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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere na discussão sobre as relações entre representação, consumo, 

identidade, telenovela e ballet, com base na perspectiva dos Estudos Culturais, tendo o 

enfoque no processo de representação e consumo buscando visar estes dois lados o da 

representação do ballet e o consumo do mesmo. Tendo o bjetivo de analisar e compreender 

como a novela Páginas da Vida, pode-se constituir num espaço de representação identidária 

de jovens e crianças de classe econômica baixa. Constatamos que a novela relativamente 

contribui com a difusão do ballet, e a partir disso constatamos que crianças de baixa renda 

vieram a serem motivadas pela novela a fazer ballet. 

Palavras-chaves: telenovela, representação, identidade, consumo e ballet. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research if inserts in the quarrel on the relations between representation, consumption, 

identity, soap opera and ballet, on the basis of the perspective of the Cultural Studies, having 

the approach in the process of representation and consumption searching to aim at these two 

sides of the representation of ballet and the consumption of the same. Having the bjetivo to 

analyze and to understand as the novel Pages of the Life, it can be constituted in a space of 

identidária representation of young and children of economic classroom decrease. We 

evidence that the novel relatively contributes with the diffusion of ballet, and from this we 

evidence that low income children had come to be motivated for the novel to make ballet. 

 

Word-keys: soap opera, representation, identity, consumption and ballet 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento da televisão no Brasil há mais de 50 anos, tivemos um grande 

avanço tecnológico relacionado a comunicação interna e externa do Brasil. Sendo que a partir 

desta evolução começamos a entrar para a história da televisão brasileira, ou seja, sua 

trajetória continua a mostrar que a TV veio para entreter seu público, seja através do rádio-

teatro, dos jornais, dos programss de entretenimento, das telenovelas e das miniséries, 

Com o surgimento da telenovela, que começou com  os antigos romances-folhetins  

impressos de sucesso nos capítulos diários dos jornais, percebemos que a partir desta nova 

fórmula poderia-se entreter o público e ainda fazer com que o povo se identificasse com o que 

vinha sendo representado. Sendo que a novela passou a retratar o cotidiano das pessoas, 

fazendo com que elas buscassem todos os dias acompanhar cada vez mais os capítulos diários.  

Portanto é a partir deste novo meio de entretenimento estariam disseminando a cultura, 

mesmo diante dos interesses políticos, economicos e ideológicos. 

Apesar de muitos ainda acreditarem que a televisão e principalmente a telenovela 

venha a massificar, influenciar o consumo de seus produtos, e representações, vimos através 

desta pesquisa realisar um estudo que tem como objetivo geral compreender como a novela, 

como produto midiático, pode-se constituir num espaço de representação identidária de jovens 

e crianças de classe econômica baixa, a partir da visibilidade do ballet na novela Páginas da 

Vida. Entre os  objetivos especifícos: destacamos 1) verificar de que forma os jovens e 

crianças podem-se identificar frente a um gênero clássico/ prática social – o ballet; 2) analisar 

como estabelecem relações/ conversações entre um de meio ou massa, no caso, a telenovela 

como uma prática social reconhecidamente elitista (ballet); 3) Identificar de que forma ocorre 

o engendramento de um meio massivo na difusão do ballet entre os jovens e crianças e como 

desperta o interesse do consumo. 

Acreditamos que esta pesquisa nos proporcionou entrar em contato com pessoas, como 

a coordenadora da escola Royale Daniela Grecco, e perceber como existem pessoas que se 

preocupam com crianças e jovens que não teriam condições de freqüentar aulas de ballet e a 

partir de uma simples iniciativa como a da escola, proporciona através da dança uma forma de 

integração social e a contrução da auto-estima através da música, da dança. 

Esta pesquisa pretende contribuir para uma discussão acerca de como a representação 

do ballet pode (ou não) vir a construir uma identidade em jovens e crianças de baixa renda, e 

de como a difusão do ballet num meio massivo como a novela faz com que cresça o interesse 

pelo consumo do mesmo.  
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Para que esta pesquisa fosse realizada passamos a nos concentrar em busca de 

respostas e resolvemos, através do capítulo 1, partir de análise teórica da representação e 

identidade, através de um relato partindo da vertente dos Estudos Culturais e seguindo nos 

estudos de autores como Jésus Martín-Barbero, Stuart Hall, Tomaz Tadeu Silva. Além disso 

buscamos expor conceitos como de cultura, cultura erudita e popular também partindo da 

vertente dos Estudos Culturais e um breve histórico da dança e do ballet no Brasil.  

No capítulo 2, procuramos nos determinar a estudar o consumo da telenovela através 

de autores como Jésus Martín-Barbero e Néstor García Canclini entre outros. Também 

buscando expor uma história da telenovela no Brasil, partindo desde o princípio de seu 

surgimento até a importancia da telenovela para a nossa pesquisa. 

O capítulo 3 resulta dos procedimentos metodológicos, de como realizamos a pesquisa 

para atingir nossos objetivos. Partimos da coleta do corpus, e utilizamos algumas técnicas de 

pesquisa que serão expostas neste capítulo. 

Enfim, é na perspectiva que parte do âmbito da representação e do consumo, e do 

cruzamento entre identidade, cultura e telenovela, que construimos as bases deste trabalho. 

Sendo através da dedicação e o complicado andamento deste estudo através da pesquisa para 

a efetivação do término do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 
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2. REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES: CONTEXTO SOCIAL 

 
 

O presente estudo centraliza-se na inter-relação dos conceitos cultura, identidade, 

representação e telenovela. O embasamento teórico situa-se em alguns autores vinculados aos 

Estudos Culturais, como Stuart Hall, Néstor García Canclini, Jesús Martín- Barbero, entre 

outros, especialmente na vertente dos Estudos Culturais latino-americanos. Nessa linha, os 

autores procuravam entender as mudanças que estavam ocorrendo, em meados da década de 

80, no patamar da comunicação, atentos ao fenômeno da recepção dos meios de comunicação. 

Eles buscavam compreender o deslocamento da análise dos meios na estrutura ideológica dos 

programas televisivos e, assim, repensar os processos multifacetados de consumo, nos quais 

as audiências estão envolvidas, rompendo com a concepção passiva de audiência.  

A partir daí foi possível entender as relações entre comunicação e cultura, e os 

processos de comunicação cotidiana, relacionar o estudo de significação na relação da 

produção das identidades, em âmbito global, nacional, local e individual e na constituição das 

identidades de raça, gênero, classe etc.  

No campo da Comunicação, foram os autores Jesús Martín Barbero e Néstor García 

Canclini que ampliaram a necessidade de estudar a informação/comunicação de uma outra 

forma, partindo dos veículos e indo até o cotidiano das pessoas. Conforme cita Martín-

Barbero, passou-se a perceber 

[...] a importância capital que havia adquirido a informação na sociedade; via 
também, que para a imensa maioria das pessoas a comunicação não se esgotava nos 
meios[...] O problema não era a falta de lógica ou coerência a uma teoria pensada 
em termos de emissor, mensagens, receptor, código, fonte... O problema era que tipo 
de processos comunicativos podiam ser pensados a partir daí. [...] Foi aí que percebi 
com clareza que falar de comunicação era falar de práticas sociais e que, se 
queríamos responder a todas essas perguntas, tínhamos que repensar a comunicação 
a partir dessas práticas. (1995a, p.14). 

 

Os Estudos Culturais sugerem um olhar interdisplinar entendendo os processos 

culturais como interdependentes e não como um fenômeno isolado. Segundo Ana Carolina 

(2001), essa interdependência evidência uma relação rápida com outras esferas, ou seja, com a 

estrututa ou com os processos produtivos. 

Conforme a mesma autora (2001), o objetivo central dos estudos culturais foi perceber 

o encontro das estruturas sociais e formas e práticas culturais, na análise dos meios de 

comunicação na perspectiva da América Latina, tendo como vista a comunicação na relação 

de cultura e processos políticos, isto ainda parte da problemática do poder e hegemonia. Por 

isso o pretexto de observar os processos de comunicação com referência nas ciências sociais. 
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Para os Estudos Culturais, há um questionamento sobre as produções hierárquicas 

sociais e políticas, tendo oposições entre tradição e inovação, entre a arte e as culturas 

populares, ou seja, entre os níveis de cultura – alta e baixa – ou seja, cultura de elite e cultura 

de massa.  

Os Estudos Culturais, de um modo especial, preocupam-se em destacar uma passagem 

importante para o campo da comunicação, uma mudança na linha de pesquisa de um 

marxismo determinista para um marxismo de corte gramsciano. No primeiro, era 

imprescindível explicar e analisar conflitos das diferenças de classes, impedia-se pensar a 

diversidade cultural. Com a flexibilidade da lógica permitiu reordenar as relações entre 

cultura e classe social e assim pode-se (re)descobrir as culturas populares e identidades, 

deixando de lado as teorias dominantes e passando para uma discussão das identidades na 

América Latina. Ou seja, com esta descentralização das teorias dominantes muda-se a forma 

pensar a identidade. 

Segundo Escosteguy, segundo Jésus Martín-Barbero avalia a prosposta da 

descentralização como: 

 
apropriação, isto é, a ativação da competência cultural das pessoas, a socialização da 
experiência criativa e o reconhecimento das diferenças, isto é, a afirmação da 
identidade que se fortalece na comunicação – feita de encontro e conflito – com o 
outro. (MARTÍN-BARBERO apud  2001, p.47) 

 

Nessa perspectiva focam-se novas relações e dinâmicas do conceito de identidade, 

bem como o de representação. Passa-se a rediscutir o papel dos meios de comunicação na 

(re)configuração das identidades.  

Na história da filosofia ocidental, “a idéia de representação está ligada à busca de 

formas apropriadas de tornar o“real” presente, de apreendê-lo o mais fielmente possível por 

meio de sistemas de significação” (SILVA, 2000,p.90).  

A representação vem a ser um sistema lingüístico e cultural, despótico, indeterminado 

e está estreitamente ligado a relações de poder, portanto, quem possui o poder de representar 

tem o poder de definir e determinar as identidades. A identidade e a diferença estão 

estritamente ligadas à representação, conforme Silva (2000). Por isso questionar as 

identidades, significa questionar os sistemas de representação, como novelas, os programas de 

TV, os jornais, que lhe dão suporte e sustentação. 

Conforme, a autora “a narrativa das telenovelas e a semiótica da publicidade” (2000, 

p.17), as campanhas de marketing, a mídia, em algumas situações, podem e ajudam a 

construir novas identidades e assim fornecem imagens com os quais os espectadores venham 
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a se identificar. 

Segundo Kathryn Woodward, a representação é compreendida como um processo 

cultural, no qual se estabelecem identidades individuais e coletivas 

 

Os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas às 
questões: Quem sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os 
sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais indivíduos podem 
posicionar e a partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 2000, P. 17) 

 

A representação insere práticas de significação e de sistemas simbólicos por meio dos 

quais os significados são produzidos, nos posicionando como sujeitos, ou seja, é através dos 

significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo 

que somos. Ou ainda “esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e no qual 

podemos nos tornar”, explica Silva (2000, p. 17). 

É fundamental destacar que, Hall (apud Jacks, 2003, p.7) entende ás práticas “como 

costumes sociais”, as quais podem ser pensadas fora do discurso, “visto que são constituídas 

dentro da interação existente entre significado e representação”, “pois constituem 

materialidades”, ou seja, as práticas traduzem idéias concebidas pelas diferentes instituições e 

grupos”. 

Entretanto, para Hall, segundo Jacks (2003, p. 7) “é necessário reconhecer os 

diferentes níveis destas práticas, pois mesmo que todas estejam inscritas no e pelo discurso 

ideológico”, existem algumas delas que podem se dedicar especialmente “a produzir, 

reproduzir e transformar o próprio campo – como os meios de difusão e os outros que se 

dedicam a produzir bens materiais propriamente ditos”. 

 A pesquisadora Ada Silveira explica que (2002, p.16) “toda representação nos 

concretiza algo, nos favorece com uma informação dirigida a nossa sensibilidade” e afirma 

também que a representação substitui uma ausência na memória do sujeito, produzindo assim 

uma nova imagem para este objeto. Segundo Silveira (2002,p.27) uma representação da 

identidade recolhe vibrações difundidas num passado projetando-se diante de situações 

imaginadas, lhes permitindo produzir diferentes interpretações. 

A representação permite-nos identificar em um personagem de telenovela, por 

exemplo, ou numa imagem produzida na televisão, em um anúncio, em uma pintura, uma 

fotografia, em um texto, numa música, enfim, diferentes identidades existentes em nosso 

imaginário e assim nos explica a forte intensificação de desejos inconscientes, de sermos 

aquilo que não representamos ser. 
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Portanto, é no espaço de uma casa, no qual muitas pessoas vivem suas identidades, 

onde estamos posicionados a sermos espectadores das representações pelas quais a mídia 

produz, seja através de um filme, de um anúncio, da narrativa de telenovela, por exemplo, “é 

nesse momento que embora possamos no ver, como sendo a “mesma pessoa” em todos os 

nossos diferentes encontros e interações” com os personagens da telenovela, “e esses 

diferentes momentos e em diferentes lugares, de acordo com diferentes papéis sociais que 

exercemos” (HALL apud Silva, 2000, p. 30). 

Posto isso, entendemos como admitimos e explicamos de onde vem o significado de 

uma palavra ou imagem, evidenciando assim como os tornamos verdadeiros. 

 
[...] representação é uma noção muito diferente daquele de reflexão. Implica o 
trabalho ativo de selecionar e apresentar, de estruturar e dar forma não simplesmente 
de transmitir um significado já existente, mas o trabalho mais ativo de fazer as 
coisas significarem. (HALL, apud ESCOSTEGUY, 2001, p.62). 
 
 

Nessa perspectiva teórica, tendo como objeto empírico o ballet que adquiriu 

visibilidade/projeção numa novela - um produto midiático de massa - em horário nobre da 

Rede Globo (a principal emissora da televisão brasileira) busca-se verificar como um gênero 

de dança clássica pode-se (ou não) constituir num espaço de representação identitária de 

jovens e crianças de classes econômica baixa, a partir da novela Páginas da Vida, ou seja, 

busca-se observar, como se estabelecem relações/engendramentos desse meio massivo no 

consumo do ballet por estas crianças e jovens. 

Segundo Silva (2000), a identidade depende de algo fora dela para existir, ou seja, 

capturamos formas de se expressar, de vestuário, de comportamento, de consumidores, entre 

outras formas – sendo que esta outra forma se difere da sua própria identidade. 

Para Stuart Hall (2000, p. 27), o conceito de identidade cultural, parte da questão “de 

quem nós representamos quando falamos”. Ele argumenta que o sujeito fala, sempre, a partir 

de uma posição histórica e cultural específica, ou seja, quando resgatamos ou recuperamos a 

identidade de um passado, de uma história ou ainda de culturas partilhadas que poderiam 

então ser representadas através de um filme, de um texto, de um fotografia.Esta seria sua 

primeira concepção. 

Já a segunda partiria de “uma questão tanto de ‘tornar-se’ quanto de ‘ser’”. Isso 

significa dizer que a identidade depende da diferença, tendo assim diferentes contextos 

sociais fazendo com que nos envolvamos em diferentes significados sociais – as diferentes 

‘identidades’ envolvidas em diferentes ocasiões – como quando participamos de um 

entrevista de emprego, vamos a uma reunião formal de trabalho, a uma festa, em todas estas 
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situações, nos sentimos a mesma pessoa, mas na verdade estamos posicionados de diferentes 

expectativas e restrições sociais, envolvidas em cada uma dessas situações, isto é, nos 

representamos diante dos outros. Segundo Hall, 

 
[...] à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (2001, p.13). 
 

Nessa perspectiva, quando estamos assistindo a uma telenovela, por exemplo, somos 

confrontados a encarar determinadas identidades, as quais fazem com que nós, espectadores, 

nos adaptemos com determinadas situações, ou seja, nos identifiquemos com estas situações e 

assim criemos um vínculo o qual podemos utilizar para nos representar diante dos outros. 

Com isso, Hall completa  

 

 [...]a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito 
ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é 
formado e modificado num diálogo contínuo com os outros mundos 
culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. (2001, 
p.11) 

 

Hall (2000, p.28) afirma que é a favor de um reconhecimento da identidade, mas que 

esta identidade não venha a ser fixada numa rigidez da oposição binária – nós/eles – e sim 

sugere que a identidade seja construída por meio da diferença. 

A diferença parte do pressuposto de sistemas simbólicos de representação1 e por meio 

de formas de exclusão social, segundo Silva (2000). Ou seja, a identidade e a definição de 

diferença sugerem sempre que as operações de incluir ou de excluir determinado grupo, por 

exemplo, definem assim, conceitos e preconceitos sobre estes ‘grupos’ e procuram assim 

delimitar fronteiras, ou seja, fazer distinções entre quem pertence e quem não pertence. 

Segundo Silva (2000) as práticas de significação que vem a ser produzida através de 

significados que envolvem relações de poder, incluindo o poder de determinar quem é 

incluído e quem é excluído, como já foi citado acima. Desta forma, a cultura molda as 

identidades, dando sentido à experiência de tornar possível optar, por esta ou aquela, dentre 

diversas identidades. 

 
Cultura é um processo de produção de fenômenos que contribui através da 
representação ou reelaboração simbólica das estruturas materiais para 

                                                 
1 Hall (apud Silveira, 2002, p. 27) “os sistemas de representações desde o uso de signos e símbolos, através da 
forma de sons, palavras escritas, imagens produzidas eletronicamente, notas musicais ou objetos.” 
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compreender, reproduzir ou transformar o sistema social. (CANCLINI, apud 
ESCOSTEGUY, 2001, p. 89). 

 

Cultura é, então, um conjunto complexo de significados e práticas sociais, nos quais os 

sujeitos e grupos sociais produzem e reproduzem significados, como a linguagem, imagens, 

fotografia e através das representações que existem, e a partir daí elaboram e estruturam 

novos significados e sentidos, como o modo de falar, de vestir, das tradições, arte etc, enfim 

estes significados estão ligados a qualquer atividade econômica, política e social. 

 

 
2.1 CULTURA  POPULAR x ERUDITO 

 

Com uma breve introdução de cultura popular dos Estudos Culturais foi apontado pelo 

estudiosos, Stuart Hall, Néstor García Canclini e Jesús Martín-Barbero, para a seguinte 

perspectiva o estudo popular foi marcado por dois eixos téoricos: as relações entre cultura e 

comunicação e as mediações nas pesquisas de recepção. 

No primeiro vincula-se a idéia da problemática da industrialização das culturas na 

formação das identidade; no segundo implica a questão do cotidiano das pessoas e a cultura 

na formação de audiências. (JACKS, 1999) 

Ou seja, o cruzamento de ambos os eixos faz com que o entendimento da formação 

dAs audiências e na disseminação da cultura popular nos meios de comunicação e na 

produção de sentido. 

É na década de 80 que o interesse pela cultura popular origina-se estudos que a tornam 

como um dos elementos de articulação de aprovação social. Ou seja, segundo García Canclini 

(apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 111) “ao situar as ações populares no conjunto da formação 

social, os reprodutivistas entedem a cultura subalterna como resultado da distribuição desigual 

dos bens econômicos e culturais”. 

Com isso a noção de popular, no olhar dos Estudos Culturais não se refere às 

mercadorias produzidas pelas indústrias culturais e muito menos às tradições folclóricas. E 

sim a relação entre povo e poder, isto é, onde o poder está localizado na vida das pessoas. 

(ESCOSTEGUY, 2001) 

Em outras palavras, segundo Osmar Fávero (2001, p.50) o que define cultura popular “ 

é a consciência de que a cultura tanto pode ser instrumento de conservação como de 

transformação social”. Ou seja, a telenovela neste caso vem demonstrar que através da dança 

clássica pode-se transformar socialmente e culturalmente uma sociedade. Para Hall, cultura 
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popular, 

 

É uma arena que é profundamente mítica. É um teatro de desjos populares, um 
teatro de fantasias populares. É onde nós descobrimos e brincamos com nossas 
próprias identificações, onde somos imaginados, representados, não somente para 
as platéias lá fora que não captam a mensagem, mas, pela primeira vez, para nós 
mesmos”. (HALL apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 115) 

 

Com essa definição de cultura popular, Hall transfere sua perspectiva da categoria de 

hegemonia para pensar o popular com relações entre classes, isto é, para Stuart Hall (apud 

Escosteguy, 2001, p. 116) “a cultura popular vem a ser um dos espações onde ocorre uma luta 

a favor ou contra a cultura dos poderosos”.  

Portanto, para esta pesquisa o ballet, vinculado a uma cultura tida erudita, inserido 

num contexto social dos meios de comunicação - a televisão -  visibilizado num produto 

midiático de massa – a telenovela - faz com que esta forma comtemporânea, seja incorporada 

à uma cultura popular. 

Outra vem a ser uma linha para os estudos da cultura popular, condizendo com um 

importante autor, García Canclini que leva seu estudo de cultura popular por um outro trajeto, 

a qual damos enfoque também. Para Canclini, a cultura popular é o popular tem que ser 

abordada tanto pelo folclore mas também pela comunicação, ele sugere que “o popular não 

deve ser visto como oposto ao massivo, mas como um modo de atuar nele” (CANCLINI, 

1987, p. 10) 

Numa perspectiva ampla, segundo Teixeira Coelho (2004) a cultura popular vem a ser 

um conjunto heterogêneo de práticas que ocorrem no interior de um sistema cultural maior e 

que se revela, como expressão dos dominados, sob diferentes formas evidenciadoras dos 

processos pelos quais “a cultura dominante é vivida internamente, reproduzida e eventualmente 

transformada, ou simplesmente negada” (2004, p. 120). 

Coelho evidencia que a cultura popular não se apresenta à parte da cultura erudita ou 

dominante, mas como um modo no interior de outro. O autor explica que cultura popular não 

se restringe apenas à tradição e folclore – modos e formas culturais cogelados – e sim como “ 

uma constelação de diferentes perspectivas e produtos culturais de traços específicos que 

devem ser procurados caso a caso  e não definidos a priori” (COELHO, 2004, p. 121) 

Portanto, a cultura popular está e sempre esteve inserida dentro de um sistema cultural 

e assim a cultura popular vem sendo tratada como um apêndice da mesma, dando sentido para 

uma comunidade e fazendo com que ela se adaptasse e utilizasse essa cultura de forma que os 

deixem à vontade, reproduzindo valores de cultura popular para eles.  



 15 

 

2.1 A Evolução da Dança  

 

A arqueologia é a ciência que desvenda nosso passado próximo e longínquo, ou seja,  

foi ela quem esclareceu a nossa origem, nossa escrita de povos hoje desaparecidos. Ela não 

deixa de indicar que a existência da dança como parte integrante da religião, isto é, isso se não 

surgiu juntamente com ela. 

Segundo Antônio Faro (1986, p. 13) “a dança é fruto da necessidade de expressão do 

homem”, ou seja, a dança veio para expressar a necessidade de glorificar os deuses ou de 

exprimir a alegria diante de algo concedido pelo destino. 

As quais danças foram pouco a pouco adquirindo coreografias próprias, ou seja, 

passos e gestos peculiares a cada uma, e com significados próprios que deviam ser respeitados 

nas cerimônias. (FARO, 1986) 

Sabe-se que a dança era característica do sexo masculino2, e mais tarde as mulheres 

passaram a participar ativamente das danças folclóricas. 

A dança teatral veio a surgir também no Império Romano, quando havia diversos 

espetáculos em que os dançarinos se apresentavam, como acrobatas e saltimbancos. Nessa 

mesma época, na Índia e na China, surge a prova concreta na qual, segundo Faro (1986, p. 15) 

“ as cortes contavam com os serviços de escravos-bailarinos, os quais só dançavam para o 

deleite dos soberanos e da nobreza”. Esses escravos aperfeiçoaram tanto suas coreografias que 

sua exibição torna-se tão complicadissíma e sua execução tão difícil. 

Durante muitos séculos, as manifestações de dança tornaram-se apanágio das cortes, e 

só aos poucos é que o povo foi tendo acesso às exibições, transformando-se, assim,  em um 

teatro popular aquilo que antes só era visto por uma pequena minória, conforme o mesmo 

autor. É nesse contexto que surge o Ballet.  

 

2.1.2.1 O Ballet 

 

O ballet é, uma das artes que ganharam mais impulso depois 1945, pois veio a se 

identificar com a juventude, uma vez que esses jovens possuem um certo atletismo existente 

para a dança, principalmente depois que foram incoroporados passos acrobáticos. (Faro,1986) 

                                                 
2 Soldados romanos dançavam antes das guerras, nas quais pediam o apoio de Marte. (Faro, 1986, p. 15) 
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O Ballet é um tipo de dança onde os bailarinos, que executam movimentos planejados 

acompanhando uma música, apresentam uma história ou desenvolvem algo no conceito 

abstrato. É uma forma de expressão diferente do teatro falado, e sua história é um livro de 400 

anos de inovações e apresentações. Como a ópera, o ballet é uma tradição européia que 

necessita de colaborações harmoniosas entre todos os artistas - dançarinos, mímicos, 

coreógrafos, músicos, estilistas e decoradores - para sua realização. Desde a Segunda Guerra 

Mundial, o ballet tem atingido sua renascença em todo o mundo com a criação de companias 

nacionais, ou companias privadas com identidades nacionais preservadas, mantidas pelo 

governo, por fundações filantrópicas e também pelo entusiasmo do público. 

Como o homem veio a possuir uma crescente necessidade de se expressar 

artísticamente, as propostas e exposições, espetáculos cresceram muito depois do último 

conflito mundial, no qual a dança veio a se expandir pela facilidade dos meios de 

comunicação e uma certa necessidade de transmitir a cultura para pessoas, ao qual antes lhes 

eram negadas. Faro (1986, p. 95).  

O ballet surgiu na França, com o apoio do rei Luís XIV que deu apoio oficial à arte, 

implantando a Academia Royale de la Munique. Com essa nova moda, o ballet, acabou 

invadindo as demais cortes européias, e assim se desenvolveria em diversos outros países. 

(FARO, 1986) 

Segundo o mesmo autor, a dança ganhou muito impulso na Rússia não somente pelo 

fato de que o país se transformou num refúgio temporário para um grande número de 

bailarinosfranceses e italianos. Mas também pelo fato, que os governantes da época - Ana 

Isadora (1730-1740), Elizabete Petrovna (1740-1764) e Catarina a Grande (1762-1796) - se 

interessaram tanto pelo nova arte que proporcionaram esse impulso. 

O ballet na Itália, segundo Faro (1986) preocupou-se sempre em manter um dançarino 

profissional para dirigir os diversos espetáculos e festividades, que naquele país eram 

constantes. “Já em 1489, Berganizio di Bota dirigia um “balé-jantar” em Turim, cuja fama 

extrapolou os muros da cidade” Faro (1986, p. 44), que precisamente foi no casamento do 

Duque de Milão com Isabel de Ararão. 

O ballet veio para as Américas através de artistas europeus e durante todo o XIX, a 

história do ballet na América está ligada a ópera, pois boa parte dos grupos de dança vieram 

incorporados às grndes companhias de ópera. (FARO, 1986) Segundo o mesmo autor, eram 

esses grupos de dança ou pequenos grupos de ballet que completavam a noite de apresentação 

depois de uma ópera curta. No entanto, isso não impediu que grandes grupos de ballet se 
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apresetassem nos países da América, por exemplo, O Deus e a Bayadira, La Sylphide, Natalie 

e o famoso Excelsior – visto no Rio de Janeiro em 1866. 

Segundo Faro (1986) no Brasil, a primeira apresentação do ballet clássico foi 

realizada no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro, em 1813, um espetáculo dirigido por 

Lacombe, mas, só um século depois, com as apresentações das companhias russas de 

Diaghilev e de Pavlova, também no Rio de Janeiro, já no Teatro Municipal2, o ballet 

brasileiro deslanchou definitivamente.  

 A Escola de Dança do Teatro Municipal3 foi criada em 1927, onde se formaram, entre 

outros, Berta Rosanova, Leda Yuqui, Madeleine Rosay e Carlos Leite. Mais tarde, outros 

nomes surgiram como Dalal Achcar, Márcia Haydée e Ana Botafo. Mas apenas Márcia 

Haydée e Ana Botafogo conseguiram grande expressão internacional.  

Ana Botafogo começou a estudar ballet aos 7 anos num consevátorio onde estudava 

música no Rio de Janeiro, mas somente aos 11 anos é que ingressou em uma academia de 

dança da bailarina Leda Iuqui, na qual ficou estudando até os 17 anos, quando resolveu ir para 

a França estudar francês e talvez ballet. Nesse tempo que passou na França, Ana fez parte do 

Ballet de Marseille, dirigido por Roland Petit, dançou durante dois anos e passou seis meses 

em Londres, quando resolveu voltar para o Brasil pensando em entrar para o Teatro Municipal 

como a primeira bailariana. 

Mas como a dança estava em baixa no Brasil e o Teatro em reforma, Ana Botafogo foi 

trabalhar com ballet em Curitiba, no Teatro Guaíra, onde foi interpretar o papel-título de 

Giselle. Mais somente em 1981 é que Ana conseguiu ingressar no corpo de dança do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro como a primeira bailarina, sendo que sua estréia foi espetáculo 

Coppélia. 

 

2.2 TELENOVELA E CONSUMO  

 

Neste capítulo salientamos o consumo dos meios de comunicação de massa, 

principalmente a telenovela, compreendendo como ocorre o consumo de um produto 

midiático de massa, no caso desta pesquisa, a partir da relação existente entre a representação, 

a cultura e o consumo.  

                                                 
3 Sendo que o ballet do Teato Municipal do Rio de Janeiro, foi funddo em 1936, e o segundo mais antigo após a 
do Teatro Colón, de buenos Aires, de 1922. (1986, p. 44) 
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A televisão faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, todos os dias elas são 

“irradiadas” por muitas informações que as unem em frente ao aparelho, seja no café da 

manhã, no almoço, nos períodos de lazer, e principalmente, nestes casos que se percebe que a 

TV faz parte da família. No nosso país, especialmente, “é a telenovela que preenche o espaço 

de entretenimento e cultura da televisão brasileira, pois consegue em alguns momentos reunir 

esses dois aspectos, muito embora o cultural leve sempre a marca do eixo produtor” (JACKS, 

1999, p.24). 

Pensar em consumo televisivo significa pensar no cotidiano das pessoas,  que se 

tornam receptores de um veículo de massa, ao qual passa por ele diversas informações, 

entretenimento. Lazer e fazem com que essas pessoas se fixem diante de uma tela de TV para 

assim criar o hábito de consumir o que vem sendo mostrado, neste caso a telenovela. 

Martín-Barbero (apud Jacks, 1999, p.175) diz que telenovela é o gênero 

 

que catalisa el desarrollo de la industria televisiva latinoamericana, a la vez que 
resuelve las nuevas tecnologías audiovisuales com anacronías narrativas y 
destiempos que forman parte constitutiva de la vida cultural de estos pueblos. 

 

Segundo Martín-Barbero, o sentido dos meios de comunicação não está no texto 

ou mesmo na leitura do texto, mas sim na fonte de criação de sentido (produção), nas 

interações sociais e nos movimentos de grupos que buscam por identidades, portanto, “o 

sentido do texto dos meios depende muito das identidades que os diferentes grupos estão 

tentando definir” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 160) 

Néstor Garcia Canclini, ele sugere que devemos partir da analise do consumo, não 

apenas como na linguagem corriqueira onde “consumir costuma ser associada a gastos inutéis 

e compulsões irracionais” (1999, p. 75) e sim como “um conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e uso dos produtos” (1999, p. 77), ou seja, o processo de 

consumo não está relacionado apenas entre meios manipuladores e docéis audiências, mas sim 

através de mediadores como a família, o bairro, o grupo de trabalho. 

Segundo Canclini (1999), o consumo de produto midiático de massa – a telenovela – 

ao qual as pessoas estão inseridas numa sociedade, num bairro, grupo de trabalho consomem 

este produto televisivo, pois estão inseridos socioculturalmente neste processo de consumo. 

Sendo que essas pessoas que consomem a telenovela estão fidelizadas a grupos que as 

interagem ao consumo.  

Canclini (1999, p.85) “...são seus contextos familiares, de bairro e de trabalho, os que 

controlam a homogeinidade do consumo, os desvios nos gostos e nos gastos”. 
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Portanto, os produtores ao realizarem uma telenovela e ao inserirem nela problemas 

cotidianos, como situações diárias de um família, seja de subúrbio ou de classe econômica 

alta. Fazem com que o telespectador venha a consumir através da “insatisfação que o fluxo 

errático dos significados engendra”, CANCLINI (1999, p. 83), por exemplo, comprar objetos, 

roupas e acessórios que personagens da novela usam, cortar o cabelo, mudar a cor, enfim 

atribuir funções na comunicação com as outras pessoas do grupo, e também uma forma de 

distinguir-se dos demais.  

Em outras palavras, segundo Heloísa Buarque de Almeida (2001)as pessoas ao assistir 

às novelas elas se familiarizam com estilos de vida, as formas de agir e sentir dos 

personagens, e as atitudes desses personagens têm relação com os produtos que eles utilizam. 

E a partir disso as pessoas criam seus estilos de vida baseados nos personagens representados 

na telenovela, ou seja, elas apropriam esses produtos fazendo com que elas ficam suscetivéis 

a possivéis “manipulações” da mídia.  

 

2.2.1 A TELENOVELA: um breve histórico no Brasil 

  
Este capítulo diz respeito a um dos veículos de comunicação no Brasil, onde eles 

foram decisivos na formação e difusão da identidade nacional que através da expansão das 

indústrias culturais, cuja articulação se dá através dos meios de comunicação – rádio, cinema 

e televisão – vão dar suporte para que cresçesse um “sentimento nacional” suportado pela 

criação de uma cultura, de uma identidade nacional, fazendo com que as populações mais 

afastadas da cidade, vivessem essa “experiência de integração, de tradução da idéia de 

nação/em vivência cotidiana”, segundo Escosteguy (2001, p. 156). 

Mas só na metade dos anos 90 que a televisão (publicidade, videoclipes e dramaturgia) 

e as cidade tiveram grande importância para a análise cultural, implicando assim na 

construção de identidades. 

 
Os processos de comunicação são fenômenos de produção de identidade, de 
reconstituição de sujeitos, de atores sociais” e os meios de comunicação “não são 
um puro fenômeno de manipulação ideológica, são um fenômeno cultural através 
dos quais as pessoas, ou muitas pessoas, cada vez mais vivem a constituição do 
sentido de suas vidas”. (MARTÍN-BARBERO apud  ESCOSTEGUY, 2001, p. 
159). 

 

Dentro da programação, segundo Souza (2004)  a teledramaturgia ou ficção vem 

sendo considerada o gênero favorito e mais popular de grande audiência, é a novela, que antes 
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foi produzida conforme os romances – folhetins4, de origem francesa, que foram usados como 

fórmula para a telenovela. Como nesta época os aparelhos de televisão eram carissímos e só 

quem podia adquiri-los era alta sociedade (pois o aparelho era importado da Europa) a 

dramarturgia existente era voltada para o entretenimento da elite como o teleteatro e os 

musicais que foram adaptados dos sucessos folhetins impressos. Esses folhetins influenciaram 

os veículos de comunicação, a tal ponto que as primeiras novelas foram encaradas como os 

antigos folhetins eletrônicos. 

Com a popularização da televisão, que cada vez mais atingia amplas camadas do 

público, a demanda da telenovela estava ganhando o prestígio do público e assim tornando-se 

uma campeã de audiência. Esse gênero popular que vem a unificar o Brasil em frente à tela de 

uma televisão, mostrando o cotidiano das pessoas, seus problemas, seus anseios, suas atitudes, 

opiniões, etc. Tudo isso faz com cada vez mais o público venha a considerar a telenovela 

como parte integrante de lazer e entretenimento de todos os dias, também chamada de 

teledramaturgia ou ficcção. Segundo José Aronchi (2004, p. 120) sua valorização está na 

grade de programação, onde seis dias da semana as novelas aparecem entre 17h e 30 min e 21 

horas, nas quais são separadas pelos telejornais.  

As telenovelas possuem uma estrutura aberta e, a partir de um argumento, no qual 

focalizam-se os personagens e os núcleos-bases, criam-se cruzamentos das histórias paralelas. 

Os temas ganham nuances de acordo com a descrição de fatos do cotidiano das pessoas, da 

realidade, movimentos culturais que estão sendo focalizados nos contexto social, econômico e 

cultural da sociedade brasileira.   

Segundo Mauro Alencar (2003) a primeira telenovela, Sua Vida me Pertence5, foi ao 

ar em 1951, quando Cassiano Gabus Mendes teve a idéia de produzir a primeira rádio-novela, 

que foi exibida em 15 capítulos duas vezes por semana, no horário das 20 horas. A partir daí a 

teledramaturgia começa a dar os primeiros passos para sua consolidação na programação da 

televisão brasileira. 

 

Nessa telenovela apareceu não só o primeiro beijo, mas também o primeiro bandido, 
o primeiro delegado, o primeiro médico, o primeiro pai, a mãe, o primeiro amor, o 
primeiro desengano, a primeira esperança, a primeira lágrima, a primeira insídia e o 
primeiro final feliz, com o tal beijo, enfim tudo o que existe nas novelas até hoje.  

                                                 
4 Esses folhetins era uma forma de texto literário (romance ou novela), impressa em capítulos diários, onde 
foram também utilizados em teatro e no rádio. (José Carlos Souza, 2004, p. 121) 
 
 
5 Roteiro de Walter Forster, interpretada pelo próprio Walter e por Vida Alves. (ALENCAR, 2003, p.10) 
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As primeiras telenovelas apresentavam uma preocupação com a temática 

brasileira, mas não possuiam uma identidade nacional, pois continuavam a manter o 

melodrama vindo do rádio. Segundo Jacks (1999, p.40), nessa primeira fase, “a preocupação 

com a identidade não estava tão impressionada com a questão mercadológica, ou seja, não 

estava preocupada em ganhar audiência”. 

 Na decáda de 1970 quando a Rede Globo entra na corrida pela audiência da 

telenovela e resolve investir no gênero como estrátegia mercadológica, a telenovela ganha um 

novo impulso Jacks (1999). 

 Conforme a mesma autora, com as inovações tecnológicas que a Globo dispunha, 

teve que ampliar sua grade de programação e quem ganhou com isso foi o próprio gênero. As 

telenovelas foram se aprimorando, isto é, passaram cada vez mais a buscar ‘movimentos’ 

vindos da realidade nacional, como o que acontecia na época: mostrava a vida das pessoas de 

uma forma mais real, as mudanças sociais que vinham ocorrendo por conta da modernização 

das sociedades. (Jacks 1999) 

 
Com a conjugação de todos esses fatores, o gênero definitivamente se torna uma 
expressão nacional, no qual a temática, linguagem e dramaturgia configuram-se para 
criar o produto de massa brasileiro de maior sucesso no mercado interno e externo 
(JACKS 1999, p.43). 
 

A identificação/reconhecimento da população com a telenovela fez criar uma 

identidade com a cultura, isto é, as dramaturgias começaram a divulgar a cultura literária, o 

cotidiano urbano, colocando, assim, a realidade nacional e as culturas regionais em evidência. 

Com essas mudanças na dramaturgia brasileira, começa-se a perceber como a telenovela 

vinha a participar do modo de vida cotidiano da população. Segundo Leal (1986, p.12) “ [...] 

até espanto em perceber que as pessoas falavam, vestiam-se, penteavam-se nas formas e nas 

modas do que me parecia claramente identificável com a novela das oito”. 

 

A telenovela, ainda é o gênero de audiência da televisão brasileira, que reflete 
momentos da história, dita modas, mexe com o comportamento da sociedade, 
inflência outras artes, presta serviços sociais, enfim, está ligada à vida do brasileiro 
de todas as idades e faixas sociais. O gênero telenovela desafia o conceito do 
telespectador passivo ou TV como fonte de alienação, visto que sua vida está 
retratada nos capítulo diários. (ARONCHI, 2004, p. 123) 
 
 

Nessa perspectiva, a televisão possui a maior cobertura nacional e unifica  a população 

de diferentes classes econômicas, ao veicular diversos conteúdos nacionais (e internacionais) 



 22 

e, assim constrói novas identidades, fortalecendo cada vez mais a cultura.  

A telenovela está tão inserida no cotidiano das populações que faz com ela, venha 

a disseminar socialmente e culturalmente nos diversos temas, como o ballet. A telenovela 

“abre” espaço para retratar uma prática social reconhecidamente elitista, divulgando uma 

cultura erudita num meio massivo popular. Construindo e fortalecendo os laços de identidade 

e representação existentes entre os telespectadores e os meios de comunicação, a telenovela. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Primeiramente, partimos de um levantamento bibliográfico em torno de conceitos 

teóricos de representação, identidade, telenovela, consumo, cultura e dança clássica. A partir 

destes fundamentos, procuramos estudar o  consumo para compreender compreender como a 

novela, como produto midiático, pode-se constituir num espaço de representação identidária 

de jovens e crianças de classe econômica baixa, a partir da vizibilidade do ballet na novela 

Páginas da Vida. 

 

3.1 DELIMITAÇÕES DA ANÁLISE 

 

Esta pesquisa tem como objeto empírico a telenovela Páginas da Vida, veículada na 

emissora Rede Globo no horário das oito, com sua trama escrita por Manoel Carlos e dirigida 

por  Luciano Sabino, Fabrício Mamberti, Teresa Lampreia e Frederi, tendo sua estréia no final 

de junho de  2006. A novela se passa em dois períodos, o primeiro em 2001 e o segundo em 

2006.  

Primeiramente, a idéia era enfocar o funk como movimento cultural, estudando a 

visibilidade/ representação da personagem Raíssa (Mariana Ximenez) na novela das oito – 

América – exibida pela rede Globo no ano de 2005. Pretendia-se compreender o movimento 

funkeiro e o seu consumo em nível local a partir da personagem, num aparente processo de 

elitização do gênero musical (funk) dentro do contexto da novela.  

Considerando os problemas na coleta de dados (vídeos com os capítulos da novela 

América) que justamente mostrava o crescimento da personagem, optou-se pela (re)adaptação 

dos objetivos e da pesquisa para a novela Páginas da Vida, quando decidiu-se estudar o 

inverso do movimento funkeiro, no caso da novela Páginas da Vida, como o ballet vem sendo 

percebido da periferia para elite e não mais da elite para a periferia. Em outras palavras um 

dos focos é pesquisar a visibilidade do ballet, como uma prática social reconhecidamente 

elitista, que vem sendo representada na novela das oito.  

 

3.1.1 Universo da Pesquisa 

 

   A definição do corpus compreende a novela Páginas da Vida6 da Rede Globo, 

                                                 
6 A novela Páginas da vida vem alcançando uma média de 56 a 71 share (audiências), e vem sendo apontada 



 24 

de autoria de Manoel Carlos, especificamente os episódios dos dias 10 a 17 de outubro de 

2006, que constam os capítulos 80 ao 86. Sendo que a descrição dos capítulos em questão, 

estão em anexo no final do trabalho, os episódios foram captados e gravados em fitas VHS e a 

análise da preferência às cenas em que o ballet aparece na telenovela. A escolha da semana 

procurou criar um conjunto base para identificar exatamente a inserção do ballet na novela 

estudada. 

No início da novela em questão, o ballet veio a ressaltar a imposição da mãe sobre a 

filha, quando a personagem Anna (Deborah Evelyn) quis impor um sonho seu não realizado à 

filha, Giselle (Pérola Faria), nome dado à filha por conta do ballet homônimo. A idéia da mãe 

foi que a garota deveria ser uma bailarina de qualquer jeito, e por conta disso fez com que a 

menina deixasse de lado as brincadeiras da idade, para apenas se dedicar ao ballet. em função 

do sonho, a mãe também obrigava a filha há passar por uma dieta rigosa para manter o corpo 

de bailarina. Giselle, sempre contrariada com a imposição da mãe, não mantia a dieta que a 

mesma lhe passava e sempre dava um jeito de comer alguns doces. Como aos poucos foi 

obtendo uma doença grave, a bulimia, que também foi ressaltada pelo autor Manoel Carlos no 

desenrolar da trama. 

 Páginas da Vida é uma novela que se passa em dois períodos, 2001 e 2006. No 

primero momento, a novela retrata a vida de quatro brasileiros que moram em Amsterdã e que 

foram estudar artes plásticas.Com isso surge uma grande amizade entre os dois casais – 

Nanda (Fernanda Vasconcelos) e Léo (Thiago Rodrigues), Sabrina (Leandra Leal) e Vinicíus 

(Sindney Sampaio). Neste período Nanda descobre que está grávida e a partir deste momento 

que Léo se sente despreparado para assumir o filho, deixando Nanda sozinha em Amsterdã e 

voltando para Londres onde sua família morava. 

Após esse período, Nanda toma a decisão de voltar para o Rio de Janeiro para morar 

com sua família, então começa a reviravolta, pois sua mãe Marta (Lilia Cabral) não aceita a 

grávides da filha e após uma discusão violenta, Nanda resolve sair para dar uma volta e é 

atropelada por um carro. Levada para o hospital Nanda dá a luz a um casal de gêmeos, mas 

não resiste aos ferimentos do acidente e morre. Nasce um casal de gêmeos, na qual a menina 

tem síndrome de Down. Como a avó não aceita que a neta não seja normal, pede para a 

médica Helena (Regina Duarte) colocar a menina para adoção, mas ela fica chocada com a 

desconsideração de Marta e resolve ela mesma adotar a criança. 

Passam 6 anos e as crianças agora estão com 5 anos. Nisso o pai Leo volta para o Rio 

                                                                                                                                                         
como a novela mais bem sucedida superando Belissíma, Laços de Família, América. 
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Janeiro e é encontrado por Olívia (Ana Paula Arósio) amiga de Nanda, ela que conta toda a 

história para Leo e ele emocionado pede a Olívia para conhecer seu filho Francisco (Gabriel 

Kaufmann) que mora com o avô Alex (Marcos Caruso), Marta e o tio Sérgio (Kito Junqueira). 

Nesse momento começa um drama em torno de Franscisco, o avô e Leo, pois Leo insiste que 

quer levar o filho para morar junto com ele na Inglaterra. 

No restante, a trama se divide entre a rotina do hospital, as atividades de centro 

cultural o AMA – onde a família de seu Tide (Tarcísio Meira) vive em volta de exposições, 

aulas de dança especialmente o ballet, coordenadas pela personagem Elisa (Ana Botafogo), o 

teatro, música, enfim tudo relacionado às artes. 

 

 

a) Escola Royale 

 

Na tentativa de compreender como a telenovela pode se constituir num espaço de 

representação identitária de jovens e crianças encontramos na cidade de Santa Maria uma 

escola que ensina ballet para crianças e jovens de baixa renda como agente motivador no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento social.  

A Escola Royale foi escolhida pelo trabalho que vem desenvolvendo junto a crianças e 

jovens de baixa renda, na qual realiza há 5 anos o Projeto de Ensino "A Dança na Construção 

de um Novo Amanhã", com o objetivo de possibilitar que crianças e adolescentes de famílias 

de baixa renda possam desenvolver atividades que proporcionem a aquisição de 

conhecimentos complementares à educação formal, usando o Ballet Clássico como agente 

motivador no processo de aprendizagem e desenvolvimento social de crianças e adolescentes 

carentes em recursos materiais e afetivos7.  

Entramos em contato com a Escola Royale apresentamos a pesquisa e com isso, 

verificamos a possibilidade de vir a aplicar a pesquisa junto com seus alunos. 

A Royale, antes de se tornar escola, era uma academia de ballet localizada no mesmo 

endereço que proporcionava aulas de ballet pagas a pessoas que tinham interesse pela dança. 

Como a procura aumentou gradativamente por crianças de baixa renda, a Royale, por 

iniciativa de sua fundadora, Daniela Grecco, resolveu transformar a academia em escola, para 

assim vir a realizar o projeto de ensinar ballet para crianças e jovens de baixa renda. 

 

                                                 
7 informações encontradas no site oficial da escola www.escolaroyale.com.br. 
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3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Optamos pelas seguintes técnicas de coletas de dados: gravação dos episódios da 

novela Páginas da Vida, coleta de material de divulgação da respectiva novela no site 

www.paginasdavida.globo.com, observação participante e grupos focais. 

Para dar conta dos objetivos propostos, a pesquisa consistiu, pois, nas seguintes fases: 

1) análise descritiva da novela Páginas da Vida e dos personagens vinculados ao ballet no 

intuito de verificar a visibilidade dada à dança; 2) observação participante; 3) grupos focais; 

4) análise dos  dados. 

 

 

3.2.1 A análise descritiva da novela Páginas da Vida 

 

A análise dos episódios foi realizada a partir da descrição dos mesmos, feita com base 

em – categorias analíticas criadas para orientar a investigação, por acreditarmos que 

compreendem os elementos indicadores do ballet, elite, em uma obra de teledramaturgia. São 

elas: personagens, espaço, figurino e trilha sonora. 

 

a) Personagens 

 

Esta categoria pretendeu observar os personagens vínculados ao ballet, analisando 

suas características fisícas, suas atitudes/ comportamentos destacando. 

 

b) Espaço 

 

A análise do espaço compreendeu delimitar em que local(is), ambiente(s) o ballet e os 

personagens desenrolam suas cenas no andamento dos capítulos. 

 

c) Figurino 

 

A observação do figurino dos personagens teve o objetivo de verificar como as roupas 

e acessórios do ballet usados pelos personagens vieram a indicar características identitárias 

nas crianças e jovens de classe econômica baixa. 
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d) Trilha Sonora 

 

Nesta categoria, analisamos as trilhas sonoras dos capítulos, procuramos observar qual 

era o gênero de música utilizados para evidenciar o ballet na novela. 

 

3.2.2 Observação participante 

 

Segundo Cecilia Peruzzo (2005, p. 134), na técnica de observação participante “o 

pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de suas atividades, na qual 

acompanha e vive a situação concreta que abriga o objeto de sua investigação”. Trata-se de 

uma aproximação com o grupo estudado, para melhor identificação com o mesmo, uma 

aproximação mais calorosa, amigavél para não criar restrições entre o grupo a ser investigado 

e a pesquisadora.  

Optamos pela observação participante com o intúito de observar como as bailarinas da 

escola Royale participavam das aulas, como a professora ministrava as mesmas e de que 

forma as aulas se aproximam (ou não) do que é/era apresentado na telenovela Páginas da 

Vida.  

Após o primeiro contato com a coordenadora da Escola Daniela Grecco, fomos 

acolhidos imediatamente pela professora responsável. A partir daí começamos com a 

observação participante das aulas de ballet realizadas da seguinte forma: primeiro do grupo 

adolescente com idade de 10 a 13 anos, que tinha aulas às terças e quintas-feiras e, na 

seqüência o grupo jovem da escola com aulas às segundas, quartas e sextas. 

A pesquisadora acompanhou as bailarinas durante a semana do dia 02 a 06 de Outubro 

de 2006, participando da rotina das bailarinas na escola Royale,  como assistindo as aulas de 

ballet, o reforço escolar, acompanhamento piscológico, as aulas de francês.  

 

3.2.3 Grupos Focais 

 

Além da observação participante, outro procedimento fundamental de análise foi 

incorporar os Grupos Focais à pesquisa. Segundo Maria Costa (2005, p. 181) “os grupos 

focais são um tipo de pesquisa qualitativa que tem por objetivo perceber aspectos valorativos 

e normativos” em relação a determinado assunto, no qual cabe a um moderador guiar os 

grupos com aproximadamente 10 pessoas, através de um roteiro com  perguntas.  

Embora os grupos focais (focus groups) sejam bastante utilizados para verificar o 
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impacto de uma peça de comunicação ou produto, por exemplo, em grupos sociais 

representativos, foi um procedimento válido e fundamental para esta pesquisa na medida em 

que é uma das técnicas utilizadas pelos produtores de telenovelas quando os mesmos 

“procuram dialogar com as audiências em relação a determinados assuntos para assim 

identificar tendências e motivações representativos de um universo de telespectadores”, de 

acordo com Melo (2002, p. 52). 

A proposta dos grupos focais no estudo foi, portanto, verificar/identificar de que forma 

essas crianças e jovens se comportam diante da visibilidade do ballet na novela, que veio a 

estudar se o ballet a partir da representação na novela se potencializa (ou não) no consumo do 

mesmo. Em outras palavras, procuramos observar como o ballet na novela desperta interesse 

pelo consumo dessa prática social. 

Entre as vantagens da aplicação deste método de pesquisa vale ressaltar que através da 

participação conjunta do grupo de entrevistados há uma sinergia; a interação entre os 

participantes enriquece as respostas;  flexibilidade para o moderador na condução do roteiro; 

profundidade e qualidade das verbalizações e expressões (COSTA, 2005, p. 182), apesar das 

ressalvas7. 

A definição do público-alvo do grupo focal deste estudo foi definido através da faixa 

etária das bailarinas da escola Royale, que assistiam à novela Páginas da Vida e que eram de 

classe econômica baixa. Para evitar inibições e constrangimentos, foram mantidos os grupos 

de ballet da escola, isto é, as bailarinas não foram misturadas durante a realização das 

entrevistas. 

 A elaboração do roteiro de perguntas se manteve entre perguntas desestruturadas, 

sugeridas por Costa (2005, p.184), que permite que os entrevistados se refiram a qualquer 

aspecto dos estímulos apresentados nas questões e, também, permite observar a congruência e 

a consistência das respostas. E, em perguntas estruturadas que, conforme a mesma autora, faz 

com que se direcione as respostas, ou seja, é nesse momento que se busca a focalização do 

tema. 

As reuniões foram realizadas numa sala da Escola Royale onde tínhamos 

equipamentos para a demonstração dos capítulos da novela em questão. As sessões de grupos 

focais tiveram a seguinte dinâmica: nos sentamos num círculo, assistimos aos vídeos 

coletados pela pesquisadora e dialogamos durante aproximadamente uma hora. As reuniões 

foram gravadas e tiveram o pleno conhecimento de todos os participantes. 

Primeiramente, a pesquisadora mostrou os vídeos coletados e com o andamento das 

cenas as bailarinas iam tendo suas reações (mais variadas), se concordavam ou não, se 
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gostavam ou não, se gostariam que suas aulas de ballet fossem da forma que estava sendo 

mostradas na novela, comparações com suas aulas de ballet etc. 

Após a demostração dos vídeos, a pesquisadora iniciou o roteiro de perguntas, e 

deixou que as bailarinas conversassem entre si, trocassem idéias, opiniões para que assim 

fluisse a conversa e quando a pesquisadora percebia que o grupo estava se dispersando do 

assunto tratado, ela retomava as questões. 
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4. DISCUSSÕES: O CONSUMO DO BALLET 
 

a) A representação do ballet na novela  

 

Durante a semana da coleta, o ballet aparece duas vezes na seqüência da novela. A 

primeira vem com o desenrolar da personagem Carmem (Natália do Valle) que está á procura 

da filha Marina (Marjorie Estiano) e liga para sua sobrinha Camila (Luciele di Camargo) filha 

de sua irmã Eliza (Ana Botafogo), que estava assistindo a uma aula da mãe no momento em 

que Carmem liga. A cena é bem rápida e é cortada pelo telefonema de Carmem querendo 

saber se Marina vai demorar para chegar em casa, pois ela quer conversar com seu ex-marido 

Bira (Eduardo Lago) que vem tendo problemas com o alcoolismo. 

Como Giselle sofreu um atropelamento, no decorrer da trama o ballet foi colocado um 

pouco de lado, mas a segunda vez que a dança aparece foi quando Anna conversa com Giselle 

e sugere que ela saia um pouco de casa para visitar suas amigas e ir ao AMA assistir aulas de 

ballet.   Nesta cena, a Ana Botafogo ensina as bailarinas, os pasos e pede para elas fazerem o 

mesmo. Giselle acompanha a aula pelo lado de fora junto com sua mãe. 

No que diz respeito ao espaço, o ballet vem a ser representado no centro cultural AMA 

que foi construído pela família de seu Tide para realizar um sonho de sua mulher Lalinha 

(Glória Menezes) que veio a falecer nos primeiros capítulos da novela. Nesse centro 

verificamos que os ambientes, as salas de aulas são localizadas entre a galeria de arte e a 

lanchonete, elas permitem que os freqüentadores do centro acompanhem a rotina de aulas, 

pois os ambientes são dividos por vidros. Portanto, no centro cultural AMA acontecem 

diversas atividades culturais, como: ballet, danças de sapateado, hip hop, teatro, música, 

pinturas enfim tudo ligado à cultura e a arte. 

Com relação ao espaço, local e ambiente onde as aulas são ministradas na novela, os 

grupos não se identificam, pois como suas realidades são completamente diferentes, ou seja, a 

realidade demonstrada na novela é a de uma classe alta que freqüenta um centro cultural no 

Leblon, na Zona sul do Rio de Janeiro. Já o grupo pesquisado freqüentam uma Escola que 

ensina ballet para crianças e jovens de classe econômica baixa, isso já faz com que o espaço, 

seja completamente diferente da realidade mostrada na novela em questão. 

Elisa (Ana Botafogo) a bailarina professora de ballet da trama. Exigente quanto a 

disciplina de suas alunas e quanto a postura, transmite rigidez nas aulas sem deixar de lado 

seu carisma uma professora exemplar, pelas suas aulas, sempre lotadas. Ela foi a primeira 

bailarina do Teatro Municipal, convidada com exclusividade por Manoel Carlos para compor 
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a personagem, que para ela vem sendo sua primeira atuação em uma novela.Giselle vem 

tendo aula com Elisa desde o início da novela, e Anna e Elisa são amigas pelo fato de Elisa 

ser sua professora e por ela estar presente no crescimento de Giselle. 

Giselle (Pérola Faria), uma adolescente de 15 anos de classe alta, que se sente 

obrigada a fazer ballet por imposição da pela mãe Anna (Deborah Evelyn) que sempre sonhou 

em ser uma bailarina, por não ter alcançado esse sonho. Impôs a filha que ela tinha que ser 

uma bailarina, obrigando assim a filha a freqüentar as aulas de ballet que são ministradas por 

Elisa (filha de Tide) primeiramente num espaço pouco mencionado no início da novela e 

depois no centro cultural AMA. 

Com relação ao figurino das personagens principais, as malhas, os acessórios, como 

sapatilhas, meias, rendas para o cabelo, eles apontam características diferenciadoras em 

relação ao ballet, ou seja, esse figurino faz com que as jovens e crianças se identificam com as 

personagens da trama. 

Luciano (Rafael Almeida), um jovem que toca piano, aparecendo na novela para 

resaltar o vínculo entre a música erudita com dança clássica. Ele é o vizinho de Giselle, onde 

eles têm uma paixão de adolescente, e isso faz com que ele venha a incentivar Giselle a 

cultivar a dança clássica, pelo fato que ela dançe para ele enquanto o mesmo toque piano. 

A trilha sonora, na representação do ballet vem a ser uma música instrumental erudita, 

tocado algumas vezes no piano, principalmente quando aparece o personagem Luciano e logo 

após mostra Giselle dançando. 

 

4.1 CONSUMO DO BALLET 

 

Para compreender como a novela, como produto midiático, pode-se constituir num 

espaço de representação identidária de jovens e crianças de classe econômica baixa, a partir 

da vizibilidade do ballet na novela Páginas da Vida. 

 Para um melhor entendimento da análise organizamos três categorias, as quais sejam 

contexto social, ballet como prática social, interesse pelo consumo do ballet, sendo que 

através destas categorias verificamos possivéis (se é ou não) possível o consumo através da 

representção do ballet na novela em questão. 
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4.1.1Contexto Social 

 

Nesta categoria analisamos como o contexto social interfere no consumo do ballet, e 

através do que essas bailarinas se veêm motivadas a consumirem essa dança. 

De modo geral os grupos de ballet da Escola Royale são formados por bailarinas com 

idades entre 9 e 20 anos. Essas crianças e jovens possuem uma realidade normal a qualquer 

outra, a não ser pelo fato de que elas freqüentam uma escola de ballet, e por serem de classe 

econômica baixa. 

Tanto as crianças quanto as jovens começaram a freqüentar a escola por iniciativa de 

pais, tias, amigas que já haviam começado na escola. 

A família a grande incentivadora para a prática da dança, faz com essas meninas se 

sintam acolhidas e motivadas para continuarem frequëntando as aulas de ballet. 

O cotidiano das jovens que compõem o grupo adulto, se dá através de primeiramente 

do convívio familiar, suas rotinas escolares, de cursinhos pré-vestibulares e de faculdade, 

algumas freqüentam a escolas municipais e estaduais, como é o caso, Marlize de Carvalho 

Trintade, 17 anos; Mariane Dias Pires, 15 anos; Daniele Kopp, 18 anos; Letícia da Silva 

Burmann, 15 anos e Sizara Perez, 17 anos. As demais Daiane da Silveira Brondani, 18 anos; 

Daniele da Rosa Pompeo, 20 anos e Jaciane Müller, 17 anos fazem cursinho pré-vestibular e 

somente Marline Ilha da Silva, 18 anos e que está cursando faculdade de Matemática na 

UFSM.   

Sendo que algumas estudam na parte da manhã e outras a tarde. A rotina destas jovens 

se constituem basicamente, através da família, dos estudos, das aulas de ballet que são 

ministradas no final da tarde para que assim todas possam freqüentar sem haver choques de 

horários, e após as aulas as meninas voltam para suas residências, onde passam a ficar juntos 

dos pais, pois geralmente os mesmos trabalham fora e é nesse período que eles manteêm um 

contato maior com suas filhas. E é nesse período também que a TV passa a fazer parte do 

cotidiano de algumas jovens, pois após um dia cheio de atividades o que elas mais querem e 

se distrair com programas televisivos, especialmente as telenovelas. Cito algumas, pois 

percebemos através dos grupos focais que algumas, uma minoria de duas a três jovens não 

possuem o hábito de ver novela, seja pelo fato de não encontrar tempo para tal desfrute, seja 

por não ter o costume mesmo de assistir a telenovela. 

A rotina do grupo infantil não muda muita coisa da do grupo adulto, ou seja, essas 

crianças freqüentam escolas públicas e municipais, elas estudam na parte da manhã, algumas 

são colegas. A televisão neste caso, está mais presente nas suas vidas, pois elas disponham de 
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um maior tempo em casa, apesar de comparecer na escola Royale quatro vezes por semana, 

sendo que a disposição das aulas de ballet são as terças e quintas-feiras, na quarta-feira elas 

tem acompanhamento psicológico e na sexta-feira elas tem aula de francês. sendo que 

algumas meninas intercalam seus horários, para receberem aulas de reforço escolar. 

O grupo de bailarinas infantil é composto pelas seguintes crianças: Anna Paula Santos, 

11 anos; Christine Volpato, 12 anos; Diana Bonafé, 12 anos; Eduarda Marques, 12 anos; 

Elisângela Silva, 11 anos; Emanuela Martins, 10 anos; Keyla Klimeck, 9 anos; Mainara 

Carvalho, 13 anos; Suelen Cruz, 13 anos e Tainara Carvalho, 13 anos. 

Em geral constata-se, pelos depoimentos do grupo adulto e infantil que a preseça do 

ballet nos seus cotidianos se identificam através da  

  

a educação, da diciplina diante dos passos do ballet, como também 
através da diciplina em suas vidas, elas comentam que o ballet as 
ajudam e muito em relação a timidez, que foi somente através da 
dança que elas conseguiram se comunicarem com os demais sem ficar 
‘vermelha’, um outro ponto que o grupo infantil abordou foi que a 
dança proporcionou a elas conhecer e ter oportunidade de estar perto 
da cultura, da arte, e não somente pela da dança mais em geral. 

 
As bailarinas se sentem acolhidas pelas amigas/colegas de grupo Royale e também 

pelos amigos de escola, dizem que  

 

“No começo era um pouco complicado, pois as turmas da manhã e da 
tarde foram unidas e assim ninguém se conhecia, e cada uma ficava 
no seu canto, mais agora é bem diferente todas se ajudam, somos que 
nem uma família.” (Marline da Silva, 18 anos) 

 

 

4.1.2 Ballet como prática social 

 

Nesta categoria consideramos interpretações dos dados analisamos de duas maneiras: a 

primeira a partir da opinião das bailarinas em relação ao seu cotidiano e a segunda como a 

representação, como é mostrado na novela. Seguiremos a análise neste caso, como a segunda 

forma como o ballet é representado em Páginas da Vida e como se dá a análise da 

identificação/reconhecimento das alunas da Royale com as personagens, Giselle, Ana 

Botafogo, Anna e com o ballet representado na novela. Enfim faremos a relação entre a 

representação e o consumo como prática social. 

As bailarinas do grupo adulto se mostraram um pouco desmotivadas em relação a 
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representação do ballet na novela Páginas da Vida. Para elas, ao retratar uma dança clássica 

como o ballet em horário nobre da televisão brasileira, que isso parte de um pressuposto 

apenas para abordar um problema da área da saúde, a bulimia, que atinge as jovens nos dias 

de hoje. Essas jovens relataram que  

 
“ a novela só está mostrando o ballet na TV pelo fato de que o autor 
Manoel Carlos quer evidenciar a doença – bulimia, que na verdade o 
ballet não está ganhando nada em troca, pois quando a novela acabar 
o ballet vai continuar a mesma coisa.” (Daniele Pompeo, 20 anos) 

 
De uma forma geral, para o grupo adulto não há um reconhecimento entre o que é 

vivido pelas jovens da Royale e o que é representado em Páginas da Vida, ou seja, para o 

grupo em questão há um distanciamento entre a vida real e a representação/ prática do ballet 

vivida na novela. Como é o caso citado pela bailarina Marline da Silva onde ela destaca 

durante o grupo focal que para o ballet vir a ser mais a novela 

 

“deveria mostrar a vida de uma bailarina pobre e não apenas de 
jovens de classe alta. A partir disso sim a novela estaria evidenciando 
o ballet, pois pra gente ver uma bailarina pobre temos que alugar um 
filme que daí sim aparece e conta a história dela e do ballet na vida 
dela.” (Marline da Silva, 18 anos) 

 

Já para a maioria das meninas do grupo infantil, acreditam que o ballet sendo 

mostrado na novela Páginas da Vida, por outro lado, vem proporcionando 

 

“um incentivo a mais para as crianças que gostam e querem fazer 
ballet e também salientam que já estava na hora de uma novela 
mostrar a dança clássica, pois já haviam mostrado outras danças e só 
estava faltando mesmo era o ballet aparecer.” (Anna Paula, 11 anos) 

 
De um modo geral, percebemos em ambos os grupos (tanto do grupo adulto quanto do 

grupo infantil) que as bailarinas não gostavam muito da personagem Giselle. Algumas delas 

acham que ela é muito mimada porque a mãe faz de tudo pra ela, e ela não sabe dar valor para 

o esforço da mãe, sendo que isso é diferente da realidade vividas por estas bailarinas. 

 Em uma das questões do roteiro sugerimos que elas opinassem sobre a relação mãe e 

filha, se elas concorvam ou não com o que Anna estava fazendo com a filha. 

Neste caso surgiram opiniões unânimes de que a mãe de Giselle não devia obrigar a 

filha a fazer ballet, que ela deveria escolher o que queria fazer por conta própria, sem ser 

obrigada. 
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“ela é louca em obrigar a filha a fazer uma coisa que não gosta. Se 
ela quer tanto que a filha seja bailarina, ela tem que ela ser.Tem que 
deixar a garota em paz”. (Letícia Burmann, 15 anos) 

 
“essa mulher é muito chata, ela não poderia obrigar a filha a fazer o 
que ela não gosta, ela tem que se colocar no lugar da filha, será que 
ela gostaria de ser obrigada a fazer o que ela não gosta?” (Eduarda 
Marques, 12 anos) 

 
 
Como uma das principais personagens do ballet na novela também vem a ser Elisa – 

Ana Botafogo – a professora de Giselle e que busca evidenciar ainda mais o ballet na mesma, 

sugerimos que falassem a respeito de Ana. Neste caso, os grupos da escola Royale sabiam 

apenas que ela era a primeira bailarina do Rio de Janeiro e que ela é casada com um bailarino 

(na verdade ela foi casada). Mesmo por estarem em convivência todos os dias com o ballet, as 

jovens não se interessarem em saber mais sobre a própria dança, sua história, nem quem fez 

crescer o mesmo. 

Nesta linha a bailarina Daniele Kopp, 18 anos uma das meninas do grupo adulto que 

conhece mais a respeito, comenta que  

“a dança clássica, o ballet, só está sendo mostrado na novela pelo 
fato de que foi Ana Botafogo que foi escolhida para ser a professor., 
Se não fosse por isso, e também pelo fato de ela ter aparecido no 
Faustão o ballet não estaria sendo tanto evidenciado assim.” 

 
Uma bailarina do grupo infantil resgatou que sua mãe teve uma atitude parecida com a 

personagem Anna, mãe da personagem Giselle, em obrigar a filha a continuar freqüentando as 

aulas de ballet, a menina explica que   

 

“ Ano passado resolvi parar de fazer ballet, mas minha mãe não quis 
que eu parasse e então me forçou a continuar freqüentando as aulas, 
acredito que ela não fez isso por mal e sim me ajudou muito com esses 
incentivo.” (Ana Paula Santos, 11 anos) 

 

Para a conclusão desta categoria de análise percebemos de um modo geral que as 

bailarinas de grupo adulto não vem a se identificar com as personagens principais ligadas a 

representção do ballet, pelo fato de que a realidade vivida por estas jovens é bem diferente da 

representada na novela. Já as bailarinas do grupo infantil resgatam uma identificação com as 

personagens e se sentem motivadas a continuar freqüentando as aulas de ballet na escola 

Royale.  
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4.1.3 Interesse pelo consumo do ballet 

 

Nesta categoria, procuramos analisar se e como ocorre o consumo do ballet, após seu 

aparecimento na novela Páginas da Vida, se vem sendo procurado pelas crianças e jovens da 

Escola Royale. Através da pesquisa realizada com as bailarinas de ambos os grupos que esse 

consumo no  grupo adulto continua pela vontade delas de fazer ballet e através da pesquisa, 

constatamos que a novela não interfere no consumo da freqüencia das aulas de ballet, nem na 

motivação destas bailarinas. 

A participação na dança proporciona para o grupo, ou seja, elas não vem a consumir 

mais o ballet, pelo fato de a dança estar sendo mostrada na novela, pois acreditamos que este 

grupo está num estágio avançado na dança,  quase se formando, e assim elas continuam desde 

a praticar o ballet desde pequeninhas, sendo que essas jovens só se mantém freqüentando as 

aulas de ballet por gostarem realmente da atividade. 

 

“Pensei em desistir, parar de fazer ballet, mas não consegui pois a 
gente sente falta tanto da dança quanto das colegas e amigas.” 
(Mariane Pires, 18 anos) 
 
 
“No ano passado tava muito complicado para continuar fazendo 
ballet, mas se desistisse saberia que sentiria falta e depois minha 
persistência foi maior e acabei não desistindo.” (Marlize Trintade, 17 
anos) 
 
 
“A gente sente falta e depois a dança nos proporcina viajar conhecer 
outros lugares, outras culturas e tão bom quando a gente vai se 
apresentar em outra cidade.” (Daniele Pompeo, 20 anos) 
 

 
 

No grupo infantil, por serem crianças de faixa etária entre 9 e 13 anos, sendo que 

algumas delas começaram a freqüentar as aulas de ballet no ano passado, e por serem 

inesxperientes ainda, ou seja, não sabem exatamente o que querem fazer, como uma análise 

geral do grupo. Mas neste grupo podemos verificar que essas crianças concordam muito com a 

novela. Elas acreditam que o ballet sendo mostrado faz com que outras crianças, sejam 

incentivadas a freqüentarem as aulas de ballet, sendo que até elas próprias se sentem 

motivadas pela representação do ballet na novela Páginas da Vida.  
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“Sinto vontade de parar de fazer ballet, mais sei que vou sentir falta 

depois.” (Christine Volpato, 12 anos) 

 

“Pensei em parar por causa da professora, pois ela é muito chata, 

mas resolvi tentar mais um pouco.” (Suelen Cruz, 13 anos) 

 

“Já eu queria parar por causa da minha barriga, sinto vergonha ela é 

grande, mas vou sentir muita falta depois.” (Diana Bonafé, 12 anos) 

 

Conversamos com a professora coordenadora da escola Royale, Daniela Grecco,  

para saber através dela se vem ocorrendo uma aumento da freqüencia das aulas e da motivação 

das meninas em participar da mesma, após a visibilidade dada ao ballet na novela Páginas da 

Vida, e a professora nos explicou que “apesar dela pensar que a novela mostra apenas um 

lado da dança que na realidade não é bem assim comoé visto e mostrado na novela”, houve  

“uma grande procura para o ano que vem de meninas para o grupo infantil que pretendem 

começar a freqüentar as aulas de ballet”. 

Portanto, concluimos que a novela Páginas da Vida vem contribuindo com a 

difusão do ballet, num meio massivo como a telenovela e fazendo com que seja despertado o 

consumo/prática social da dança em crianças de Santa Maria. Enfim, elas se identificam com a 

representação do ballet através da visibilidade na novela, sentindo motivação para começarem 

a freqüentar as aulas de ballet oferecidas pela Escola Royale.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou trazer reflexões a respeito da representação identitária de 

crianças e jovens de classe econômica baixa, através de um produto midiático, a partir da 

visibilidade do ballet na novela Páginas da Vida. E através desta representação identitária 

compreender como ocorre o consumo do ballet através desta prática social reconhecidamente 

elitista. 

A princípio partimos das reflexões de que além de aplicar a pesquisa, teríamos 

que entender o cotidiano destas bailarinas e com isso passamos a participar da semana delas 

na escola Royale. Participamos das aulas de ballet, como observadora participante, para 

verificar como as aulas eram ministradas pelas professoras, para assim analisar o contexto 

entre as aulas apresentadas na novela e as aulas assitidas na escola. 

Além das aulas de ballet procuramos participar também das aulas de reforço escolar, 

de francês, apoio de piscológos. Para assim constituir uma aproximação amigavél com as 

bailarinas, sendo que através desta aproximação não comprometer a análise da pesquisa. 

Nossa análise partiu de Grupos Focais (focus groups) como procedimento 

fundamental de pesquisa qualitativa, que tem por objetivo de verificar o impacto de uma peça 

ou produto, sendo que está técnica foi fundamental para nossa pesquisa pelo fato de que é 

desta maneira, segundo Melo (2002) que os produtores de telenovelas dialogam com seus 

grupos para descobrir através deles as motivações e tendências esperadas de seus produtos e 

peças. 

Portanto através desta técnica de pesquisa procuramos estabelecer um contato de 

análise com dois grupos de bailarinas, o primeiro que vem a ser o grupo infantil, no qual é 

constituido por crianças entre 9 e 12 anos de idade, e o segundo que vem a ser o grupo adulto 

da escola que é constituido por jovens de 15 a 20 anos de idade.  

Como essas bailarinas veêm de uma realidade diferente da apresentada na novela 

Páginas da Vida, seus comentários foram basicamente de como elas gostariam de poder fazer 

o que vinha a ser mostrado na novela, por exemplo, no capítulo do dia 11/10 - quando Sílvio 

pede que seu filho Guilherme coloque na lista do supermercado tudo o que ele gostaria que 

fosse comprado – bom neste caso uma das jovens relatou que gostaria que sua mãe dissesse 

isso para ela.  

Como a realidade das meninas é muito diferente da realidade apresentada na 

novela, evidenciamos que elas não se identificam com a novela pelo fato de que na novela em 

questão a realidade da personagem principal, Giselle vem a ser uma adolescente classe alta, e 
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que para elas se sentirem mais motivas pela novela necesitária que houvesse a representação 

de uma personagem de classe baixa fazendo ballet na novela, sendo que a partir disto a novela 

viria a constituir uma identidade maior com essas meninas. 

Uma percepção que conseguimos adquirir durante a pesquisa foi que como 

fizemos análise em dois grupos, podemos através disso confrontar as opiniões formadas em 

cada grupo, sendo que no grupo infantil percebemos que a novela gera uma identificação 

maior  nas crianças e no grupo adulto não ocorre o mesmo; um outro ponto que podemos 

salientar aqui é que o grupo adulto não se sente motivado a consumir o ballet através de um 

produto mídiatico como a novela, já o outro grupo infantil sente-se atraido a consumir o ballet 

e o mais importante desta análise foi concluir que a novela Páginas da Vida veio a motivar 

outras crianças a começarem a freqüentar aulas de ballet. 

A pesquisa traz aqui alguns apontamentos satisfatórios, mas como não se esgota  

aqui acreditamos a pesquisa desencadeou alguns questionamentos a respeito do consumo da 

representação do ballet, a partir da visibilidade na novela Páginas da Vida.  
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ANEXO 1 

 

Roteiro Perguntas: 

  

• O que levou vocês á fazerem ballet? 

• Começaram com qual idade? 

• Como vocês souberam da iniciativa da Escola Royale em ensinar ballet para crianças e 

jovens de classe econômica baixa? 

• Vocês freqüentam a escola Royale por vontade própria? 

• O que vocês fazem para enfrentar as dificuldades para dançar ballet? 

• De que forma o ballet ajuda vocês? 

• O que o ballet significa para vocês?  

• Vocês conhecem a vida de Ana Botafogo? O que vocês acham dela?  

• Vocês conhecem outros bailarinos famosos? 

• O que vocês acham do ballet como profissão?  

• Qual é a opinião de vocês em relação, à novela Páginas da Vida em mostrar a dança 

clássica?  

• Porque vocês acham que a novela está mostrando a dança clássica num horário nobre?  

• O que vocês acham da Gisele? Vocês acreditam que ela gosta ou não do ballet?  

• O que vocês acham do papel da mãe da Gisele em forçar a filha a fazer ballet ?  

• Vocês se emocionam em ver o ballet na tv?  
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ANEXO 2 

 
(Terça-feira dia 10/10/2006 - 80) Luciano (Rafael Almeida) se prepara para viajar para 
Petrópolis. Giselle (Pérola Faria)  se despede e promete encontrá-lo no final de semana. Olívia 
(Ana Paula Arósio) e Léo (Thiago Rodrigues) saem juntos do cemitério. Alex (Marcos 
Caruso) se lembra das palavras de Olívia, que Léo quer conhecer o filho, e fica cabisbaixo. 
Felipe e Fred surfam. Francis diz a Vandinha que não gosta do jeito que Felipe olha para ela. 
Kelly (Stephany Britto) e Fred namoram. Olívia convida Léo para ir ao encontro de Sabrina 
(Leandra Leal) e Vinícius (Sidney Sampaio). Léo devolve o anel de Nanda (Fernanda 
Vasconcellos) para Olívia. Silvio (Edson Celulari) e Márcia (Helena Ranaldi) observam 
Olívia de longe, enquanto ela mostra a galeria para Léo. Susy (Suzy Ribeiro) pergunta a Tônia 
(Sônia Braga) se Olívia já percebeu o interesse de Sílvio por ela. Tônia pondera que ele pode 
ser do tipo paquerador e Olívia já estar acostumada,  e confessa que Sílvio mexe com ela, 
embora não pretenda se envolver com homem casado. Vinícius, Leo e Sabrina se abraçam 
com emoção. Márcia e Sílvio conversam sobre o casamento. Ele confessa que o amor entre 
ele e Olívia não é mais o mesmo. Márcia comenta que, quando Gustavo (Antônio Calloni) 
morreu, eles não passavam de conhecidos. Sandra (Danille Winitz)  provoca Greg (José 
Mayer). Léo sofre por não ter feito mais por Nanda. Sabrina fala que Nanda gostaria que ele 
tivesse pegado um avião e ido vê-la em Amsterdã. Vinícius diz a Léo que Francisco (Gabriel 
Kaufmann) é lindo. Greg manda Sandra pegar suas roupas no armário da AMA e deixá-lo em 
paz. Sandra o beija, mas Greg a empurra dizendo que ela quer confusão. Sandra ri quando ele 
vai embora. Léo conta sobre Nanda para Hortênsia (Nathália Timberg), diz que assim que 
voltar de São Paulo vai conhecer Francisco e que pretende levá-lo para a Inglaterra. Hortênsia 
teme a reação de Alice (Regiane Alves). Greg diz a Carmem (Natália do Valle) que ficou com 
pena de Bira (Eduardo Lago). Carmem avisa que vai tomar alguma providência, senão Marina 
(Marjorie Estiano) afundará junto com o pai. Marina avisa ao pai que ele não vai sair e guarda 
a chave. Renato (Caco Ciocler) deixa recado na secretária eletrônica de Isabel (Vivianne 
Pasmanter), dizendo ter certeza que ela vai acabar em seus braços. Isabel se irrita. Diogo 
(Marcos Paulo) adora a casa na vila e Isabel promete dar uma força para ele morar lá. Lívia 
(Ana Furtado) pergunta a Renato para quem liga todas as noites, mas ele disfarça. Alex olha o 
neto dormir e lembra das palavras de Olívia, de que Léo pode ajudar Francisco e garantir um 
belo futuro para ele.  
 
(Quarta-feira: 11/10/2006 - 81) Constância (Valderez de Barros) pede que Sandra vá ao 
hospital, mas ela se recusa. Sandra se irrita ao ver Jorge (Thiago Lacerda) pedindo tudo a 
Thelma (Grazielli Massafera), sem ao menos lhe dar bom dia. Carmem diz ter tido uma noite 
péssima por conta de Bira. Sandra provoca Greg, que foge dela. Thelma se encanta com a 
fotografia de Simone (Christine Fernandes) estampada no computador de Jorge. Sílvio diz à 
empregada que vai ao supermercado já que Olívia não tem tempo. Olívia pede que ele não a 
afronte na frente da empregada e diz que fará as compras. Alex diz a Francisco que tem um 
assunto importante para conversar com ele. Carmem liga para a clínica de um amigo de Tide 
(Tarcisio Meira) e diz que quer internar Bira, nem que seja à força. Bira promete ficar em casa 
quando Marina sair. Anna (Deborah Evelyn) leva café na cama para Giselle. Olívia encontra 
Helena no supermercado e conta que o pai dos filhos de Nanda está no Rio. Marta (Lília 
Cabral) ouve Alex contar para Francisco que seu pai não morreu, está no Rio de Janeiro, é 
muito rico e vai ajudá-lo. Helena (Regina Duarte) sente uma tontura quando Olívia diz que 
Leo vai conhecer Francisco e deseja assumi-lo. Olívia pergunta se Helena sabe onde Clara 
(Joana Mocarzel) foi enterrada. Helena sente nova tontura. Marta fica estarrecida com o que 
ouve. Giselle se recusa comer o café da manhã. Quando ela sai para tomar banho, Anna 
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descobre restos de comida debaixo da cama. Carmem liga para Camila (Luciele di Camargo ) 
para saber se Marina está fazendo aula de teatro filha de sua irmã Elisa (Ana Botafogo), no 
momento em que Camila assisti a uma aula da mãe – por alguns minutos mostra a aula de 
ballet, instruindo suas alunas. Carmem avisa Márcia que está indo a casa de Bira para forçá-lo 
a se internar. Helena aproveita a distração de Olívia e pede que Lídia (Thalita Carauta) suma 
com Clara do supermercado. Alex avisa a Francisco que, ao contrário do pai, Nanda não vai 
aparecer. Marta quer conversar com Alex, mas ele se recusa. Helena inventa uma desculpa 
para ir embora. Mas Olívia avisa que pode levar Leo ao hospital para conhecê-la, caso ele 
queira. Helena anda atordoada pela rua e quase é atropelada. Marina liga para saber como o 
pai está. Helena chega em casa e descobre que Clara e Lídia ainda não voltaram. Depois de 
alguns momentos de tensão, elas retornam. Helena se abraça à filha como se tivesse a ponto 
de perdê-la.  
 
(Quinta-feira:12/1/2006 - 82) Helena sofre com a situação e nem quer ouvir os recados de 
Adriana. Olívia diz que nem que Silvio dormisse com Tônia ela cancelaria a exposição.  Bira 
está cochilando no sofá quando a campainha toca: é Carmem. Marina alerta Camila para não 
se aproximar muito do marido de Cecília. Carmen atrai Bira para uma conversa, tentando 
convencê-lo a internar-se espontaneamente numa clínica. Tônia e Sílvio conversam sobre 
fidelidade. Olívia chega e avisa que não poderá almoçar com eles, mas pede que Sílvio não 
deixe de ir. Alex pede que Greg o dispense do trabalho pois tem um problema a resolver. Bira 
se recusa a se internar e faz galanteios a Carmem. Ela pára o carro Bira insiste que ela volte a 
viver com ele e se torna agressivo. Contando com a ajuda de enfermeiros, Carmem consegue 
imobilizar Bira, levá-lo para a ambulância e  interná-lo à força. Tereza convence Anna a 
deixar Giselle ir para Petrópolis. Giselle come uma mistura de leite condensado com 
chocolate e depois provoca o vômito. Carmem assina a internação de Bira. Ele se debate na 
cama, tenta se soltar das amarras e grita por Marina. Selma (Elisa Lucinda) apresenta Rubinho 
a Diogo (Marcos Paulo), que revela detalhes de sua vida na África. Greg avisa Carmem que 
ela terá de se explicar com Marina. Bira dorme depois de receber uma injeção de sedativos. 
Tônia e Sílvio brindam. Marta aparece na AMA para conversar com Olívia sobre Francisco. 
Alex, Sérgio (Kito Junqueira),  e Francisco se divertem na piscina. Olívia confirma a Marta 
que Leo voltou mesmo. Carmem se prepara para encontrar Marina. Olívia diz que Leo se 
sente arrependido pelo que fez a Nanda. Marta diz que é hora dele ressarci-la dos prejuízos. 
Marina faz um escândalo quando descobre que o pai foi internado à força. Diz que odeia 
Carmem e exige que ela lhe dê o endereço da clínica.  
 
(Sexta-feira: 13/1/2006 - 83) Marina vai reclamar com Greg e pragueja o momento em que ele 
entrou na sua vida.  Em conversa com Selma, Helena confessa temer que Leo descubra Clara 
e a queira de volta. Andando com Olívia pelos salões da AMA, Marta esbarra com Salvador 
(Jorge de Sá) e Clara e derruba a menina. Ela se dispõe a cuidar da menina e a leva ao 
banheiro para lavar as mãozinhas dela. Olívia acha que Alex é muito apegado a Francisco. 
Mas Marta acha que o menino terá uma vida melhor se ficar com o pai. Olívia pergunta sobre 
a sepultura de Clara e deixa Marta sem resposta. Carmem não se conforma com a atitude de 
Marina. Na clínica, Marina tenta ver o pai de todo jeito. A recepcionista nega a princípio, mas 
sente pena dela e permite. Marina chora ao ver o pai amarrado à cama. Olívia repete a 
pergunta. Marta hesita, mas confirma que a neta está enterrada junto à mãe. Alex olha o neto 
na piscina. Marta pensa ver um vulto feminino passando. Ela vai até o quarto de Francisco e 
leva um susto quando esbarra com Mônica (Carmem Lu Mendonça). Simone teme voltar à 
casa de Jorge, mas ele insiste que será um jantar acontecerá sem problemas. Tônia gosta da 
idéia de Sílvio, que sugeriu que ela fizesse a coletiva de imprensa em seu ateliê.  Zé Ribeiro 
(Umberto Magnani) insiste em sair do hospital, mas Diogo diz que ele precisa ser avaliado 
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antes. Diogo pergunta a Lavínia (Letícia Sabatella) por que ela vive fugindo dele. Ela tenta 
sair, mas Diogo a segura. Lavínia diz que está muito segura da sua opção religiosa. Helena 
esbarra com ela e estranha a pressa da freira. Lavinia volta para a clausura e ajoelha-se nas 
pedras. Giselle confessa para a mãe que morre de saudades de Luciano e sente medo de que o 
amor se acabe. Anna acalma a filha e diz que ela está apenas descobrindo o que é o amor. 
Rafael aconselha Marina a descansar, pois Bira está sendo bem cuidado. Silvio reclama para 
Olívia que está com dor de cabeça. Tereza diz a Anna que as mulheres são criadas para sentir 
insegurança diante do homem. Marta traz uma bandeja repleta de pratos finos para surpresa de 
Sérgio, Alex e Francisco. Ela avisa que vai começar uma nova fase na vida de todos. 
 
(Sábado: 14/10/2006 - 84) Durante o jantar, Marta avisa que comprou cerveja e vinho. Alex e 
Sérgio estranham e temem que seja uma cilada. Jorge toma o lugar de Tide à mesa. Sandra 
ironiza Thelma por ela sair acompanhada de Jorge e manda que ela tenha cuidado, pois ele 
está armando o bote. Durante o jantar, todos conversam animados à mesa, conversando sobre 
mil coisas. Márcia se surpreende com as colocações de Nina (Manuela do Monte), que afirma 
preferir homens mais experientes. Jorge aparece na cozinha e Sandra desdenha o fato dele ter 
voltado com Simone. Ele responde que  Simone percebeu que Sandra só queria se vingar. 
Sandra faz questão de levar o suco para a mesa. Simone se irrita e Carmem ferve de raiva ao 
ver Sandra na sala. Sandra derruba, fingindo ser sem querer, suco na mesa e na roupa de 
Simone. Carmem chama a atenção de Sandra. Simone garante a Jorge que está tudo bem e o 
beija. Carmem pede que Thelma faça uma nova jarra de suco. Marina reconhece para Rafael 
que está tendo a primeira noite tranqüila em meses, pois sabe que o pai está bem cuidado, mas 
diz que jamais reconhecerá isso para Carmem. Lívia se insinua para Renato, que evita dizendo 
que está com a cabeça no trabalho. Lívia reclama que Renato é muito indeciso e inseguro. 
Carmem vai ao quarto de Sandra e derrama uma jarra de suco nela, que dormia. Ela acorda 
sobressalta. 
 
(Segunda-feira: 16/10/2006 - 85) Anna acha uma bobagem que Helena queira manter Clara 
numa escola regular e aconselha que ela opte por uma escola especializada, onde ela receberia 
mais cuidados. Ela conta a experiência de uma colega de Giselle no balé e deixa Helena 
balançada. Mesmo assim, a médica continua achando que a escola regular é melhor, além de 
ser um direito de todos. Lívia se insinua para Renato, que evita dizendo que está com a cabeça 
no trabalho. Isabel recusa um convite para bater papo na casa de Selma. Diogo e Selma dão 
força à Helena para colocar Clara em uma escola regular. Marta serve sorvete de sobremesa. 
Giselle come brigadeiro e fala com Luciano ao telefone. Quando Anna entra, ela coloca a 
panela embaixo da cama. Nestor diz que a profissão de Tereza não aceita sentimentalismos. 
Mas ela não quer deixar o filho em segundo plano. Helena aceita o conselho de Selma de 
conhecer uma escola especial. Jorge insiste em dormir na casa de Simone. Selma insiste que 
Lucas traga a filha para conhecê-la. Lívia reclama que Renato é muito indeciso e inseguro. 
Isabel ouve recado de Renato dizendo que já decidiu que vai decidir. Jorge e Simone se 
amam. Bira finge tomar os comprimidos. Alex diz que Marta não o engana e que ela está 
interessada no dinheiro de Léo. Marta alega estar pensando na felicidade de Francisco. Alex 
afirma que ela jamais se interessou pelo neto. Francisco entra no quarto e Marta segura seu 
braço com força dizendo que ele deveria bater na porta antes de entrar. Alex manda que ela 
nunca mais ponha a mão nele. O clima entre os dois fica tenso. Bira foge da clínica. Marina 
fica em pânico ao saber que o pai fugiu. Sílvio diz a Olívia que Tônia vai visitar a base. Léo 
avisa Olívia que já chegou ao Rio e Sílvio registra. Bira pede ajuda de Sandra para se vingar 
de Carmem. Sandra entra na mansão com Bira escondido no carro e faz com que ele entre na 
casa.  
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 (Terça-feira: 17/10/2006 - 86) Helena diz a Salvador que não deve ir à inauguração do 
cineclube. Sandra prepara o caminho para Bira, mas pede que ele não a comprometa. Giselle 
assiste com Anna a uma aula de balé. Greg avisa Marina que Carmem está em casa. Carmem 
se assusta ao ver Bira em seu quarto. Bira diz para Carmem que vai perdoá-la por tudo o que 
ela fez e a trata como se eles ainda fossem casados. Ele tenta beijá-la e Carmem foge. Ela 
grita por socorro. Giselle pensa em Luciano, que também tem seu pensamento nela. Marina 
diz a Leandro que vai conversar com a mãe. Sandra  se diverte ao escutar  a confusão entre 
Bira e Carmem. Carmem morde e chuta Bira, mas não consegue alcançar a porta. Márcia vai 
com o grupo conhecer a base aérea. Thelma flagra Sandra, que a ameaça se ela contar para 
alguém que a viu na porta do quarto. Carmem consegue sair do quarto e corre pela casa, sendo 
perseguida por Bira. Domingos e o segurança imobilizam Bira. Marina chega e abraça o pai. 
Rafael contém Carmem, que esbraveja. Marina diz ao pai que ele realmente precisa ser 
internado e se não quiser ir por vontade própria, terá de ir à força. Isabel se encontra com 
Renato. Ele diz que vai se separar de Lívia. Isabel pondera que ele tem que se separar para ser 
feliz. Ele confessa estar apaixonado por ela, mas que ainda gosta da mulher. Isabel decide que 
é melhor que eles continuem amigos. Tônia quer voa no avião de Sílvio. Greg acha melhor 
que Carmem esquece o assunto em vez de procurar entender como Bira entrou na casa. Isabel 
diz a Selma que não quer ser responsável pela separação de Renato, mesmo confessando que 
gosta dele. Renato discute com Lívia e diz que está cansado de tudo. Lívia propõe que eles 
viajem um pouco. Tônia voa no caça com Sílvio e é aplaudida pela sua coragem. Olívia fica 
mordida, porque sempre quis voar com ele e nunca pôde. Leo liga para avisar Olívia que está 
de volta. Hortênsia aconselha Léo a abrir o jogo com Alice.  Marta avisa Francisco que ele vai 
receber uma visita importante nos próximos dias.  Alex briga quando Marta diz que vai fazer 
comprar com Francisco.  Alex conta para Sérgio que Leo pode levar Francisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


