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Resumo:  

A presença das artes e, portanto, da dança, no âmbito dos projetos sociais tem sido 

recorrente. Porém, pouco ou nenhum destaque é dado ao desenvolvimento artístico dos 

alunos destes projetos, ficando o discurso de legitimação desses espaços informais 

focados na proteção, distância da violência e das drogas, oferta da oportunidade de uma 

vida melhor. Portanto, a questão que se coloca é: estes projetos contribuem para a 

transformação social, para o enfrentamento da vida ou, por outro lado, estão 

contribuindo para a homogeneização de comportamentos e para o controle da 

subjetivação? A partir do trabalho desenvolvido pela Escola de Dança de Paracuru, no 

Ceará, com o balé, serão analisados os conceitos de cultura e arte em Georg Simmel e 

Nietzsche e a idéia de uma estética da existência em Felix Guattari. 

 

 

Mudança de postura, transformação no comportamento, distância da violência e 

das drogas, oportunidade de uma vida melhor, de um emprego. Em geral, essas são as 

vantagens apontadas por empresas, veículos de comunicação e coordenadores de 

projetos sociais para justificar o investimento de recursos de renúncia fiscal, como a Lei 

Rouanet, em aulas de dança, música, artes plásticas, teatro, enfim, a arte em suas 

diferentes linguagens e estéticas, para um público de crianças e adolescentes 

financeiramente carentes. Parece indiscutível que a arte é possuidora de um potencial 

capaz de apaziguar conflitos sociais. Mas, até que ponto o ensino da arte provoca uma 

transformação em que os beneficiados sejam instigados a uma atitude crítica diante de 

sua realidade, a serem protagonistas de modificações estruturais na sociedade, e, por 

outro lado, até onde este contato com a arte molda valores e atitudes em prol da 

repetição de crenças, tradições e sistemas simbólicos, formatando essas crianças para o 
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que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche denomina de comportamento de rebanho? 

Afinal, de acordo com David Le Breton: “O corpo metaforiza o social e o social 

metaforiza o corpo. No interior do corpo são as possibilidades sociais e culturais que se 

desenvolvem” (2006, p. 70). 

Por isso me parece estranho perceber que, entre as argumentações para legitimar 

tais projetos, pouco ou nenhum destaque é dado ao desenvolvimento do potencial 

artístico dos alunos. Como política pública, considerando que estes projetos tomam para 

si uma ação que poderia ser realizada pelo Estado, e que se utiliza de recursos públicos, 

acredito ser pertinente lançar um olhar mais atento a essa questão. Para enriquecer a 

problematização, será tomada como ponto de partida a experiência que vem sendo 

desenvolvida, desde 2003, pelo bailarino Flávio Sampaio, na Escola de Dança de 

Paracuru, tradicional vila de pescadores, distante 90 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. 

Lá, cerca de 200 crianças e adolescentes de ambos os sexos, têm aulas de balé clássico 

diariamente e estão sendo formadas com o potencial de tornarem-se bailarinos e 

professores de dança. O diferencial é que a metodologia aplicada é bem distinta da 

adotada há 400 anos pela Escola do Balé Bolshoi, tanto na Rússia como no Brasil – em 

sua filial implantada em Joinville, Santa Catarina, em 2002.  

Ao fazer uma ruptura na tradição, o conceito de balé clássico adotado pelo 

coordenador da Escola de Dança de Paracuru difere da dimensão simbólica estabelecida 

em torno do balé ao longo de sua história e isso será analisado à luz das discussões 

sobre tragédia da cultura, de Georg Simmel, e de arte trágica presente na obra de 

Nietzsche. Os dois autores defendem a arte como o lugar do conflito, de uma atitude de 

cultivação de valores culturais, onde a criatividade está a serviço da transformação 

estrutural da sociedade e não de uma homogeneização de comportamentos. 

Considerando que essa questão perpassa ainda a discussão ética e política do homem 

moderno e seu processo de individualização, o que está presente na sua forma de agir 

frente à sociedade contemporânea, também entrarão em cena autores como Hannah 

Arendt, Walter Benjamin, Felix Guattari e Suely Ronik.  

 

 

1. Todo mundo tem pereba, unha encardida, só a bailarina que não tem 

A música Ciranda da Bailarina, de Edu Lobo e Chico Buarque (1982), ilustra 

bem o imaginário simbólico que perpassa figura da bailarina como uma pessoa a quem 

nada de mal acontece, que está sempre limpa, saudável, bem alimentada, bem vestida e 



que possui uma boa moradia. Essa crença está relacionada à disciplina diária da 

bailarina em executar gestos bem definidos, precisos, graciosos, de emoções 

controladas, que resultam em uma pessoa de postura gentil e agradável. O balé clássico, 

portanto, como técnica e estética, tem por finalidade criar corpos e comportamentos 

considerados ideais.  

1.1. Educação do corpo e do gesto 

O balé foi uma invenção do Renascimento na Europa Ocidental, que surgiu no 

contexto das danças de corte, no século XV, onde danças, bailes ou balés implicavam 

em educação do corpo e do gesto. A constituição desta estética está fortemente 

relacionada à formação dos Estados-Nações modernos, sendo um processo de afirmação 

das monarquias absolutas, de definição de identidades culturais, bem como da produção 

da individualidade que caracteriza o homem moderno, difundindo a vontade de poder, 

fama, prestígio e distinção em um grau desconhecido até então (SOUZA & ÖELZE, 

2005). “Era, portanto, elemento constitutivo de uma trama de relações hierárquicas. 

Distinguir-se na corte era parte central e essencial das estratégias de sobrevivência dos 

nobres cortesãos” (ELIAS apud MONTEIRO, 2006, p. 136). Neste contexto, o padrão 

de dança considerada erudita, portanto arte culta, passou a ser o balé clássico, cuja 

técnica, tal como é transmitida até hoje, foi estruturada e sistematizada no século XVII.  

No Brasil, o balé é uma técnica que esteve à serviço de projeto ideológico da 

empreitada colonizadora. O ensino da dança clássica esteve historicamente restrito às 

academias particulares de dança e às escolas de teatros municipais, como a do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. Em sua maioria, as academias eram frequentadas por crianças 

de famílias das classes média e alta (elite econômica) que dispunham de recursos para 

as mensalidades. É recente a pulverização do aprendizado da dança, seja do balé ou de 

outras vertentes, no contexto dos projetos sociais, onde o acesso às aulas é gratuito e, 

em certos casos, dá direito a bolsas de estudo e outros benefícios. Essa mudança está 

intimamente associada à criação da Lei Rouanet, na década de 90, que contribuiu para a 

proliferação de iniciativas que aliam dança e ação social. Em diferentes setores da 

população, cultura passou a ser “um elemento de grande importância no combate à 

imensa desigualdade social no Brasil” (SOTER, 2007, p. 25). 

Mas, será que basta aprender o balé para tornar realidade o imaginário da 

bailarina? Cabe mesmo à arte a tarefa salvacionista ao qual está sendo vinculada nos 

discursos adotados pela mídia, projetos sociais e empresas que atuam na chamada 



responsabilidade social? Estarão as crianças e adolescentes protegidos das adversidades 

do mundo pelo fato de terem passado por uma formação em dança? 

1.2. Pela forma ou pelo processo? 

O coordenador da Escola de Dança de Paracuru, Flávio Sampaio, é exemplo de 

bailarino que teve acesso a uma formação gratuita em dança, em um projeto implantado, 

na década de 70, em Fortaleza, pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), voltado para 

filhos de industriários. Essa experiência permitiu a ele seguir carreira no Teatro Guaíra, 

em Curitiba, depois no corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ministrar 

aulas de balé em outros países, como Suíça, Rússia, Cuba, e ensinar por um ano na 

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, no ano de implantação, 2002. Segundo ele, o balé 

nos espaços mais tradicionais ainda é reproduzido como crença, como sistema fechado, 

onde o ensino se dá com ênfase na forma dos movimentos.  

De acordo com Flávio Sampaio, o Bolshoi ainda investe sua formação em 

crianças que tenham o “corpo ideal”, que permita a execução da técnica com a 

qualidade de alongamento, força física e silhueta que sigam o padrão estabelecido há 

400 anos. Lembrando que essa técnica se desenvolveu na Europa, onde o modelo 

corporal predominante é branco, linhas alongadas e magro, bem diferente da realidade 

brasileira, de corpos miscigenados. Ainda assim, a didática de sala de aula no Bolshoi, 

requer que o professor coloque sua atenção sempre nos cinco “melhores” alunos, que 

serão alvo das correções, tornando-se modelo para os demais copiarem – o que não 

difere muito da vivência diária de profissionais solistas (modelos) em relação aos 

bailarinos do corpo de baile no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Como projeto 

social, que recebe recursos públicos, fica o questionamento sobre que tipo de ilusão 

perversa está sendo alimentada e moldada nos corpos das crianças e adolescentes.  

Afinal, quem não atinge as metas estipuladas para os “corpos ideais”, em menos 

de um semestre simplesmente é descartado do projeto do Bolshoi, vendo seu tão 

acalentado sonho de um futuro promissor se tornar o pesadelo da falta de adequação ao 

padrão. Além disso, estamos aqui tratando de um projeto social e que está implantado 

no Brasil, onde há uma diversidade de corpos que foge à padronização. Que tipo de 

ação social é essa? 

Em contra-ponto, Flávio Sampaio vem implantando em Paracuru uma maneira 

diferente de trabalhar o corpo, de encarar a tradição do balé clássico e de desenvolver o 

senso artístico. Ao invés de metas como girar cinco piruetas e fazer 32 foetés, o 



coordenador quer que seus alunos entendam a técnica do balé pelo processo, 

compreendendo o objetivo de cada passo, que cadeias musculares estão envolvidas, que 

cuidados é preciso ter para não machucar tendões e articulações. Além disso, é 

estimulada a criação autoral de sequências de movimento e de espetáculos, que podem 

misturar outras técnicas de dança. Os alunos também assistem e analisam espetáculos, 

tanto de balé clássico como de dança contemporânea.  

O objetivo é favorecer uma formação multicorporal, uma vez que Flávio 

Sampaio percebe no balé clássico, aprendido pela forma, uma tendência à perda de 

criatividade dada a normatização do corpo dentro de um sistema de códigos fechados. 

Para ele foi importante perceber que o bailarino do século XIX, do balé romântico, é 

aquele que dança para o passado, para a crença, para preservar uma tradição, ao passo 

que o bailarino do século XX, cuja demanda é pelo corpo híbrido, pela mistura de 

estilos e técnicas, se vê instigado a dançar com uma percepção de futuro, de criação, de 

inaugurar novas formas de estar no mundo, outras estéticas e formas de compreender o 

corpo, ainda que isso seja feito a partir de uma mesma técnica.  

Outro diferencial, é que Flávio Sampaio recusa a chancela de projeto social para 

a Escola de Dança de Paracuru, embora opere na lógica de projetos e recursos via 

empresas e governos. É que ele não seleciona os alunos porque são financeiramente 

carentes, mas porque desejam aprender a dançar, a ele não interessa reforçar ainda mais 

a distinção entre classes sociais. Também não gosta da idéia de apartar as crianças do 

mundo, como se isso bastasse para protegê-las das drogas e da violência. Ele prefere 

atuar no sentido de prepará-las para o convívio no mundo, tal como ele se apresenta. 

Nesse sentido, a arte vem colaborar para esse enfrentamento, para o estar no mundo. A 

dança nesse contexto faz parte de um processo de desenvolvimento da sensibilidade 

artística, criativa, com vistas ao presente e ao futuro.  

 

2. Tragédia em Nietzsche: interligação entre arte e vida 

A arte na esfera educacional, seja formal ou informal, pode favorecer muito mais 

do que a formação técnica; pode instigar uma postura ética e estética da existência, 

ampliando a compreensão do que seja arte e cultura para além da idéia de uma atividade 

que salva e protege do mundo, incitando uma ação política sobre a esfera pública. Para 

Guattari e Rolnik (2005), a cultura é uma “maneira de as elites capitalísticas” exporem o 

“mercado geral de poder”, sendo, por isso, fundamental questionar de que modo é 



possível “proclamar um direito à singularidade” sem confiná-la a um novo tipo de etnia, 

de modelo identitário – territórios de controle da subjetivação.   

“Como fazer com que a música, a dança, a criação e todas as formas de 
sensibilidade, pertençam de pleno direito ao conjunto dos componentes sociais? 
(...) Como produzir novos agenciamentos de singularização que trabalhem por 
uma sensibilidade estética, pela mudança de vida num plano mais cotidiano e, ao 
mesmo tempo, pelas transformações sociais em nível dos grandes conjuntos 
econômicos e sociais?” (GUATTARI & ROLNIK, 2005, p. 29-30). 
É interessante a forma como Hannah Arendt abre a obra “Entre o passado e o 

futuro”, citando a seguinte frase do poeta e escritor francês René Char: “Nossa herança 

nos foi deixada sem nenhum testamento” (1988, p.28). A sensação de estarmos órfãos 

de um legado me faz pensar em Walter Benjamin (1989), quando ele diz que a 

modernidade instaurou uma condição de existência na qual a experiência está 

interditada. Arendt parece complementar essa impressão quando argumenta que o 

desespero do homem moderno é perceber que não consegue mais, no mundo em que 

vive, formular questões adequadas e significativas e muito menos dar respostas para as 

suas perplexidades. Como alternativa para essa sensação, é preciso que este homem 

interfira ativamente no fluxo contínuo e indiferente do tempo. É a sua tomada de 

posição, a sua luta constante que faz a existência ganhar sentido. 

E, neste ponto, volto a Nietzsche. Em sua obra “O nascimento da tragédia” 

(1992), o filósofo alemão vai traçar uma genealogia que dá pistas importantes para o 

que hoje percebemos como falta de sentido para a vida, para experiência interditada na 

modernidade (Benjamin) e para essa falta de testamento (Arendt). Um dos pontos 

fundamentais para diferenciar a compreensão da arte, no sentido clássico (arte erudita) e 

no sentido defendido por Nietzsche, é o momento em que Sócrates e Platão enfrentaram 

a dor da existência segregando da arte o elemento dionisíaco – da ordem do caos, das 

paixões, do irracional, das pulsões internas, das contradições –, para privilegiar uma arte 

voltada para as aparências. Platão, em “A República”, justifica a expulsão de certos 

artistas da pólis (cidade perfeita) da seguinte forma: “introduz um mau governo na alma 

de cada indivíduo, lisonjeando o que nela há de irracional, (...) que só produz fantasias e 

se encontra a uma distância enorme da verdade” (PLATÃO, 2000, p. 334).  

A arte apolínea, racional, que exerce absoluto controle sobre a irregularidade, 

passa a prevalecer, caracterizada como claridade de espírito, unidade entre conteúdo e 

forma, entre sensível (natureza) e intelectual (espírito), proporção, objetividade. Apolo é 

o deus que organiza as forças fora de controle e que individua o homem, dando-lhe 

consciência de si e a idéia de que a “bela” aparência liberta da dor. Porém, para 



Nietzsche, apesar do desejo de corrigir o mundo, o instinto dionisíaco continua 

pulsando. Para ele, Apolo não vive sem Dionísio (1992). E é na forma artística da 

tragédia que o filósofo percebe, a partir do confronto que se dá entre estes dois 

impulsos, o elemento de potência de vida na medida em que o conflito fortalece o 

homem, pois contribui para que os problemas sejam reposicionados, re-significados, 

reorganizados e re-assimilados – a vida moldada tal como uma obra-de-arte. Afinal, 

apesar de todo sofrimento, ainda pode ser possível rir da vida. Neste aspecto, o drama 

grego tem uma ação de libertação do homem, um efeito terapêutico: “Ele é salvo pela 

arte, e através da arte salva-se nele – a vida” (1992, p. 55). Assim descreve Nietzsche a 

rejeição de Sócrates pela tragédia grega:  

“Imaginemos agora o grande e único olho ciclópico de Sócrates, voltado para a 
tragédia, aquele olho em que nunca ardeu o gracioso delírio de entusiasmo 
artístico – e pensemos quão interdito lhe estava mirar com agrado para os 
abismos dionisíacos (...) Algo verdadeiramente irracional, com causas e sem 
efeitos e com efeitos que pareciam não ter causas (...) A Sócrates, porém, parecia 
que a arte trágica nunca “diz a verdade”. (....) cristalizou-se a tendência 
apolínea” (NIETZSCHE, 1992, p. 87-89, grifo meu).  
A defesa da razão e dos elementos apolíneos que tradicionalmente são 

consagrados como arte clássica ou erudita, forjou uma arte das aparências e da 

dicotomia, segregada da vida. A tal ponto que, no Renascimento, o corpo passa a ser 

considerado como um instrumento e não como a própria pessoa perpassada pela 

história, vivência, dramas que o fazem singular. O elemento apolíneo, erudito, das 

linhas definidas, dos gestos bem executados, da aparência, parecem sucumbir à 

realidade das comunidades carentes financeiramente onde existe sujeira na roupa, 

passos sem perfeição, beleza física de outra ordem que não à dominante no universo do 

balé clássico – “corpo instrumental, racional e dicotomizado” que, segundo Lúcia 

Matos, se aproxima da concepção de sujeito iluminista, caracterizando-o como “um 

indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razão” (HALL apud 

MATOS, 2000, p. 75). Dicotomias que apontam para um mundo moderno, cuja 

experiência está interditada, cujos conflitos estão encobertos como se não fizessem parte 

do mundo.  

Que condição de existência o universo apolíneo, da arte erudita, pode oferecer 

aos beneficiados dos projetos sociais? Uma escola ou projeto social que foca suas ações 

em controlar as imperfeições poderá, ao meu entender, continuar sem responder às 

necessidades pulsantes atuais, mantendo a interdição da experiência.  

 



3. A tragédia da cultura em Simmel  

Considerando o elemento apolíneo como elemento objetivo e o dionisíaco 

elemento subjetivo, podemos recorrer à compreensão de cultura do sociólogo Georg 

Simmel. Para ele, cultura é o ponto de cruzamento entre sujeito e objeto. Há, assim, 

uma dinâmica onde o sujeito produz significados no mundo objetivo que, por sua vez, 

propiciam transformações no mundo subjetivo. Portanto, o processo cultural aperfeiçoa 

o sujeito a partir de uma atitude que Simmel denomina de cultivação, o que implica 

movimento, dinâmica e estabelecimento de relações; diferindo da fixidez e solidez das 

crenças, do comportamento civilizatório, que são baseadas na reprodução de modelos e 

valores.  

Parafraseando Nietzsche, o sociólogo Georg Simmel diz: “Eu desconfio de todos 

os sistemáticos e me afasto deles. A vontade de sistema é uma carência de integridade” 

(WAIZBORT, 2000, p. 59). Isto porque o sistema tem uma necessidade de simetria, de 

adequar tudo a um lugar pré-determinado, o que representa uma violência contra as 

pessoas na medida em que a realidade não corresponde a esse mundo claro, ordenado e 

pré-concebido. Para ele, a arte cujo foco está na técnica, na lógica objetiva, perde seu 

sentido cultural.   

Portanto, na percepção de Simmel, a tragédia da cultura é a ação focada no 

exterior, no objetivo, no mundo das aparências, que impossibilita o sujeito voltar-se 

para si, transformar-se. Para ele, a problemática típica do homem moderno é “o 

sentimento de ser circundado por inúmeros elementos culturais que não lhe são 

desprovidos de significação, mas que também não são, em seu fundamento, plenos de 

significação” (SOUZA & ÖELZE, 2005, p. 102).  

 

4. O desafio contemporâneo 

Para a artista e educadora Isabel Marques, é preciso escolher entre uma arte 

isolada e uma arte que integre e articule seus próprios conhecimentos (fazer, apreciar, 

contextualizar) e a realidade socio-político-cultural, de modo a tornar-se uma ação 

transformadora, interligando arte, ensino e sociedade – perspectiva que se aproxima da 

idéia de arte trágica de Nietzsche e de cultura de Simmel. Afinal, “não são poucos os 

dançarinos isolados e submissos em seus pequenos mundos, sem ação político-social, 

como se fosse possível no mundo de hoje passar ao largo das demandas sociais, 

culturais e políticas” (MARQUES, 2001, p. 43-106). 



Os projetos artístico-pedagógicos voltados para a reprodução de valores, 

técnicas, repertórios, contribuem para que o lugar do social na arte se realize “muito 

mais como signo de status e objeto decorativo do que como produto cultural” 

(VENANCIO FILHO, 2001, p. 223). Enquanto a arte que potencializa a vida, que 

interliga os universos objetivo e subjetivo, com foco a produção de sentido, na 

transformação, está intimamente vinculada com a vida, à criação e a um novo 

paradigma estético (GUATTARI, 1992), da qual faz parte o conflito que é, portanto, o 

lugar da arte. 

Na medida em que os alunos da Escola de Dança de Paracuru estão sendo 

instigados a criar, a compor coreografias que possam dialogar com outras vertentes da 

dança, em que a técnica está em diálogo com a aquisição de uma autonomia do modo de 

mover-se, independente do tipo “ideal” de corpo, este projeto artístico-pedagógico 

aponta para a composição de uma rede de relações singulares, mais rica, mais potente, 

mais conectada com a realidade e com possibilidade de promoção de mudanças 

estruturais na sociedade. Podendo assim, a sociedade ser considerada, nos termos 

simmelianos, uma obra de arte em seu fazer-se contínuo, em sua dinâmica. Assim,  

“ocorre na arte uma nova circulação de bens simbólicos; há uma quebra de 
barreiras entre o que antes era considerado alta e baixa cultura; a relação com a 
obra sai da contemplação para uma interação ao mesmo tempo em que os 
espaços da arte são dessacralizados. O trabalho artístico assume um caráter 
plural, estabelece interfaces; procura repensar sua expressão e contingência, suas 
representações e possibilidades de interações” (MATOS, 2000, p. 72).  

 Abre-se, dessa forma, possibilidade dos alunos de projetos sociais encontrarem 

respostas significativas, de posicionarem-se diante do mundo, de tomarem posição, de 

não temerem o conflito que faz parte do mundo real, onde “goteira na vasilha”, “sala 

sem mobília”, “problema na família”, “procurando bem, todo mundo tem”, como nos 

lembram, ainda, Edu Lobo e Chico Buarque na mesma composição da Ciranda da 

bailarina.  
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