é fortalecida com 

base na rotação dos músculos voltados para fora, denominado en dehor. 

Raras vezes autores que são especialistas na área de música falam sobre 

ballet. Geralmente quando se encontra uma obra literária que aborde este tema, são 

professores de ballet que fundamentam a interação dança e música. Portanto, no 

decorrer desta pesquisa encontraram-se poucos autores da área de música que também 

escreveram sobre o ensino de ballet, como exemplo, Áurea Neves (1998). 
A música que apoiará o exercício dos pliés caracteriza-se através de 

elementos musicais como andamento, forma, métrica e articulação. Estes componentes 

foram encontrados nos livros de partituras musicais editados pelo Programa da RAD. 

Esta academia edita, especialmente para cada passo, partituras que contém elementos 

relevantes para o ensino dos passos supracitados, principalmente quanto à forma 

específica da quadratura5, com períodos e seções de 8, 16, 32 ou 64 compassos. Podem 

ocorrer exceções a essa regra, com 24 ou 48 compassos, de forma a mensurar a música 

ao exercício do ballet. 

Para falar sobre quadratura, é importante mencionar o termo período, 

utilizado na composição musical. 
 

                                                             
5Princípio que estabelece a simetria da frase musical, mediante a divisão desta em fragmentos de igual 
duração.  
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(...) o período se baseia num enunciado inicial, uma repetição (literal ou 
variada) desse enunciado, uma ideia contrastante que se opõe à principal e 
um desfecho. (...) Na sentença, as frases aparentadas apresentam-se em 
sequência (na maioria dos casos, o enunciado é sucedido não por uma 
repetição, mas por uma espécie de resposta, solidamente aparentada à ideia 
motriz ou proposta, sobre uma harmonia), seguindo-se um complemento 
contrastante e o desfecho cadencia (ALMADA, 2006, p.15) 
 

Na música específica para o exercício do plié, a composição apresenta um 

período de quatro quadraturas, com frases proporcionais, em que a primeira quadratura 

expõe o tema, contendo uma semifrase. A segunda quadratura apresenta uma resposta 

suspensiva ou conclusiva, a terceira quadratura reapresenta o tema com semifrase, e a 

quarta quadratura é a resposta na maioria das vezes conclusiva, mas, pode ocorrer 

também, cadência inconclusiva. No ensino do ballet, esta estrutura musical - dividida 

por quadraturas que se concluem em cadências - é na linguagem musical, conhecida 

como composição simétrica. 

Cavalli, pianista acompanhadora de ballet, possui experiência 

internacional em importantes escolas de dança e teatro, atua na companhia de dança 

Martin Schlapfer’s, na Alemanha, e descreve os pliés em seu livro Dance and Music 

como “suaves, fluidos e contínuos em legato”. De acordo com esta autora, aqueles que 

têm conhecimento dos passos pliés entendem-no simplesmente como movimentos 

descendentes e ascendentes, porém, “são estudos de moções contrárias”, ou seja, forças 

motrizes de movimentos contrários. Enquanto ocorre a movimentação descendente dos 

passos pliés, o dorso (parte superior do tronco do corpo humano) exerce uma 

sustentação para cima que puxará os músculos ao caminho de volta. Cavalli considera 

ainda que é difícil “interpretar a música na intenção desta moção contrária” e relacioná-

la ao passo plié, Cavalli (2001). A música tem de ser contínua para que as moções 

fluam com naturalidade. 

O ballet clássico é uma modalidade de dança que necessita de técnicas e 

movimentos específicos, em que o bailarino interpreta a música através dos passos 

desta dança. Pode ser em uma peça solo, vir dentro de uma ópera ou em uma peça 

teatral. Existem vários estilos de dança clássica - os quais não serão tratados neste 

trabalho, uma vez que ele se restringe ao ballet clássico. Sabe-se que esta modalidade 

exige concentração do bailarino, em que deve executar os movimentos com precisão, 

graciosamente e com o uso da coordenação motora. Anos de treinos são indispensáveis 
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para uma boa atuação, pois para atuar no ballet o bailarino também tem que ter 

flexibilidade, agilidade e elasticidade. 

Entende-se que uma das tarefas do pianista acompanhador é compreender 

o passo a ser ensinado para que se possa buscar pertinência na seleção de músicas 

apropriadas ao seu ensino.  

Cavalli (2001) considera que a grande maioria dos professores de ballet 

usa compasso ternário simples (3/4) para as combinações de seus pliés, porém sua 

estrutura (forte, fraco, fraco) para um tempo lento do movimento corporal não atende 

devidamente a qualidade que um plié precisa ter. Para a autora, uma valsa lenta adéqua-

se melhor quando a exigência coreográfica nas contagens dos passos exige menor 

complexidade técnica, com pequenos graus de dificuldade. No entanto existem 

acompanhamentos que, quando arpejados ou apresentados com ostinati, preenchem 

melodias com menor ou maior quantidade de notas musicais dando sustentação aos 

movimentos e adequando-se ao nível intermediário. 

A aplicação da música para os passos do ballet clássico tem diferentes 

proposições de acordo com diferentes autores e professores de dança. 
 

(...) o aluno começa a aprendizagem do Demi-plié frente a barra podendo 
utilizar músicas em compasso ternário (3/4 valsa) e ou, quaternário (4/4 
adagio). No desenvolvimento do exercício, manterá os calcanhares no chão 
e irá desenvolver os tendões e ligamentos do tornozelo. Para estas moções, 
a música se mensura em quatro compassos ¾ ou dois compassos 4/4. Após 
o domínio e assimilação do plié executa-se em quatro compassos descida e 
subida e, mais tarde em dois compassos para descida e subida. (SPADARI 
E NICOLACE, 2013, p.31) 

 

De acordo com Cavalli (2001, p.103), o Demi-plié usa dois tempos de uma valsa 

para descender e dois tempos para ascender. Já o Grand-plié usa quatro tempos para 

subir e quatro para descer. 

Antes da realização de qualquer passo do ballet clássico, o pianista 

acompanhador faz uma introdução para o exercício. Esta introdução é uma preparação 

auditiva da música para o bailarino percebê-la e mover-se com ela antes de começar a 

executar o seu exercício. Através dela, o aluno de ballet ouve antecipadamente pulso, 

tempo, andamento e caráter musical. Esta preparação é feita em quatro tempos, ou seja, 

na contagem habitual do ballet clássico. No entanto, para alguns professores de ballet, 

dois tempos de preparação podem ser suficientes. 
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(...) o foco é entender uma contagem em oito tempos que envolva o pulso 
regular, as pausas, os contratempos e outras questões da música, ao fazer 
dança com passos simples. Nesta modalidade de arte é comum a 
organização de exercícios ou coreografias em uma contagem de oito tempos 
na música. Isso é próprio da cultura da dança, ainda que só seja possível de 
realizar se a música permitir ser escutada desta forma. Como a cultura da 
música, principalmente a popular ou o rock, por exemplo, também constrói 
suas composições em grupos de quatro ou dois, é possível trabalharmos com 
esse agrupamento de oito tempos ou pulsos. (MONDINGER et al., 2012, 
p.82) 

 

A pesquisadora deste trabalho relata algumas de suas experiências quanto a sua 

comunicação com os profissionais do ballet clássico e explica que quando um professor 

de ballet solicitar uma música que seja quaternária, ele poderá utilizar-se de uma 

maneira peculiar de contagem dos tempos coreográficos, às vezes atípica, por exemplo: 

Um, dois, três, quatro; Dois, dois, três, quatro; Três, dois, três, quatro; Quatro, dois, 

três, quatro. Isso remete ao músico, uma solicitação de compasso quaternário simples 

com quatro compassos. 

1 

|_________________________________________| 
1234223432344234 

 

Outra forma de o professor de ballet se dirigir ao pianista é requisitando 

que ele toque “três oitos”, o que musicalmente significa vinte e quatro compassos (24 

compassos), ou “quatro oitos”, para se obter trinta e dois compassos.  

Na música, alguns percussionistas como Peter Magadini (1988) também se 

utilizam desta forma de contagem dos tempos.  

A escolha musical pode interferir negativamente na aprendizagem dos 

passos quando não corresponder aos padrões de contagens estabelecidos pela métrica 

dos exercícios do ballet. 

A seguir, um quadro com um resumo das principais características musicais 

para os passos pliés é apresentado:  
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PLIÉS 

ANDAMENTO FORMA MÉTRICA ARTICULAÇÃO 

→ Lento  
→ Calmo 
→ Adágio 
→ Andante 
→Andantino 
→Moderado 
→Allegreto 

→ Simetria regular 
→ Quadratura 
→ Frases 
Proporcionais 
→ Perguntas e 
Respostas 

→ Pulsação 
regular e estável 
 
→ Divisão de 
Compassos 
(Binário, 
Ternário, 
Quaternário) 

→ Preferencialmente 
Legatto 

 

 

Quadro 1- Elementos característicos da música para o ensino dos passos pliés 

  

1.2 Características da música para o ensino dos passos sautés 

 

Esta parte contém a descrição para as características musicais relacionadas 

aos passos sautés. Para fundamentá-las será necessário compreender os procedimentos 

de combinações coreográficas que envolvem estes movimentos. Os passos sautés por 

si só não são auto-suficientes, pois dependem da inserção do Demi-plié para alcançar 

a sua forma completa. 

Os sautés fazem parte do início do aprendizado dos saltos mais simples e 

suas dificuldades aumentam de forma gradativa. De um modo geral aprende-se estes 

passos no centro da sala de aula, mas podem ser utilizados inicialmente frente à barra 

como ponto de apoio. Para executar os sautés, necessita-se domínio do demi-plié 

(impulso da força do pulo para cima e para baixo). São passos de treinamento que saem 

e voltam ao chão. 

Segundo Bertoni (1992, p.263)  
Na execução de qualquer salto, o demi-plié é de fundamental importância, 
constituindo a mola propulsora do movimento, responsável pela 
preparação, impulsão e amortecimento do salto. A volta de um salto é tão 
importante quanto a sua elevação no ar.  
 

Em francês, sautés significam saltos. As características musicais aplicáveis 

a este ensino são opostas as dos passos pliés que requerem melodias lentas, ligadas e 

fluidas. Para os passos sautés, as articulações da música condizem com os toques em 

staccati (toque destacado das notas induzindo o movimento saltitante). Todavia, uma 

música não se constitui do início ao fim só de um efeito de articulação, como, por 
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exemplo, o stacatto. Suas variáveis, somadas a outros elementos como o andamento 

allegro, característico de velocidades rápidas, propiciam também o impulso para os 

movimentos rápidos dos saltos.  

Para Vaganova (1990, p. 71), os saltos são movimentos básicos da dança 

clássica, que iniciam e terminam com o demi-plié. O sauté é um salto em que o 

bailarino faz uma dupla flexão dos joelhos, em que pés e pernas estendem-se quando 

estão no ar, e o retorno ao chão deve acontecer novamente com a flexão dos joelhos, 

sobre duplo apoio. Os sautés realizados de forma sequenciada podem ser divididos em 

pequenos e grandes saltos verticais que têm uma trajetória importante de altura e 

extensão para suas execuções.  

De acordo com o livro Foundations of Classical Technique escrito pela 

RADL (1997, p.10-11), os passos sautés são realizados na primeira, segunda e quarta 

posições dos pés.  

Para executar o sauté, o bailarino começa na primeira posição, em pé, com 

a coluna reta e os pés juntos, formando uma linha (os dedos dos pés devem ficar na 

direção completamente oposta, praticamente na horizontal, em que os calcanhares se 

tocam). Ao iniciar a segunda posição, o bailarino deve começar pela primeira posição, 

mover as pernas, de modo que fiquem separadas por uma distância um pouco maior da 

largura dos ombros, ou seja, paralelos. Ele deve começar na primeira posição para 

executar a quarta posição. Em seguida moverá a perna direita à frente da esquerda, para 

ficarem separadas. Os dedos dos pés ficam voltados para o seu lado (dedão direito 

virado para a direita e esquerdo virado para a esquerda). O dançarino deve retornar à 

primeira posição, agora, movendo o pé esquerdo a frente do direito. (Afonso, 2013, 

p.3) 

Existem saltos variados na dança clássica que se distinguem através da 

execução. Nos saltos aéreos, os dois pés ficam no ar, sem tocar no chão e exigem maior 

tempo de elevação e maior amplitude, em que o bailarino mantém uma mesma postura 

por mais tempo durante o salto. Os saltos terre a terre, por exemplo, são medianos e 

exigem menor elevação (Bertoni, 1992).  

Os sautés, conforme Lishka (1979), de forma generalizada, são saltos 

simples, que podem ser concluídos em duas posições dos pés (primeira e segunda). 
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A figura 3 demonstra o passo sauté desde sua preparação na posição inicial, 

execução do Demi-plié, o salto e a volta para o chão.                 

 

Segundo Cavalli (2001, p. 117), os sautés são executados saltando com os 

dois pés, e aumenta-se a dificuldade, na medida em que ganham altura. Por mais alto 

que um aluno de ballet consiga saltar, sua sustentação acima do solo é momentânea e 

o retorno ao chão é inevitável após o impulso do corpo, dado para sua elevação do 

salto. Para saltar na música ligeira, as pequenas variações quanto às unidades de tempo 

no metrônomo, ocorrem de acordo com a amplitude dos saltos.  
 
Isto significa que o acompanhador tem que conhecer bem os  allegros e suas 
possibilidades de trabalho – extremamente diferenciadas – para que possa 
selecionar bem a música adequada, que é distinta para cada categoria de 
saltos. Basicamente, a diferença consiste no andamento, textura, 
métrica/extensão das músicas e podem ser identificados pelos termos petit, 
grand, por sua trajetória ou nome característico. (Neves, 1998, p.58) 
 

É de fundamental importância, a atenção do pianista acompanhador na 

escolha das músicas, alicerçado nas características apropriadas aos sautés, pois ao 

executá-las para o bailarino, estas devem estar em sincronia a fim de que a execução 

do salto ocorra adequadamente. 

 
Pelo exposto, deve-se oferecer ao bailarino a música precisa, que lhe 
favoreça o impulso vital, para atingir o “ballon”, isto é, a habilidade de fixar 
no ar, por um instante, uma pose definida (mostrar, parar, posar). Ritmos 
anacrústicos contribuem muito para se atingir esse ponto e o andamento 
preciso dá melhores condições para a sustentação da pose no ar. (Neves, 
1998, p.58-59)  

Figura 3 – Sautés (Achcar, 1998, p. 26) 
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A fim de exemplificar como acontece o sauté, a figura 4, retirada do livro 

The Foundations of Classical Ballet Technique, escrito pela RADL, ilustra esse passo. 

É importante ressaltar que o sauté acontece na primeira, segunda e quarta posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Como os sautés ocorrem, segundo a RADL, na primeira, segunda e quarta posições 
do ballet exemplificados na grafia específica da dança (RAD, 1997). 

Cavalli (2001) aborda exemplos musicais que se aplicam a passos similares 

aos sautés como, por exemplo, os changements. Estes também são saltos, mas com 

troca de pés no ar. A autora exemplifica os mesmos critérios de escolha de música para 

o ensino destes passos que deve ser mais curta e rápida, apresentando textura leve, 

compasso binário simples (polca) e composto (6/8 petit allegro), quaternário simples, 

mas dinâmico de toque staccato. Para Spadari e Nicolace (2013, p.107), as músicas em 

compasso 2/4 e 4/4 allegro permitem o desdobramento do salto, iniciando com um 

demi-plié. Embora a abordagem deste trabalho não seja sobre os saltos changements, 

verificou-se a importância de ilustrá-los através da figura 5, pois as características 

musicais para os sautés e changements são as mesmas.  
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Figura 5 – Como acontece o salto changement na música. (Neves, 1998, p. 60) 

 

Na figura 5, pode-se observar que os dois primeiros compassos são para 

introdução, uma necessidade premente de todos os exercícios do ballet clássico, pois o 

pianista acompanhador tocará uma preparação com quatro tempos no próprio ritmo da 

música. Desta forma o bailarino perceberá o andamento e a pulsação musical para 

executar o seu salto. De acordo com Lishka (1979), a introdução pode ser indicada 

também com quatro acordes contendo dominante e tônica, ou em forma de arpejo, ou 

frase acompanhada de ostinati. 

Percebe-se que no exemplo (figura 5), o início do salto começa no segundo 

tempo do segundo compasso, onde ocorre da seguinte maneira: o Demi-plié inicial 

começa na melodia com uma figura de silêncio ou pausa, apoiado no acompanhamento 

por figuras de som constituídas por colcheias (baixo e intervalos de 3ª). O salto 

acontece na anacruse, ou seja, antes do tempo forte e o retorno ao chão, em Demi-plié 

ocorre no primeiro tempo do início da música. Conclui-se que o salto é dado antes do 
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início da seção, na anacruse da introdução. Na continuidade da música, os movimentos 

repetem-se conforme o seu desenvolvimento. 

É importante que o pianista acompanhador conheça os passos sautés para 

preparar ritmo, compasso e articulações corretas da música, que deverá tocar para o 

bailarino. Estar atento à altura dos sautés para qualificar o andamento allegro adequado 

e para que, desta forma, possa preparar a música junto aos saltos.  
O quadro 2 apresenta um resumo dos elementos musicais abordados 

anteriormente relativos aos passos sautés. 
 

SAUTÉS 

ANDAMENTO FORMA MÉTRICA ARTICULAÇÃO 

→ Rápido, preciso e 
vigoroso 
→ Allegreto 
→ Allegro 

→ Simetria regular 
→ Quadratura 
→ Frases 
Proporcionais 
→ Perguntas e 
Respostas 

  

→ → Pulsação regular e 
estável 
 
→ Divisão de 
Compassos 
(Binário,Quaternário) 
 

→ Preferencialmente 
Staccato 

 

 

Quadro 2 - Elementos característicos da música para o ensino dos passos sautés 
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2-Excertos selecionados do repertório brasileiro: possibilidades e adequação 
 

O ponto relevante na definição deste trabalho é a constatação de uma 

diferença entre estilos de música que possam se adequar ao ensino dos passos pliés e 

sautés que façam parte do repertório pianístico brasileiro. Na investigação de tal 

repertório pressupõe-se encontrar músicas que sejam aplicáveis ao ensino destes passos 

do ballet clássico.  

Apresentar músicas renovadas proporciona novos estímulos de percepção 

e expressividade e acredita-se que para alunos brasileiros, a música composta no 

próprio país contém uma empatia emocional expressiva, o que justifica a busca deste 

repertório. 

As músicas indicadas para compor um repertório pertinente ao ensino dos 

passos requerem cuidados analíticos dentro da proposta métrica, linear, frase simétrica 

e pulso regular. No entanto, as questões de interpretação, como dinâmica da música, 

contrastes entre fortes e pianos, pausas, a agógica implícita na partitura, que é parte da 

expressão musical, são fundamentais para o reconhecimento da música adequada. É 

necessário conhecer a música brasileira como averiguação acerca de suas adequações 

ou inadequações que possam viabilizar possibilidades e ou impossibilidades de 

utilização, durante o processo de seleção. 

Existe uma necessidade de se tocar uma introdução musical como 

preparação antes dos exercícios pliés e sautés. É comum o pianista utilizar-se de um 

recurso cadencial quando a própria música não oferece a introdução.  

Segundo Sawyer (1985), o pianista deve ter a sensibilidade para selecionar 

músicas, guiadas primordialmente pela fraseologia. As frases dão oportunidade para o 

pulso e a contagem de criar o ritmo.  

A velocidade da performance, ou seja, andamento, para Sawyer (1985), 

consiste em observar a forma de tocar, o pulso, a contagem e a fraseologia, que 

permanecem, mais ou menos, com a dinâmica do movimento simultâneo com a música. 

Portanto, tudo depende do andamento. 

Os excertos selecionados da música brasileira para esta pesquisa 

evidenciam características musicais de adequações aos passos pliés e sautés. Estes 

estão sendo analisados seguindo um padrão essencial de definição quanto à 



42 

 

 

 

aplicabilidade da música aos passos em estudo, além de motivos e cadências.  A análise 

se estende também sobre a importância do emprego de harmonias, modulações e 

definições de compassos. 

 
2.1 Excertos Pliés 

Esta parte apresenta os excertos selecionados do repertório brasileiro 

pianístico tendo como critérios de seleção os parâmetros levantados na fundamentação 

apresentada sobre as características musicais dos passos pliés. 

De acordo com Lishka (1979), as introduções da música, bem como suas 

cadências finais para o ensino do ballet, são necessárias para dar sentido ao exercício. 

Por esta razão, pequenas adaptações foram feitas para cada excerto, em que se 

acrescentaram introduções na parte inicial da música e na cadência conclusiva ao final. 

Na música Tristorosa de Villa Lobos a introdução é original da obra, a cadência ao final 

do excerto foi adaptada. 

 

Excerto 1 – Ernesto Nazareth - Faceira  
 

O primeiro excerto selecionado foi extraído da obra Faceira, valsa 

composta pelo pianista e compositor Ernesto Nazareth, editada pela primeira vez no 

ano de 1940. Este excerto, retirado do início da obra (compassos 1 a 32), é composto 

de dois períodos regulares de dezesseis compassos cada (figura 6).  

A obra é tonal, em sol maior. Sua simetria estrutural fica evidente quando 

olhamos para as cadências harmônicas e também pelo caráter do motivo melódico, 

anacrústico e sequencial. O primeiro período de dezesseis compassos contém duas 

frases regulares, cada uma com oito compassos. No décimo sexto compasso, encerra-

se uma cadência a dominante a qual conduz, ao segundo período. O segundo período 

marcado “A1” na partitura, também é simétrico. A primeira frase termina em uma 

cadência suspensiva em Lá menor no oitavo compasso e a segunda frase parte de Lá 

menor e conclui em uma cadência perfeita em Sol maior. O sentido de início, meio e 

fim da música proporcionado pelas características supracitadas reforça os movimentos 

dos passos pliés que também apresentam início, meio e fim.  
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A valsa Faceira, comparada aos exemplos de músicas para ensino dos 

passos pliés da RADL se assemelha em sua simetria. A diferença estilística brasileira 

se evidencia pelos contornos da melodia, que são atrelados às escolhas harmônicas, 

mas que têm em comum características fraseológicas proporcionais. Possui uma 

métrica de pulsação regular com divisão de compassos bem definidos. 

Verifica-se que as características apresentadas por este excerto vão ao encontro 

dos elementos apontados por Sawyer (1985) como importantes para o ensino dos 

passos pliés, quais sejam: melodia com contornos ascendentes e descendentes, 

predominantemente em graus conjuntos, frases em perguntas e respostas. Estas 

características proporcionam, na execução do passo plié, um movimento fluido, 

ascendente e descendente, condizente com a sua suavidade. 

Essa autora considera fundamental que a música utilizada para o ensino do 

ballet apresente uma identidade reconhecível e um estilo definido (p.122). Ou seja, 

uma música que tenha coerência composicional como as obras reconhecíveis, por 

exemplo, sinfonias de Mozart ou a música de Cole Porter. Essas características 

facilitam a familiarização do aluno de ballet durante a realização do passo. Quando 

tocada provoca a lembrança da obra como um todo. O trecho da obra Faceira é 

facilmente reconhecível principalmente pelo uso do motivo anacrústico de notas 

cromáticas ascendentes da melodia e também pela utilização de sequências melódicas. 
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Excerto 1 – Faceira, de Ernesto Nazareth (editada em Finale), Introdução (adaptação 
nossa) (comp. 1 a 32)  
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Excerto 2 – Carlos Gomes - Murmúrio  
 

O segundo excerto escolhido foi extraído da primeira parte da obra 

Murmúrio de Antônio Carlos Gomes, de 1857, e se assemelha ao exemplo da 

composição de K. Chapman (RAD – em anexo nº1), em que ocorre também um 

acompanhamento arpejado na mão esquerda, embora estejam em compassos 

diferentes. 

Esta obra, em compasso binário composto, apresenta acompanhamento 

arpejado, em ostinato rítmico durante todo o excerto. O acompanhamento arpejado nas 

duas mãos em movimento contrário oferece uma base harmônica contínua para a 

melodia principal tocados pelos dedilhados de 4° e 5° dedos da mão direita. 

Observando os 82 exemplos selecionados por Cavalli (2001), em seu livro 

Dance and Music, nota-se que as músicas de andamento moderato ou adágio têm uma 

predominância de acompanhamento arpejado. Isso está relacionado à fluidez dos 

movimentos de ballet. A continuidade sonora, oportunizada pelo acompanhamento 

arpejado, dá um suporte para essa característica dos movimentos ligados, que é o caso 

dos passos pliés. É nesse sentido que este excerto foi escolhido. Embora marcado 

Allegreto assai mosso, a melodia em semínimas pontuadas configura em um 

andamento moderato. 

O excerto Murmúrio tem uma seção com oito compassos, na tonalidade de 

Lá bemol maior, termina numa cadencia à dominante, oferecendo a possibilidade de 

repeti-lo mais vezes, caso seja necessário, no exercício. É composto de duas semifrases, 

sendo que a primeira vai do compasso um ao quarto e a segunda do compasso cinco, 

com anacruse, ao oitavo. Essas semifrases, estruturadas em perguntas e respostas, 

também justificam a escolha desse excerto no que diz respeito à simetria. Além disso, 

a melodia nas duas semifrases é feita regularmente na parte forte dos tempos, o que 

para Sawyer (1985) mantém uma regularidade de pulsos, um atributo necessário para 

a execução dos passos pliés. 
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Excerto 3 – Villa Lobos - Valsa Tristorosa  
 

Na obra Tristorosa, valsa lenta de Villa Lobos, editada pela primeira vez 

em 1910, após os quatro compassos iniciais de introdução em andamento andantino, 

encontram-se duas quadraturas com duas semifrases. Esse início é o terceiro excerto 

escolhido para esse trabalho (excerto 3).  

Excerto 2 – Murmúrio, de Carlos Gomes, Introdução (adaptação nossa), (comp. 1 a 8)  
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Os quatro primeiros compassos (andantino) servem como introdução ao 

exercício plié, no entanto a marcação da pulsação necessita ser interpretada com 

exatidão clara dos tempos principais dos compassos. Sugere-se também, outra 

possibilidade de introdução, utilizando os quatro últimos compassos do excerto.  

A primeira quadratura do excerto inicia-se com a anacruse do compasso 

cinco (valsa lenta) e vai até o compasso oito. A segunda, do compasso nove ao doze.  

A primeira semifrase é anacrústica em Lá menor e termina numa cadência 

suspensiva na subdominante do compasso oito. A segunda semifrase inicia com uma 

dominante e conclui numa tônica de Lá menor. Se o pianista necessita continuar o 

exercício, o final do excerto no compasso doze contém a mesma anacruse do início. 

A autora Sawyer (1985) sugere padrões rítmicos necessários como 

diretrizes para o ensino das coreografias dos passos do ballet clássico. Sugere também 

que a figura da semínima pontuada, seguida por uma seqüência de colcheias, incita o 

movimento. Encontrou-se na valsa Tristorosa este padrão, em que notas pontuadas dão 

sustentação e força nas moções musculares das pernas para a execução dos passos pliés 

(nos movimentos descendentes e ascendentes proporcionados pela estrutura rítmica da 

música). 

Esta valsa apresenta, inicialmente, uma introdução, presente em todos os 

exemplos da RAD, com características fraseológicas simétricas no decorrer da música. 

São pertinentes com a forma estruturada, em que a métrica ternária bem demarcada se 

identifica neste aspecto com todos os exemplos para pliés da RAD (no anexo I). 
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Excerto 3 – Tristorosa, de Heitor Villa-Lobos (introdução original - comp. 1 a 12) de Villa-
Lobos; repetição e segunda casa (adaptação nossa) 

 

Excerto 4 - Francisco Mignone - 10ª Valsa de esquina  
 

O quarto excerto, extraído do início da 10ª Valsa de Esquina de Francisco 

Mignone, editada em 1948 pela 1ª vez, compõe-se de andamento “Lento, romântico e 

contemplativo” (indicado na partitura). Está na tonalidade de Si menor apresentando 

um baixo caminhado por graus conjuntos. Essa forma de baixos simétricos por graus 

conjuntos oferece um apoio para os exercícios pliés. A melodia contém notas longas e 

repetitivas formando frases simétricas de motivos rítmicos idênticos até o compasso 

treze, a última semifrase ornamenta as notas longas, o que dá uma ideia de conclusão 

do sentido melódico.  

A harmonia está composta na parte intermediária, complementando os 

baixos dados no primeiro tempo. As quatro quadraturas da música apresentada são 
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dialógicas e proporcionalmente simétricas, porém a quarta quadratura não é conclusiva, 

o que remete a uma expectativa de que a música não termina naquele ponto. Cabe ao 

pianista repetir o trecho, se for necessário, pois a cadência que ocorre no décimo sexto 

compasso é uma sensível da tonalidade, o que oferece uma chance de repetição do 

excerto. As notas longas, representadas pela unidade de compasso (mínimas), dão 

sustentação às densidades dos movimentos musculares, sobretudo das pernas, para a 

realização sincronizada das frases musicais expostas em quadraturas.  

Esta valsa apresenta uma melodia lenta, romântica e contemplativa, que 

tem notas repetitivas e enfáticas, na sua melodia. De forma semelhante, o plié de G. 

Dickson-Place (RAD – em anexo) apresenta notas inicialmente pontuadas, em 

cantabile-semplice, com a mesma característica melódica enfatizada. 

Lishka (1979, p.100) também exemplifica dois trechos de Bach: minueto 

II e partita em Si bemol maior. Ambos contêm características de notas pontuadas que, 

neste caso, ocorrem no baixo e a autora os utilizou como exemplos para exercícios 

pliés.  
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Excerto 4 – 10ª. Valsa de Esquina, de Francisco Mignone - Introdução (adaptação 
nossa) e (comp. 1 a 16) repetição e segunda casa (adaptação nossa) 
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Excerto 5 - Ernesto Nazareth - Confidências 
 

O quinto excerto foi extraído dos dezesseis primeiros compassos da valsa 

Confidências de Ernesto Nazareth, editada pela primeira vez em 1913. Nesta música 

os baixos apoiam a melodia acéfala e contínua de cada semifrase a qual termina apoiada 

por uma nota longa. Esta característica da nota longa ao final da frase musical auxilia 

também, na conclusão das frases dos movimentos pliés. Cada semifrase é uma 

quadratura da música sincronizada ao exercício plié. As notas longas do final de cada 

semifrase funcionam como uma respiração simultânea entre a música e o movimento 

corporal. Para Cavalli (2001), uma vez conhecendo a estrutura musical aplicada na aula 

de ballet, a formação do repertório ocorrerá nesta estrutura de quadraturas 

sincronizadas com os movimentos. A música de estilos diferentes, quando aplicável ao 

passo, é demonstrada de forma intrincada e particular com o movimento do corpo. 

Esta valsa brasileira tem uma melodia contínua, o que não ocorreu em 

nenhum dos exemplos anexados da RAD para o exercício plié, mas as quadraturas (as 

frases em forma de perguntas e respostas, apresentando um diálogo proporcional) e a 

métrica ternária são pertinentes com todas as exigências dos elementos da música 

apresentados no quadro I.  
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Excerto 5 – Confidências, de Ernesto Nazareth - Introdução (adaptação nossa) - (comp. 1 a 
16) segunda casa (adaptação nossa) 
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Esses excertos de partituras foram selecionados, dentro do repertório 

pianístico brasileiro, porque têm estruturas com seções que apresentam as quadraturas 

específicas da estrutura dos passos pliés, contendo frases proporcionais. Por esta razão, 

são pertinentes para o ensino destes passos. 

 

2.2 Excertos Sautés  

  

Nesta parte exporemos cinco exemplos selecionados do repertório 

brasileiro adequáveis ao ensino dos passos de ballet sautés. Da seleção das músicas 

para estes exercícios, quatro são das obras do livro de partituras: O Piano Brasileiro de 

Carlos Gomes (1986) e uma única peça de Villa Lobos, da série Cirandinhas, Zangou-

se o cravo com a rosa (2011).   

De acordo com Lishka (1979), as introduções da música são fundamentais. 

Esta autora nos fala de dois tipos básicos de introduções: a primeira se refere a 

combinações mais lentas da música, a segunda forma requer uma introdução rápida e 

dinâmica, coerente com o movimento. As duas descrições nos remetem ao andamento 

do passo aliado à música. Por esta razão acrescentou-se aos excertos sautés as 

introduções. 

 

Excerto 6 – Carlos Gomes - Quilombo – no. 4 - Bamboula 

 

O sexto excerto foi extraído do início da música Bamboula que faz parte 

da série de cinco peças de “Quilombo, quadrilha brasileira sobre os motivos dos 

negros” (Funarte, 1986). 

Este excerto está em Re maior com oito compassos binários. Em cada 

compasso, a acentuação localiza-se no primeiro tempo do baixo, sendo que no oitavo 

compasso há uma cadência conclusiva e um ritornello, indicando, naturalmente, 

repetições. Contêm duas semifrases simétricas de quatro compassos, sendo que a 

segunda semifrase é repetição idêntica da primeira. O excerto está construído, do início 

ao fim, no encadeamento da tônica – dominante. 
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Bamboula tem características semelhantes aos exemplos da (RAD) quanto 

à métrica binária, o andamento dinâmico e movido, além das frases simétricas exigidas 

na música para a realização do exercício, requisitos para os passos sautés. 

Vaganova (1990) fundamenta que os andamentos allegros são utilizados 

nos saltos mais básicos como os sautés para proporcionar “resistência e vigor - força 

dos músculos das pernas, elasticidade dos ligamentos dos pés e joelhos, de um tendão 

calcâneo desenvolvido, da força dos dedos e especialmente da força da coxa”. A autora 

adverte que em processo de ensino, o salto é inicialmente aprendido em tempo lento 

sendo acelerado gradativamente até alcançar total domínio de sua execução, portanto 

a música tocada passa por diferentes interpretações de andamentos. 

 
 

 

Excerto 7 – Carlos Gomes - Quilombo n. 5 - Final  
 

O sétimo exemplo é um excerto extraído do início da peça Final com 

dezesseis compassos. Pertence a mesma quadrilha Quilombo de Carlos Gomes. 

O excerto da música Final é de compasso binário simples, com articulação 

em staccato, requer uma interpretação saltitante, porém de dinâmica leve e andamento 

movido na primeira frase e uma segunda frase que repete a primeira com mais peso, 

dado pelas oitavas. De tonalidade Sol maior, sua harmonização é bastante simples. Em 

 Excerto 6 – Bamboula, de Antônio Carlos Gomes - Introdução (adaptação nossa). 
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cada quadratura tem-se o seguinte encadeamento harmônico: tônica - dominante, na 

seqüência I, V, I, V, V7, I. 

Vaganova (1990) referiu-se aos procedimentos para ensinar sautés em 1ª, 

2ª e 4ª posições dos pés, em que atribuiu, “o tempo dado para cada combinação do 

exercício, sendo preservado até o fim da frase”. Conclui-se que a peça Bamboula em 

sua estrutura fraseológica deve acompanhar o passo sauté do início ao fim.  

 
 

 

 
Excerto 8 – Carlos Gomes - Quadriglia – 1ª. - Caxoeira  

 

O oitavo excerto selecionado para os sautés foi extraído da peça Caxoeira. 

É a primeira de uma série de cinco peças para piano, também no estilo quadrilha de 

Carlos Gomes. 

 Excerto 7 – Final, de Carlos Gomes - Introdução (adaptação nossa)  
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O excerto contém oito compassos binários, está na tonalidade de La maior. 

Possui duas semifrases que se iniciam com um acorde imponente de marcação 

acentuada, seguido de notas ritmadas, leves, graciosas e precisas. Este acorde 

imponente ocorre na tônica (I grau) e permanece até o terceiro compasso, finalizando 

a primeira semifrase no quarto compasso, na dominante. Na segunda semifrase 

(compassos cinco a oito) a dominante final se resolve na tônica.  

Melodicamente, a peça Caxoeira se expõe com notas agudas que se seguem 

de intervalos grandes (hora descendentes, hora ascendentes) de efeitos staccati como 

em alguns exemplos de partituras anexadas da (RAD). Conforme a explicação no 

quadro 2, elementos da música para os passos sautés, os staccati são favoráveis para 

os saltos. 

 

 

 

 

Excerto 9 – Carlos Gomes - Quadriglia – 4ª. - Saltinho  
 

Saltinho é o nono excerto da quarta peça da quadrilha de Carlos Gomes. 

Este excerto foi extraído do início dessa música e percebe-se a presença de staccati em 

todo o excerto, demandando uma articulação saltitante que favorece os sautés. O 

excerto tem oito compassos e na primeira semifrase ocorrem dois ritmos anacrústicos 

 Excerto 8 – Caxoeira, de Carlos Gomes - Introdução (adaptação nossa) (comp. 1 a 8) 
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e simétricos. Na segunda semifrase, o ritmo é condensado criando uma proximidade 

maior das anacruses. A peça está em Sol maior de forma bem marcada nas anacruses, 

com dinâmica sforzando (sfz). 

O primeiro inciso, nos compassos um e dois com anacruse, está no 

encadeamento V-I. O segundo inciso, nos compassos três e quatro com anacruse, está 

no encadeamento V-I de La menor. A segunda semifrase vai do compasso cinco com 

anacruse ao compasso oito e começa com acorde diminuto de Re, que se resolve em 

Sol maior. Na sequência segue um acorde diminuto de Mi menor, resolvendo nele 

mesmo (relativo). Ao final ocorre um segundo cadencial em Sol maior (IIm V-I). 

Saltinho, como no exemplo da música sautés em pontas da (RAD), é 

precisamente binária com a primeira célula rítmica ascendente, seguida por motivos 

que estabelecem também uma articulação em staccato e proporcionam aos sautés 

facilidades para execução dos saltos. 

 

 

 

  

 Excerto 9 – Saltinho, de Antônio Carlos Gomes - Introdução (adaptação nossa) 
(((comp.1 a 8) 
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Excerto 10 – Villa Lobos - Zangou-se o Cravo com a Rosa  

 

O último excerto escolhido foi extraído do início da obra “Zangou-se o 

Cravo com a Rosa” de Villa-Lobos. Faz parte da série Cirandinhas, lançada em 1916. 

A peça apresenta quatro partes contrastantes que se modificam em andamentos e 

motivos rítmicos. Escolheu-se a primeira parte por apresentar uma quadratura simétrica 

de dezesseis compassos com quatro semifrases, e também por ser este excerto 

harmonicamente simples e construído no encadeamento V-I em Dó maior, facilitando 

o reconhecimento e memorização auditiva do aluno de ballet.  

Embora a peça apresente acentuação no contratempo do primeiro tempo, 

isso não desloca a sua pulsação, a quadratura continua simétrica. Esse contratempo, no 

caso dos sautés ajuda no impulso para o salto. A articulação staccato traz uma leveza 

que também é característica desse movimento. Vale ressaltar que tal staccato pode ser 

executado de várias maneiras pelo pianista. Atacando as teclas de cima para baixo, ou 

puxando de baixo para cima. Utilizou-se o segundo toque, por verificar que o 

movimento da mão e a consequente sonoridade se assemelham ao caráter dos passos 

em questão. 
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Villa-Lobos compôs nesta peça um ritmo que não se apresenta nos 

exemplos da RAD (anexo C). “Zangou-se o cravo com a rosa” requer do pianista 

acompanhador, uma precisão rítmica e de pulsação na sua interpretação para que os 

sautés ocorram de forma satisfatória. Segundo a minha experiência junto aos 

professores de ballet utilizando o material da RADL, percebi a grande importância em 

manter uma pulsação estável. Isso porque, como um instrumentista, o aluno de ballet 

precisa incorporar essa pulsação estável como uma base técnica para sua interpretação.  

 

 

 

 

 

Excerto 10 - Zangou-se o Cravo com a Rosa, de Heitor Villa-Lobos - Introdução (adaptação 
nossa) e último compasso adaptado  
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Considerações Finais 
 

Após a realização das investigações pode-se afirmar, com esta pesquisa, 

que o repertório brasileiro escolhido se adequa ao ensino dos passos pliés e sautés do 

ballet clássico. Ao pesquisar e selecionar a música pianística brasileira aplicável ao 

ambiente da sala de aula de ballet clássico, no intuito de somar à didática do ensino 

dos passos do ballet, reforçou-se a necessidade de abordagem criteriosa sobre o que se 

adequa aos passos em questão: pliés e sautés. Para defender esta hipótese, foi feita uma 

análise de cada excerto selecionado, sob as bases de elementos característicos da 

música expostos nos quadros ilustrados dos itens 1.1 e 1.2. 

Uma das tarefas do professor de ballet é saber selecionar músicas 

específicas para o ensino desta arte. Esta seleção faz parte do planejamento de sua aula. 

O repertório didático para os passos pliés e sautés requer a utilização de gêneros e 

estilos de músicas com andamentos e simetrias apropriadas. Portanto, o professor de 

ballet estuda a música antes de preparar a sua aula, ouvindo CDs específicos, para 

elaborá-las. No caso de haver um pianista disponível, o professor de ballet pode 

recorrer a ele para escolha da música, mediante a informação das características 

musicais, como andamento (adagio, andante, allegro), definição de compasso (binário, 

ternário, quaternário simples ou composto) e estilo (marcha, valsa, polka). Nesse 

contexto o pianista tem a liberdade para escolher a música específica, respeitando o 

direcionamento dado pelo professor de ballet, permitindo assim a possibilidade da 

escolha de repertório brasileiro, desde que seja adequado. 

No entanto, extrair do repertório de piano solo uma música para 

acompanhar o ensino dos passos pliés e sautés, pode apresentar desafios, pois o pianista 

acompanhador ao pesquisar música com a finalidade de prover subsídios ao ensino 

desses passos, pode se deparar com inúmeras obras que não atendem a este propósito. 

Existem músicas de estrutura assimétrica, ou com melodia predominantemente 

descendente, em que o compositor brasileiro quando a compôs, na maioria das vezes 

sem intenção de escrevê-la para ballet, criou a música com outros fins. Neste contexto, 

se o professor de ballet se deparar com uma escolha musical equivocada ao movimento 

do passo (por parte do pianista acompanhador) ele a rejeitará. Este trabalho pretende 

preencher esta lacuna no que diz respeito aos conhecimentos dos elementos musicais 
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apropriados para realizar essa escolha, que muitas vezes o pianista acompanhador de 

ballet experiente conhece, mas de uma maneira empírica.   

Este estudo apresenta um repertório que permite ao pianista ampliar seus 

recursos para atuação nessa área. A inovação propicia evitar a mecanicidade, ou seja, a 

repetição exaustiva pode gerar inexpressividade do pianista. Lembramos que a música 

é parte primordial do ballet clássico e influencia no entusiasmo do estudante de ballet 

para realização dos passos. Consequentemente, a renovação do repertório gera 

expressividade no aluno de ballet, auxiliando como fator determinante na sua 

formação. Os subsídios discutidos nos exemplos levantados neste trabalho possibilitam 

ao pianista uma ampliação do seu repertório fornecendo ferramentas para busca de 

novos excertos, sejam brasileiros ou de outras culturas ou, ainda, de músicas universais 

de qualquer estilo.   

No levantamento de literatura deste trabalho e nos exemplos de partituras 

encontrados, percebeu-se que a escolha das músicas para ballet, não se restringe a obras 

de Chopin, Schubert, Tchaikovsky, exemplos de compositores reconhecidos. Os 

excertos selecionados e a lista de composições sugeridas no ANEXO A são de obras 

dos seguintes compositores brasileiros: Orestes Farinelo, Chiquinha Gonzaga, Ronaldo 

Miranda, Lorenzo Fernandez, Clarisse Leite, Arnaldo Rebello, Carlos Gomes, Ernesto 

Nazareth, Villa-Lobos, Francisco Mignone.  Nessa amostra de compositores 

representantes de variados estilos, encontrou-se alguns reconhecidos 

internacionalmente, como Villa-Lobos, Francisco Mignone e Ronaldo Miranda. Outros 

não muito conhecidos, mas que, assim como Clarisse Leite, se dedicaram 

principalmente à composição didática. Esta busca abriu ainda mais meus olhos em 

relação à riqueza do nosso repertório e às possibilidades inexploradas que poderão 

ampliar e aperfeiçoar minha atuação nessa área.   

De acordo com minha experiência, o importante é que a música seja 

adequada. Já utilizei música folclórica, arranjos próprios e improvisações em aulas nas 

quais os professores de ballet aceitaram e incentivaram o uso. Professores esses 

conceituados, como Simone Malta e Olga Dolganova, em que seus alunos participaram 

de concursos como o Grand Prix de Nova Iorque, sendo premiados. Os procedimentos 

metodológicos adotados neste estudo possibilitaram a minha conscientização dos 
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elementos musicais necessários para as escolhas que outrora realizava nas aulas de 

ballet, entretanto com um conhecimento empírico.      

Aponta-se agora um exemplo de música que não se adequou ao perfil 

investigado. Trata-se da valsa solo nº 10 de Camargo Guarnieri, considerada uma bela 

obra, admirada e tocada por grandes pianistas, que possui parâmetros simétricos em 

determinadas partes, porém apresenta um caráter interpretativo lânguido com 

predominância melódica descendente, de agógica complexa com alterações irregulares 

na dinâmica, no andamento e na pulsação. Por esta razão, estas características musicais 

não se aplicam ao ensino dos passos. A música exerce o papel de estar a serviço do 

ballet e sua função é de servir os passos coreografados, adequar-se a eles, sincronizar-

se com eles. Portanto, nem toda valsa poderá ser aplicada ao ensino do ballet clássico, 

como, às vezes, pode ser a percepção dos pianistas novatos. Nota-se que somente o 

estilo ou gênero das peças não é o suficiente para que a música seja apropriada ao 

contexto em questão. 

A RADL utiliza predominantemente valsas para o ensino dos passos e utiliza 

também, minuetos, mazurcas dentre outros. Isto não indica que só esses gêneros podem 

ser usados, pois, com a pesquisa e exploração, percebeu-se que outros estilos que 

possuem características semelhantes são utilizáveis. No entanto é necessário 

compreender os critérios de seleção musical como andamento, ritmo, simetria e 

interpretação, que atendam os requisitos didáticos do ensino dos passos pliés do ballet 

clássico. 

Quanto aos passos sautés, as características musicais se diferem das 

características dos pliés, mas, os mesmos critérios de mensurar a música junto ao passo 

para selecioná-la adequadamente são necessários. Para o exercício dos sautés, 

andamentos allegros em compasso binário simples, são pertinentes, incluindo gêneros 

como quadrilhas, cirandas folclóricas, polcas, lundus ou chorinhos. Lembrando que são 

adequáveis com ressalvas: necessitam atender os mesmos critérios canônicos (padrões 

de contagens e quadraturas), para serem funcionais.  

De acordo com a minha experiência o alunato do ballet clássico tem uma 

relação intensa com a música desenvolvendo com ela, habilidades musicais 

expressivas. O iniciante no ballet precisa desenvolver habilidades de percepção 

musical quanto à pulsação, início, meio e fim de frases. Compreende-se que um dos 
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papéis do pianista acompanhador é o de educador musical. Desta forma a escolha do 

repertório e interpretação do pianista influenciam essa aquisição de habilidades. No 

que diz respeito à interpretação, saber destacar a melodia, realizar os fraseados, utilizar 

articulações diferenciadas, enfim, interpretar musicalmente é determinante para 

propiciar um ambiente de ensino à classe de ballet clássico.  

Ao apresentar nesta pesquisa excertos do repertório brasileiro, a hipótese sobre 

a pertinência deles, para o ensino do ballet, confirma-se satisfatoriamente. Este 

repertório pode ser apreciável por pianistas acompanhadores e professores de ballet 

ampliando seu material didático. O pianista acompanhador que o seleciona, tem que 

conhecer as estruturas didáticas deste ensino para contribuir com escolhas musicais 

acertadas. Cabe ressaltar que esta pesquisa é um recorte do universo a qual é proposta. 

Pergunta-se, então, quais elementos musicais se adequam ao ensino dos outros passos 

do ballet, e como o repertório brasileiro pode se adequar a eles. 
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ANEXO A 
 

LISTA DE REPERTÓRIO BRASILEIRO COMO 
SUGESTÃO ADICIONAL PARA SELEÇÃO DE 

EXCERTOS NO ENSINO DOS PASSOS PLIÉS E SAUTÉS 
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PLIÉS 

 
As entradas a seguir contêm uma sugestão de compassos que se adequam ao 

ensino dos passos pliés. 

 
NAZARETH, Ernesto. Henriette. Editora Arthur Napoleão Ltda – Rio de Janeiro, 
1991. Compassos 1 a 32. 
 
__________. Coração que sente (1903). Partitura pesquisada no site 
ernestonazareth.com.br. Compassos 1 a 32. 
 
FARINELLO, Orestes. Elegia. Editora Arthur Napoleão Ltda: Rio de Janeiro, 1970.  
Compassos 1 a 8. 
 
GONZAGA, Chiquinha. A Dama de Ouros. Irmãos Vitale S.A. Ind. E Com. – São 
Paulo, 1998. Compassos 1 a 16. 
 
MIRANDA, Ronaldo. Valsa Só. (2004). Edição em Finale da obra manuscrita – Rio 
de Janeiro, 2004. Compassos 1 ao 16. 
 
LORENZO, Fernandez. Velha Modinha. Irmãos Vitale S/A. IND. E COM. – São 
Paulo, 1942. Anacruse do compasso 4 ao 16. 
 
FRANÇA, Lourdes. Mãe. Editora Cultura Musical: São Paulo, 1985. Compassos 1 a 
8. 
 
________. Lembranças... Ricordi Brasileira: São Paulo, 1988. Compassos 9 a 24. 
 
ARGOLO, Antonio. Gotas de Orvalho N.1. Edições Musicais Guanabara Ltda: Rio 
de Janeiro, 1980. Compassos 1 a 32. 
 
 
SAUTÉS 
 
As entradas a seguir contêm uma sugestão de compassos que se adequam ao ensino 

dos passos sautés. 
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GOMES, Carlos. Quilombo – No. 2 Bananeira. IN: O Piano Brasileiro de Carlos 
Gomes. São Paulo: Funarte, 1986. Compassos 1 ao 16. 
 
GONZAGA, Francisca. Não insistas, rapariga! Irmão Vitale – Rio de Janeiro, 1939. 
Compassos 5 a 12. 
 
________. Gaúcho. Irmãos Vitale – Rio de Janeiro, 1939. Compassos 25 a 56. 
 
REBELO, Arnaldo. Lundu Amazonense. Ricordi Brasileira S.A. E. C. – São Paulo, 
1957. Compassos 1 a 32. 
 
NAZARETH, Ernesto. Julieta (1911). Edição: Luciana Requião e Monica Leme – 
www.ernestonazareth.com.br. Compassos 1 a 8 e 98 a 113 
 
LEITE, Clarisse. Dança dos Esquilos. Ricordi Brasileira: São Paulo, 1971. 
Compassos 1 a 16. 
__________. Domingo no Engenho. Ricordi: São Paulo, 1973. Compassos 17 a 32. 
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ANEXO B 
 

EXEMPLOS DE PARTITURAS DA ROYAL ACADEMY 
OF DANCING OF LONDON PARA ENSINO DOS 

PASSOS PLIÉS 
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ANEXO C 
 

EXEMPLOS DE PARTITURAS DA ROYAL ACADEMY 
OF DANCING OF LONDON PARA ENSINO DOS 

PASSOS SAUTÉS 
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