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Titulo:  

LBO®: um método de abordagem que respeita as singularidades 

corporais em um ensino contemporâneo para o balé clássico 

 

Resumo 

Esta pesquisa tem como tema “LBO® - Lateral Box Organization”, que 
traduzido para o português significa Organização Lateral das Caixas, proposto 
pela bailarina/fisioterapeuta Juliana Stagliorio, criadora deste método de 
abordagem. Este propõe um outro olhar para o ensino do balé clássico que 
respeite e trabalhe de forma mais especifica as singularidades corporais, 
proporcionando um ensino que vai além da técnica mecanicista de repetição 
dos movimentos codificados em um corpo dito “perfeito”. Partindo de revisões 
bibliográficas sobre vários temas relacionados à dança e educação e de 
pesquisa de campo na Escola de Dança Juliana Stagliorio, colheu-se, assim 
material teórico para embasar esse trabalho. Em campo foi observado e 
analisado a metodologia de ensino aplicada para corpos singulares de três 
turmas: Preparatório, com alunas de 5 a 7 anos de idade; uma turma de balé 
adulto iniciante de 29 a 40 anos; e uma de LBO Workout, ministrada pala 
bailarina/professora/fisioterapeuta Juliana Stagliorio. Teve-se por metodologia 
um estudo de caso, de caráter qualitativo, desenvolvido através de revisões 
bibliográficas, entrevistas com a criadora do método, registros em vídeo e 
escrita de relatório de observação das aulas para análise. Os dados coletados 
em campo (observações, entrevistas) fornecem informações a respeito de 
como essa ação pedagógica é realizada e de como esse processo de “outro 
olhar” acontece na prática, tendo o auxílio de vários teóricos pertinentes ao 
tema. Objetivou-se, desta maneira, tratar sobre um outro olhar para o ensino do 
balé clássico não mecanicista, que respeite as singularidades dos corpos, em 
uma ação pedagógica que visa além da técnica. 

Palavras chave: LBO®, balé clássico, dança e educação, corpos, 

singularidades. 
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Introdução 

Desde o começo de sua história, o balé clássico foi feito em cima de um 

pilar: “a perfeição”. Ao longo de sua trajetória na historia da dança, vemos a 

incessante busca pelo corpo perfeito, cujos padrões físicos são impostos em 

um ensino tradicional, que até hoje se faz bastante presente.  

Nos dias atuais, vários autores como, por exemplo, Vera Aragão (2003), 

Renato Gonsalves Rodrigues e Marlini Doreles de Lima (2001), Isabel Marques 

(1998;2010), Eliana Caminada (2006), e Silvia Soter (2003) vêm propondo 

reflexões acerca da pedagogia do ensino de dança e formação de professores 

nesta área, acerca do ensino do balé clássico na contemporaneidade, 

educação contemporânea e educação somática. Com base nesses autores 

contemporâneos, esse estudo tem por objetivo discutir o tema “LBO® - Lateral 

Box Organization”, refletindo sobre esse ensino tradicional do bale clássico e 

propondo um método de abordagem para uma pedagogia que respeite as 

singularidades de cada corpo em um ensino que vai além da mecanização da 

técnica clássica. 

A pesquisa organizou-se em três capítulos. O capítulo um irá tratar 

sobre: escolas do ensino do balé difundidas ao longo da história, o modo 

tradicional de ensino do balé e visões contemporâneas do ensino da dança. 

Propôs-se refletir no mesmo sobre esses temas pertinentes à metodologia de 

ensino do balé. 

No passado, o balé clássico era ensinado de uma forma mecânica e 

“militar”. Elizabeth Durão, bailarina e professora de balé clássico costuma dizer: 

“Naquele tempo não existia uma formação especifica ou curso de preparação 

pedagógica e metodológica para professor. A metodologia era rígida e os 

ensinamentos eram passados da forma que se aprendia”  1.  

No capitulo dois apresenta-se o LBO® - Lateral Box Organization, dando 

voz à sua criadora Juliana Stagliorio. Tendo um estudo de caso e pesquisa de 

campo na Escola de Dança Juliana Stagliorio, objetivou-se conhecer, estudar e 

analisar a metodologia aplicada em sua escola de balé clássico. Para tanto, 

                                                             
1
 Citação de uma fala expressa por essa professora em aulas. 
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nesta parte do presente trabalho apresenta-se as ideias fornecidas pela própria 

em entrevistas. A pesquisa de campo foi realizada na Escola de Dança Juliana 

Stagliorio, situada no bairro Costa Azul, na Rua Doutor Bureau 102, em 

Salvador/BA.  

O objeto de estudo foi sobre o método LBO® - Lateral Box Organization, 

criado pela bailarina, professora e fisioterapeuta Juliana Stagliorio, tendo como 

base o seguinte questionamento: como se dá a aplicação deste método no 

ensinamento da técnica clássica, de uma forma que respeite e trabalhe as 

singularidades dos corpos? De acordo com Rodrigues e Lima (2001, P. 5) “[...] 

a metodologia adotada depende da história de vida e das experiências do 

professor como pessoa, artista, docente e etc. A forma com que o professor vê 

o estudante , digo , ele quanto corpo, também determina o seu papel dentro da 

prática pedagógica”. 

O capítulo três tem por objetivo relatar sobre as observações e registros 

feitos em campo, refletindo e discutindo sobre a aplicação do método de 

abordagem LBO®, estabelecendo relação com dança-educação e visões 

contemporâneas para o ensino da dança. Para isso foram feitas observações 

nas turmas de Preparatório, com alunas de 5 a 7 anos de idade; uma turma de 

balé adulto iniciante de 29 a 40 anos; e uma de LBO Workout, ministrada pala 

bailarina/professora/fisioterapeuta Juliana Stagliorio. Foram utilizadas três 

turmas distintas para observar a aplicação desse método em corpos diversos, 

para confirmar a funcionalidade desse método que respeita as singularidades 

dos corpos, tecendo relações com autores que discutem sobre o pensamento 

contemporâneo para o ensino da dança. 

Ao término desse trabalho, ficam abertas possibilidades de reflexões, 

escritas e lutas acerca da construção de uma metodologia livre do militarismo e 

mecanicismo, propondo uma nova abordagem de ensinar uma técnica 

codificada em um corpo dito “perfeito”, que dá aos estudantes de balé a 

possibilidade de não apenas repetir o movimento, mas sim ver, estudar, sentir, 

analisar, criticar e assim dançar com suas singularidades.  
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CAPITULO 1 

1.1 Surgimento das escolas/métodos de balé  

A palavra Ballet vem do italiano Ballare. A história desta expressão de 

dança se iniciou há mais de 500 anos na Itália. Nas antigas cortes italianas os 

nobres assistiam e participavam de grandes bailes, com música, dança e 

mímica. No início isso era chamado de Ballets de cour, com trajes ricos e 

luxuosos, com variadas apresentações.  

Depois de seu casamento com o rei Henrique II, tornando-se a rainha da 

França, a italiana Catarina de Medicis introduziu esse tipo de espetáculo para a 

corte francesa, com um grupo de músicos, dançarinos e coreógrafos da corte 

de Florença. O maestro de Danças Balthasar de Beaujoyeux transformou o 

balé da corte em balé teatral, realizando assim um famoso espetáculo da corte 

o Ballet Cômico da Rainha, em 1581. A partir daí, o balé clássico inicia sua 

trajetória histórica. 

Com o passar dos anos, vários nomes famosos como Cezare Negri, 

Charles Louis Pierre Beauchamp, Marie Taglioni, Marius Petipa, Agrippina 

Vaganova, Fernando Alonso foram surgindo, tornando-se assim diretores, 

criadores de passos e posições, escolas e métodos e estruturas de aulas que 

deveriam ser ensinadas. 

Para uma codificação de passos e postura do balé clássico, durante a 

história desta dança, surgiram várias escolas e métodos de ensino no mundo, 

sendo formalizada cada uma a seu modo de pensar e ver essa expressão de 

dança, sob certos aspectos estéticos, funcionais e culturais de sua época. 

Sabe-se hoje que basicamente as principais diferenças entre as metodologias 

são caracterizadas pela forma de execução dos passos, a ordem dos 

exercícios, posturas, formas dos braços, posições de cabeça, intenção e 

dinâmica do movimento e também a nomenclatura. As escolas/métodos mais 

conhecidas/difundidas são: Método Vaganova ou Russo; Método Royal 

Academy of Dance, da Inglaterra (ou RAD); Método Francês; Método Italiano 

ou Checcetti; Método Balanchine (Escola de Ballet Americano); Método 

Cubano.  
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Não há como comparar, estabelecendo critérios de valoração entre um 

método e outro. Cada um tem seus méritos e se propõe a trabalhar mais algum 

aspecto do que outro. O resultado é estético, baseado numa técnica apurada 

segundo suas bases estilísticas de trabalho.  

Cada técnica tem também o seu próprio sistema de nomeação para a 

direção da face, as posições dos braços, arabesques, e alguns passos de 

dança. Por exemplo, a posição do braço conhecida como “bras bas”, no RAD, é 

conhecida como “quinto en bas”, no Cecchetti, como “preparatória”, no 

Vaganova e no Cubano. No entanto, as cinco posições básicas dos pés são as 

mesmas em todos dos métodos.  

O Método Vaganova, também conhecido como Balé Russo, foi criado 

em 1920 pela russa Agrippina Vaganova. Reúne a técnica francesa e inglesa, 

tendo apenas pequenas modificações, como execução de passos, posturas 

corporais e nomenclatura. Quando viva, Vaganova rigorosamente planejava 

cada aula de antemão. Tinha assim uma preocupação com a evolução técnica 

de seus alunos. Além disso, ela fazia questão de explicar as razões de cada 

exercício. Bailarinos russos são escolhidos em uma idade muito jovem e são 

moldados com o método de balé. De acordo com Agostini (2010, p. 60),  

Ao codificar seus „Princípios básicos do ballet clássico‟, livro 
adotado no mundo inteiro, Vaganova, não apenas dividiu o 
ensino em diferentes níveis, mas também, como conferiu a 
cada um deles um programa determinado a ser seguido, 
concentrando-se assim sua atenção na precisão da instrução 
dos professores. 

 

  A Royal Academy of Dance (RAD), é também conhecida como “método 

inglês”. Sua técnica foi elaborada de forma a ser bem dividida em seus 

Syllabus2. Trabalha muito as linhas corporais e a repetição do movimento na 

busca da perfeição técnica. A RAD Foi fundada em 1920 por um grupo de 

professores de balé que uniram técnicas de dança francesas, italianas e 

russas, para criar um estilo único de balé. O método oferece dois programas: 

Grades e Majors, de acordo com a idade e grau de instrução dos alunos. As 

aulas são coreografadas e atualizadas de tempos em tempos. Todos os 

                                                             
2
 Syllabus: um pacote de apostilas, cd e vídeo, contendo toda a matéria a ser ensinada. 
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professores que trabalham com a Royal montam suas aulas em cima do 

Syllabus. Os exercícios são simples e devem ser muito bem executados, tanto 

pela repetição, quanto pela consciência corporal. As aulas são divididas em 

três partes: clássica, free movement e caráter.  

  O método Francês, provavelmente é o mais antigo dos métodos. Em 

1725, o maître-de-ballet Pierre Rameau escreveu um pequeno livro intitulado 

“Le Maitre à Danser – O Maestro de Dança”. No livro, o autor reafirmava a 

importância da posição en dehors dos pés e das cinco posições fundamentais. 

De acordo com Agostini (2010, p. 62):  

Rameau prescreveu regras para a utilização do en dehors e 
exercícios próprios para o desenvolvimento da extensão e do 
alongamento das articulações e dos músculos. Também é 
atribuída a ele a invenção de tours de jambes en dehors e en 
dedans e dos ports de bras. A grande maioria da nomenclatura 

dos passos de balé é em francês. Seu mais famoso criador é 
Charles Louis Pierre Beauchamp, que reuniu e codificou as 
posições de pés e braços.  

  O método Checchetti é também conhecido como “Escola Italiana”. Foi 

criado pelo italiano Enrico Checchetti (1850-1928), que desenvolveu essa 

técnica, conhecida como um sistema rigoroso de treinamento. Pouco divulgado 

no Brasil, utiliza-se de muita força e virtuosidade em passos e giros difíceis. 

Este método prefere a qualidade sobre a quantidade. “Melhor uma pirueta 

simples, do que varias fora do eixo corporal” (AGOSTINI, 2010, P.58). Há uma 

barra específica para cada dia da semana. A técnica Cecchetti tem oito 

posições de braço e cerca de quarenta adágios para desenvolver o equilíbrio e 

a altivez do aluno.  

O método Balanchine foi criado pelo próprio George Balanchine (1904-

1983), o russo que transformou o balé nos Estados Unidos. É reconhecido 

como o coreógrafo que revolucionou o pensamento e a visão sobre a dança no 

mundo, sendo responsável pela fusão dos conceitos modernos com as ideias 

tradicionais do balé clássico. 

  O Método Cubano sintetiza elementos naturais da cultura de seu povo 

latino, através de determinados movimentos de quadris e braços, comuns às 

danças populares do Caribe, unindo a técnica das escolas russa, francesa, 
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inglesa e italiana. Foi a partir lendária bailarina Alicia Alonso e de sua forma 

única de se dançar, que Fernando Alonso desenvolveu a sua metodologia 

inspirando-se nela, criando a Escola Cubana de Ballet e adaptando os 

movimentos clássicos para o físico dos bailarinos latinos. Era a metodologia 

cubana de ensinar o balé clássico. O Ballet Nacional de Cuba foi criado em 

1948. Na mesma época também foi fundada a Escola Nacional de Ballet, 

inicialmente como centros privados, de cultura e arte. Suas aulas são bem 

expansivas e trabalha muito com allegros, batteries e giros. Bailarinos cubanos 

são conhecidos por sua agilidade, força, grandes saltos e giros difíceis. 

 

1.2  O modo tradicional de ensino de balé 

 No filme Billy Eliot, dirigido por Stephen Daldry, existe uma cena onde 

muitos dos nossos professores antigos se identificam e sempre comentam em 

suas aulas. Na cena, Billy está executando um Developpé a la second e para 

que sua perna permaneça suspensa e com o en dehors3 sustentado, sua 

professora fica com um isqueiro em chamas embaixo de sua perna para 

manter a altura e assim ganhar força muscular.  

  No ensino tradicional é comum que o bailarino em formação escute 

expressões como: “no meu tempo, minha professora ficava com um palito de 

dente e, ao passar por mim, me furava”, “a minha professora me corrigia com a 

bengala”, “se alguém errasse a sequência para o lado esquerdo, fazia 

abdominais”. 

  De acordo com Agostini, (2010, p. 151): “O desenvolvimento motor 

depende dos sistemas biológicos, do comportamento, do ambiente, das 

experiências adquiridas, e não apenas da maturação do sistema nervoso”. 

Muitos professores hoje ainda ensinam da forma tradicional que aprenderam, 

esquecendo assim que cada corpo é singular e que possui uma história e 

principalmente um tempo muito particular para aprender.  Achando que essa é 

a única forma de se atingir os objetivos e o tão esperado “sucesso”, muitos 

professores ainda trabalham de forma cuja repetição incansável e a 

                                                             
3
 En dehors: rotação coxofemoral, com o objetivo de manter os joelhos e pés virados para fora. 

https://www.google.com.br/search?newwindow=1&rlz=1C2AVNC_enBR594BR594&q=stephen+daldry&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCnfq6-gaFZbkaKEphplJuSVqQllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi_pvKzn9zFpr9UvlEK_F0p1CtadFGQDKfDERTQAAAA&sa=X&ved=0CKoBEJsTKAEwFWoVChMI486A7dfixgIVyI6QCh250woj
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mecanização do movimento é a única base de sua metodologia. A repetição 

traz sim uma boa execução do movimento e um melhor domínio, o que esta 

sendo discutido aqui é apenas a repetição sem proporcionar qualquer tipo de 

conhecimento corporal ou trabalho especifico que respeite as singularidades 

dos corpos.  

  Com base no que foi explanado sobre as “escolas” difundidas ao longo 

do tempo, notamos que seus criadores, tiveram a preocupação em desenvolver 

um programa de ensino, o qual atendesse melhor a expectativa do professor 

para com o aluno, não havendo assim, uma relação dialógica e nem uma 

importância para com as singularidades dos corpos.   

  Para obter um grande número de bailarinos que dançassem da mesma 

forma, ao longo do tempo, passou a se exigir um “padrão corporal”, tipo físico e 

qualidades especificas, cujas pessoas são escolhidas a dedos e são treinadas 

para o “sucesso”. Para ingressar em uma grande companhia de balé hoje, é 

preciso ter características que tornem a pessoa apta para tal ingresso, como: 

altura, etnia, anatomia, qualidade de movimento, técnica e experiência 

profissional.  

   Em uma escola de balé, o objetivo de um professor tradicional em 

relação à sua turma é que todos andem, aprendam e desenvolvam o nível 

técnico igualmente. Dentro de uma turma, onde todos devem ter as “mesmas” 

qualidades físicas e técnicas é que são extraídos os principais solistas. Em sua 

tradição, o ensino do balé sempre estava a todo tempo direcionado para o 

campo de atuação profissional. Crianças são escolhidas a partir de um perfil 

traçado por cada escola e assim moldadas pelo ensino tradicional do balé, 

passando por avaliações físicas como teste de força, alongamento muscular e 

amplitude articular e avaliações técnicas como: aula de nivelamento técnico e 

conhecimento de dança. 

Esse pensamento de “homogeneização corporal” e modo tradicional de 

ensino são mantidos até hoje, atitude que acaba excluindo uma grande outra 

parte de pessoas, que também quer dançar balé, por não se enquadrarem no 

“perfil” que é solicitado. 
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Baldi (2015, p 1) diz: 

O balé clássico-sob outra perspectiva metodológica que não é 
a mecanicista. Para isso, se apoia nos princípios da Educação 
Somática. A abordagem do ensino de algumas técnicas ainda 
seguem paradigmas mecanicistas, de corpo instrumento.  

  Conforme diz ditado popular; “a prática leva à perfeição”. Mas nesse 

caso de ensino tradicional e mecanicista, levamos o aluno a achar que é 

meramente isso. O professor faz e o aluno copia. Por mais que o professor seja 

bom, a mera repetição mecanizada só irá proporcionar uma boa cópia. 

  Sabemos que o modo tradicional deu origem a grandes nomes como 

Enrico Cecchetti, Carlotta Grisi, Anna Pavlova, Vaslav Ninjinsky, Agrippina 

Vaganova, Mikhail Baryshnikov, Natalia Osipova, Rudolf Neuryev, entre outros. 

Mas hoje essa mecanização já não é mais olhada como única forma de ensino 

e via de aprendizagem. Proponho aqui um estudo sobre uma metodologia 

desenvolvida que respeita as singularidades dos corpos. 

 

1.3 Visões contemporâneas do ensino de dança   

Após o surgimento da dança clássica, de acordo com suas épocas 

surgiram outros estilos de danças, tais como dança moderna e dança 

contemporânea. Aliados a essas novas descobertas, surgiram novos 

pensamentos sobre dança e novas formas de ensino para tal, valorizando, 

inclusive, as singularidades corporais. 

  De acordo com Langendonck (2015), por motivos de liberdade e 

expressão corporal, cansados de mecanizar os movimentos, a dança moderna 

surgiu para livrar os corpos codificados pela técnica clássica. Tendo essa nova 

“forma de dançar”, surgiram também novas formas de se pensar Dança e de se 

ensinar a Dança, quesitos os quais norteou a dança para outros caminhos. 

  Com o passar da era Moderna, nos encontramos hoje na 

Contemporaneidade. Existe agora um pensamento o qual tudo pode vir a ser 

dança e todos, sem restrição de físico, técnica ou etnia podem dançar e assim 

expressar-se. Segundo Langendonck, (2015, p. 17): “Na fronteira entre dança 
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moderna e contemporânea está o coreografo e bailarino Merce Cunningham.” 

Este foi chamado pelos críticos de “... percursor da dança contemporânea.”. 

Buscava novas fórmulas de estética para a dança, lançando assim os 

princípios da dança contemporânea. 

  Não impondo modos rígidos, tipos físicos e padrões estabelecidos, a 

dança contemporânea ganha estabilidade na metade do século XX. A partir daí 

o ensino de dança é contagiado por esse modo contemporâneo de ver, pensar 

e viver o mundo da dança, surgindo assim novas visões para o seu ensino. 

Soter (2003 p.141) relata que “A tradição não é mais suficiente para garantir o 

mínimo necessário de homogeneidade”.  

  Com a contemporaneidade deixamos o modo tradicional de ensino de 

lado e damos boas vindas às novas formas de ensino e aprendizagem. Um 

ensino que valoriza o aluno como corpo, mente e dança. Um ensino que vai 

além da técnica e mecanização de passos codificados, potencializando o que o 

aluno tem de melhor. Levando em consideração o processo e não o produto 

final, valorizando a história corporal de cada um, dando oportunidades a todos 

e fazendo todos dançarem. Baldi (2015, p.5) diz que: 

[...], do ponto de vista epistemológico, entendo o conhecimento 
como construído, não imposto de fora para dentro-como 
tradicionalmente ocorrem em aulas de técnica de dança, 
permeadas por uma visão mecanicista do corpo, em que a 
observação e a repetição são as bases da metodologia de 
ensino.  

 

Nessa pesquisa, a autora traz a Educação Somática como base para o 

ensino de dança. Mas, o que vem a ser Educação Somática4? Para Thomas 

Hanna a educação somática é o uso de aprendizagem sensório-motor para 

obter maior controle voluntário dos processos fisiológicos, e que esta 

aprendizagem ocorre dentro do individuo, em um processo internalizado. Com 

base nisso, os professores buscam reformular seus pensamentos em relação 

ao modo tradicional de ensino e o aluno deixa de ser um recipiente vazio ou 

uma folha em branco, onde o conhecimento é inserido. Partindo desse 

                                                             
4
 Educação Somática: corresponde a diferentes métodos de trabalho corporal. Ex.: Método 

Feldenkrais, Ginastica Holistica, dentre outros. 
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principio, levamos em consideração a história corporal de cada aluno, a qual 

torna-os únicos e singulares.  

Soter (2003, p. 142) diz que “a expressão Educação Somática 

corresponde a diferentes métodos de trabalho corporal, fazendo assim uma 

análise funcional do movimento dançado”. Privilegiar a informação que vem do 

corpo e valorizar as singularidades passou a ser o um dos focos da educação 

contemporânea em dança. Todo corpo tem uma carga, uma história e por mais 

que sejamos “iguais”, somos únicos e singulares.  

  Por questão de homogeneização técnica, no passado o conhecimento 

era imposto de fora para dentro de forma mecanizada em aulas de técnicas de 

danças codificadas, como o balé clássico, em que a repetição sempre foi a 

base da metodologia de ensino. A partir desse ponto de vista de uma 

abordagem construtivista, “a educação somática define corpo não como um 

objeto, mas como um processo corporificado de consciência interna.” (GREEN 

apud DOMENICI, 2010, p. 73). Tem como ponto de partida o conhecimento, 

atitude e interesses do aluno, construindo assim sua própria compreensão a 

partir do que está sendo ensinado. 

  Como o presente trabalho tem por objetivo tratar de um novo olhar para 

o ensino do balé clássico, os princípios de educação somática vieram trazer 

boas contribuições para o mesmo. Possui um trabalho de refinamento 

sensorial, para aprender e reconhecer as informações que vêm do próprio 

corpo. A educação somática envolve um aprendizado que privilegia as 

singularidades corporais, fazendo o aluno aprender da forma que o mesmo vê 

e se coloca nesse mundo. 

  A pesquisa “Balé Clássico – Corpo Consciente”, desenvolvida 

atualmente em Brasília, com adultos e crianças, e apresentada no IV Seminário 

de Pesquisa em Dança, na Universidade Federal do Pará (UFPA), busca esta 

mudança no enfoque, tanto sob o ponto de vista de uma educação 

construtivista de/na dança, quanto na relação com o corpo. É através do 

próprio corpo que é repensado o ensino do balé clássico. Fortin (apud BALDI, 

2013, p.6) diz que “uma abordagem construtivista da educação sugere que o 

conhecimento é construído a partir da experiência pessoal.” Klauss Vianna já 
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se questionava da forma que a técnica clássica chegava aos corpos dos 

bailarinos e dizia que “havia alguma coisa que se perdeu na relação entre o 

professor e aluno e que faz a sala de aula um espaço pouco saudável”. 

(VIANNA apud BALDI, 2012, p.4) 

  Preocupados com o conteúdo que tem que ser transmitido, os 

professores acabam esquecendo-se de algo muito importante, que é a relação 

dialógica com o aluno. Esquecem também que são formadores de 

pensamentos e não só de reprodução de movimento. A forma de abordagem 

do professor acarreta no tipo de aprendizagem e no que o aluno vai aprender. 

Desta forma, a pesquisa tem como base também a vivência: o aluno 

experimentar no seu corpo e descobrir as suas possibilidades.   

  A dança não é uma simples imitação de gestos e, portanto, o seu ensino 

e o seu processo de aprendizado podem (e devem) ser mais que isso. Como 

ensinar o bale clássico de uma forma não mecanizada, proporcionando um 

conhecimento que vai além da técnica? Partindo dessa iniciativa de formar um 

corpo que pensa ao dançar, Juliana Stagliorio, bailarina e fisioterapeuta, 

desenvolveu o seu próprio método de abordagem para o ensino do balé 

clássico. Assunto que será tratado no próximo capítulo. 
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CAPITULO 2 

2.1 Juliana Stagliorio: Criadora do Método de Abordagem LBO® - um 

ensino para além da técnica.  

Foi realizada uma entrevista com Juliana Stagliorio no dia 27 de julho de 

2015, com o objetivo de conhecer seu processo de formação, sua linha de 

trabalho e desenvolvimento de seu Método de Abordagem. Juliana Stagliorio, 

tendo vivido anos em São Paulo, formou-se como fisioterapeuta e se pós-

graduou em: Terapia aquática Ortopédica e Desportiva pelo Instituto Vita; 

Quiropraxia, pelo Instituto Physion; Terapia manual em pontos gatilhos, pela 

Hands On Physical; Reabilitação Orofacial e Crânio Vertebral, pelo Instituto 

Rocabado; Ballet clássico Cubano, pela ENBC5; formou-se também em Balé 

Clássico, Sapateado e Jazz (ANEXO 1).  

A entrevista foi separada em três blocos: seu ingresso na dança, 

formação acadêmica e a criação de seu método de abordagem aplicado em 

sua própria Escola de Dança. Juliana Stagliorio ingressou no balé clássico aos 

nove anos, com o sonho de ser bailarina. Ela estudou balé clássico, jazz e 

sapateado. Por ser rápida, ter boa memória e força para os grandes saltos, foi 

considerada uma das alunas preferidas da turma e, aos 14 anos de idade, 

tornou-se assistente de sala. Devido a uma necessidade da escola, tornou-se 

professora substituta aos 15 anos. Iniciou como professora de sapateado, jazz 

e bale clássico. Segundo Juliana “... eu apenas fazia aula. Fui empurrada para 

dar aula, sem base, sem curso, sem preparação nenhuma”. 

Durante seu processo de formação, teve sua preparação técnica na 

cidade de Salvador/BA, estudando metodologia Royal em algumas escolas que 

adotavam esse método. Um pouco mais tarde, vivenciou o sistema de aula 

livre. Sentindo a necessidade de evoluir na sua área de fisioterapia, acabou 

transferindo o curso para São Paulo. Ao tentar continuar com suas aula de 

dança, percebeu que não tinha qualidade e nem conhecimento técnico 

suficiente e necessário para dizer-se formada em balé clássico. Devido a uma 

realidade que era totalmente diferente a qual estava acostuma, precisou 

                                                             
5 ENBC: Escuela Nacional de Ballet de la Cuba. 
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retroceder quatro níveis por não acompanhar o nível técnico exigido e por não 

ter um bom trabalho de base. “Saí daqui, achando que sabia de tudo, 

chegando lá vi que não sabia nada! Não tinha um bom trabalho de en dehors, 

não girava bem e não era limpa tecnicamente em relação às meninas de São 

Paulo.” conta a própria Juliana. 

Em busca de uma evolução técnica, fez todas as aulas possíveis, nos 

níveis mais básicos e avançados e muitas aulas particulares.  Durante sua 

formação clássica, conheceu O Ballet Paula Castro, uma escola em São Paulo, 

credenciada à ENBC, formando-se assim em metodologia cubana. Durante a 

entrevista Juliana conta, também, que em sua formação clássica ela sempre 

teve o fascínio pelo corpo humano, em especial Anatomia, e que costumava 

pesquisar artigos sobre alongamento, flexibilidade, lesões musculares e outros 

temas relacionados à dança.  

Simultâneo ao balé, cursava Fisioterapia na Universidade Integral da 

Bahia (FIB), em Salvador. Desde o primeiro semestre do curso, já se dedicava 

aos conhecimentos do corpo e tudo que aprendia aplicava em sala de aula, 

fazendo um link entre o balé e a fisioterapia. Ao mudar para São Paulo, surgiu 

a oportunidade de concluir sua graduação na Universidade Cidade de São 

Paulo (UNICID). Seu maior interesse na graduação estava relacionado ao 

esporte, reabilitação para atletas, principalmente bailarinos. Juliana conta que 

ao ler materiais de Eliana Caminada e Vera Aragão ficou espantada com a 

seguinte frase“... não existe lesão no balé” e por muito tempo Juliana não 

concordou com estas autoras, até que a mesma Vera Aragão explicou dizendo: 

“... Só existe lesão se executar os movimentos de forma errada!”. A partir daí 

sua monografia foi relacionada às lesões em bailarinos clássicos, discutindo o 

que acontece nas outras articulações para compensar a falta de rotação 

coxofemoral para obter o en dehors em físicos não privilegiados. Avaliando o 

grau de compensação no fêmur e na tíbia, realizou suas pesquisas em 

bailarinos clássicos, comprovando que acontecem lesões nos físicos não 

privilegiados. 

Mas o que vem a ser um físico privilegiado? A própria responde: “Para o 

balé é preciso ter hiperfrouxidão ligamentar, joelhos em hiperextensão, curvas 
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de pé extremamente acentuadas, pé com pouca pronação, sendo um pé mais 

estável, hiperflexibilidade e rotação de coxofemoral (en dehors)”. 

Dando sequência à sua formação acadêmica, fez Pós-Graduação em 

Hidroterapia Ortopédica e Desportiva. Associando sempre ao balé, sua próxima 

monografia teve um caráter de „reabilitação através do balé‟, um estudo de 

caso de uma fratura por estresse na tíbia. Desenvolveu assim um trabalho de 

reeducação, com treinos de equilíbrio, exercícios na água e no solo. Utilizando-

se de todo esse conhecimento, Juliana passou a aplicar o mesmo em suas 

aulas, criando, assim, um método de abordagem LBO® (Lateral Box 

Organization). 

Segundo Juliana “Eu nunca tive físico privilegiado. Nunca fui flexível e 

nem tinha elevação de pernas exigidas!” E, por compartilhar a mesma 

dificuldade de muitas colegas e alunas, passou a buscar soluções para superá-

las. Em seu tempo de estudo, sempre se preocupou com seus colegas e 

gostava muito de ajudar o próximo dando toques e fazendo algumas correções. 

Na sua turma, existiam as favoritas dos professores devido às qualidades 

físicas, mas Juliana conta que também existia aquelas que eram bonitas, que 

tinham outras qualidades, mas não eram valorizadas devido à falta de “físico”. 

A partir daí começou a pensar, o porquê dessa separação e favoritismo. Já 

existia uma exclusão e uma não valorização quanto à individualidade de cada 

um. 

Não existia uma preocupação com as individualidades. Não se tinha 

uma atenção diferenciada para aquele que não tinha en dehors. E os 

professores não se preocupavam em ajudar o aluno que possui uma 

dificuldade. Juliana fala que suas experiências como aluna fez formar seus 

pensamentos e princípios sobre o ensino do balé. Em seu tempo de 

metodologia Royal, fazia a mesma aula o ano inteiro, ou quando tinha ensaio, 

era a mesma coreografia, sem ter uma preparação física ou um simples 

aquecimento para tal, possuindo, assim, uma certa limitação. 

Quando participava de reuniões, juntavam-se professores que 

trabalhavam os mesmo níveis e montavam uma aula que era trabalhada 

durante o ano, mas não havia uma discussão sobre estruturação da aula, ou 
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como determinado exercício poderia ajudar um determinado aluno, melhorando 

sua dificuldade.  

Observando suas dificuldades físicas e curiosidades, Juliana buscou na 

fisioterapia o que poderia melhorar. Passou a questionar se só os físicos 

privilegiados tinham habilidade técnica, e observou que esta informação era 

incorreta, percebendo assim que qualquer tipo físico poderia dançar, desde que 

bem trabalhado. A partir daí, associou toda a sua formação na área da saúde, 

teorizando e fundamentando seu pensamento. 

Durante muito tempo, três letras apareciam em sua cabeça, mas nunca 

entendeu o que poderia ser. Com o passar dos anos, se utilizando sempre de 

seu conhecimento adquirido em todo a sua formação acadêmica, partilhando 

de pensamentos de vários teóricos, começa a pensar em uma organização 

“das caixas”, dando assim significado às três letras que apareciam em sua 

cabeça: LBO® - Lateral Box Organization. 

Juliana explica que: “o corpo humano é divido em três caixas: crânio, 

tronco e pelve”. Segundo Ela, “se você tem uma caixa de papelão e um lado 

está mais mole, você não terá uma caixa que suporte peso ou que se 

estabilize”. Aplicando essa ideia ao corpo humano, é preciso que essas 

“caixas” estejam em total harmonia e com condição muscular adequada para 

haver estabilização e organização e para que elas se movimentem 

adequadamente entre si, sem compensação articular e muscular.  

Existem dois grupos musculares, os fásicos e os estáticos. Os estáticos 

são os estabilizadores do movimento, chamados também de músculos 

posturais. Já os fásicos promovem o movimento. Então, “se eu tenho minhas 

três caixas com meus músculos posturais dando um bom suporte e 

estabilizando o meu eixo principal que é o meu tronco, tenho, então, maior 

capacidade de desenvoltura de minhas extremidades proporcionada pelos 

músculos fásicos.”.  

Juliana explica com suas palavras que, independentemente do físico, 

essas estruturas precisam estar organizadas. O corpo, na sua proposta, é 

dividido em caixas, com músculos que estabilizem e organizem as mesmas 



23 

 

para que tenham um suporte fixo e estável para o uso correto dos 

apendiculares. Usando este princípio, as “organizações das caixas” preparam 

assim o bailarino, dando maior consciência corporal, prevenindo lesão, 

melhorando performance e, consequentemente, prolongando sua vida útil em 

dança.  

“A partir desse raciocínio, é possível transformar uma turma 

heterogênea, em uma turma mais homogênea tecnicamente, independente de 

suas variações anatômicas e individualidades corporais”, diz Juliana.  

 

2.2 LBO: o que exatamente vem a ser?! 

Durante sua formação, Juliana Stagliorio pôde verificar que muitos 

professores não se preocupavam com as individualidades e dificuldades de 

todos os alunos. Muitas vezes presenciou favoritismo com os alunos ditos 

como “os privilegiados” (físicos bons) e falta de cuidado e interesse com os 

“menos privilegiados”. 

Em sua entrevista, Juliana explica que isso devia acontecer devido a 

uma formação inadequada e até mesmo por falta de reciclagem dos 

professores. Entretanto, relata, também, que colocavam-se professoras muito 

novas e sem experiência em sala de aula, o que prejudicava muito a evolução 

técnica e o acompanhamento psicopedagógico dos alunos.  

Por ter sido uma dessas professoras inexperientes postas em sala, 

Juliana, ao longo de seu crescimento e formação profissional, passou a tentar 

modificar esta forma de ensino e de visão. Criou, então, o seu método de 

abordagem para o ensino de uma dança bastante tradicional, que é o balé 

clássico. Ensino este, que se faz preocupado com a singularidade de cada 

corpo. Aliando os conhecimentos da área da saúde (fisioterapia) e aplicando-os 

em sala de aula, Juliana conseguiu suprir e sanar muitas das dificuldades de 

seus alunos “menos privilegiados” promovendo, assim, um melhor trabalho 

técnico e aumentando a capacidade física dos mesmos.   
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Utilizou-se de conceitos e princípios da psicomotricidade, reeducação 

postural, Pilates e exercícios adicionais para idealização da filosofia e 

princípios para a concretização do seu método de abordagem, denominado 

LBO® - Lateral Box Organization (Organização Lateral das Caixas). Baseado 

neste método, anatomicamente o corpo é divido em “três caixas”: a craniana, o 

tronco e a pélvica. Para um bom funcionamento do corpo, como um todo, 

essas três caixas precisam estar bem estruturadas, fortalecidas e organizadas. 

Prevenindo lesões, proporcionando uma autoconsciência corporal e 

potencializando o mesmo para a dança, aumentando assim a performance e o 

tempo de atuação do bailarino. 

O principal objetivo dessa metodologia é dar conhecimento ao aluno de 

suas dificuldades, propor uma autoconsciência corporal, para prevenir lesão, 

potencializar os grupos musculares, organizar as caixas, e, o mais importante, 

propor um ensino que vai a além da técnica e mecanização dos passos. 

Partindo desse raciocínio de organização das três caixas, Juliana diz ser 

possível homogeneizar uma turma mantendo todos com níveis de força, 

flexibilidade e agilidade parecidos, independentemente do tipo físico. Segundo 

a mesma, “uma caixa precisa estar com todos os lados iguais para se manter 

estável e firme”. 

É possível, portanto, trabalhar com os tipos físicos exigidos pelo balé e 

também com os que não se “enquadram”. Trabalha-se com o físico privilegiado 

tentando mantê-lo estável, firme sem se lesionar, já que a maioria dos casos 

são bailarinos com hiperfrouxidão ligamentar. E trabalha-se com os “menos 

privilegiados” organizando o eixo, proporcionando apendiculares mais fortes e 

ágeis e intensificando treinos de flexibilidade. Juliana diz: 

Todos os tipos físicos têm suas qualidades, e estas devem ser 
exploradas e as dificuldades deverão ser trabalhadas e 
vencidas pouco a pouco. Por exemplo, uma bailarina com 
muita frouxidão e joelhos hiperextendidos terá lindas linhas de 
pernas e pés, provavelmente, com excelente execução de 
adágios. Já um físico com menos flexibilidade e com maior 
tônus, terá um eixo mais estável e mais forte, tendo uma 
execução de giros e saltos muito melhor que a bailarina com 
frouxidão ligamentar. 
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Juliana explica que é preciso trabalhar o corpo a partir do que é 

apresentado, a individualidade de cada um. Uma mesma correção será feita de 

diversas maneiras individualmente observando a forma de execução e o tipo 

físico de cada aluno. Por exemplo, o pliê, é um passo universal em todas as 

escolas/metodologias difundidas no mundo. A partir do método de abordagem 

LBO®, que leva em consideração a anatomia, singularidade e a dificuldade do 

aluno, esse mesmo pliê é aplicado de forma diferente. Juliana diz que apesar 

de teoricamente sermos „iguais‟, cada um tem sua individualidade e 

singularidade corporal, que precisam ser levadas em consideração. “A 

aplicação do „plié‟ não é igual pra todos, pois cada corpo é um corpo. A 

distribuição de peso, flexão de perna, flexibilidade corporal, tipo de pé são 

caraterísticas simples que vão determinar esse tipo físico, que varia de aluno 

para aluno e o mesmo precisa ter noção disso.” 

Existem diversas variações físicas, anatômicas e patológicas que 

deverão ser analisadas. “As pessoas que chegam à escola são pessoas com 

variadas formas físicas. Eu tenho alunos com: escoliose, frouxidão ligamentar, 

com uma diferença de tamanho de perna, com formatos de pelve diferentes, 

com e sem en dehors, mas com o mesmo objetivo: aprender a dançar.” 

Segundo Juliana, os professores devem ter um conhecimento mínimo sobre 

anatomia e cinesiologia, assim como avaliação postural básica. Entretanto, por 

ser formada em fisioterapia, sua avaliação postural é bem mais complexa e 

especifica (ANEXO 2)..  

Na tabela seguinte citamos alguns itens da avaliação postural simples 

proposto por Juliana Stagliorio. 

Halux Arco do 

pé 

Apoio 

do 

ante 

pé 

Joelhos  Pelve  Coluna  Ombro  Cabeça  

Alinhado 

Valgo 

Plano 

Cavo 

Supinado 

Pronado 

 

Borda 

medial. 

Boda 

lateral. 

Alinhado 

Valgo 

Varo  

Flexo  

Hiperextendido 

Alinhada  

Rotação 

Inclinação 

Anteversão 

Retroversão 

Hipercifose. 

Hiperlordose. 

Alinhada  

Escoliose  

 

Alinhado  

Rotação 

Elevado. 

Profuso 

Alinhada 

Inclinada 

Rodada 

Hiperextensão 
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“Posso olhar para você, ver suas dificuldades e limitações, dizer como 

posso te trabalhar, potencializar seu físico e assim transformar você em um 

bailarino.” Afirma Juliana. É com base nessas realidades físicas que o método 

LBO® é estruturado e aplicado, atendendo assim a necessidade especifica de 

cada aluno. Soter (2003, p. 144) diz que: 

Os métodos de educação somática partilham a preocupação 

em trabalhar o corpo respeitando e estimulando um bom 
alinhamento osteoarticular e levando em conta as 
características e os limites individuais.  

Nota-se que Juliana é uma professora que segue os princípios de 

educação contemporânea para o ensino de uma dança tradicional. Nota-se 

também que cada aluno tem um tipo físico e cada físico tem seu formato de 

„caixa‟. E essas caixas se deslocam entre si fazendo diversos e variados 

movimentos. Para que haja um bom funcionamento e uma boa preservação 

dessas caixas, as mesmas precisam estar bem estruturadas, fortalecidas e 

organizadas. 

Em cada caixa existem músculos que dão suporte estático. Esses 

músculos são responsáveis pela a reeducação postural, os quais estabilizam 

as articulações. Segundo Vladimir Janda, neurologista Tcheco, conhecido por 

seu trabalho nos desiquilíbrios musculares, o sistema motor funciona como 

uma entidade, com características e soluções independentes para o corpo. 

Segundo ele, qualquer lesão em qualquer lugar é imediatamente refletida por 

respostas adaptativas em todo o sistema motor. Janda, portanto, categorizou 

os músculos em dois sistemas: postural e fásicos. Os músculos posturais são 

aqueles de origem embriogênica antiga, envolvido na manutenção da posição. 

Tendem a ser mais hiperativos e propensos à tensão e encurtamento. Os 

músculos fásicos são filogenicamente mais novos estão envolvidos no 

movimento. Tendem a ser mais inibidos e propensos à fraqueza. Segundo o 

mesmo, esses músculos são divididos da seguinte forma: 
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Músculos Posturais  Músculos Fásicos 

Gastrocnêmio 

Tibial posterior  

Ísquios tibiais  

Íliopsoa 

Piriforme 

Quadrado lombar 

Trapézio superior 

Escalenos  

Flexores dos M.M. S.S. 

Sóleo  

Adutores do quadril 

Retofemural  

Tensor da fascialata 

Extensores Toracolombar 

Peitoral maior 

Elevadores da Escapula 

ECOM 

Fibular longo e curto 

Vasto medial e lateral 

Retoabdominal 

Romboide 

Flexores profundo do 

pescoço 

Tibial anterior 

Glúteos  

Serrátil anterior  

Trapézio inferior  

Extensores do M.M. S.S. 

 

Padrões de desequilíbrios musculares levam a posturas alteradas, 

marcha alterada, padrão de pontos gatilhos miofasciais, disfunção articular e 

síndromes dolorosas. A partir desse raciocínio, Juliana estrutura seu método de 

avaliação e abordagem para o ensino do balé clássico. Ela reforça a 
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importância de músculos específicos para estabilizar e estruturar as três 

caixas. Estes são: trapézio inferior, transverso do abdome, glúteos médios, 

vastos mediais, oblíquos e tibiais anteriores. Sendo assim, seus alunos são 

treinados de forma a conhecer esses músculos e mantê-los fortes. 

Na maioria das vezes, os alunos não conhecem sua própria estrutura 

corporal. Mediante a isso, não sabem utilizar seu próprio corpo para a dança, 

por não terem uma orientação especifica para tal fim. Crianças com 15 anos já 

apresentam lesões como condromalácia patelar6, princípios de hérnias discais7, 

justamente pelo uso incorreto de suas qualidades e por não saberem de suas 

dificuldades físicas.  

O método de abordagem LBO propõe uma avaliação das necessidades 

de cada aluno dentro de cada movimento, ensinando para ele (aluno) que o 

seu tipo físico precisa ser trabalhado de uma forma mais especifica, que é 

particular mediante sua dificuldade. Ensinar essa consciência e organização 

das caixas a cada movimento é o que há de mais importante dentro desse 

método de abordagem proposto por Juliana Stagliorio. Prática essa que pode 

estar dentro do entendimento de “Educação Somática”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Condromalácia patelar: Patologia crônica degenerativa da cartilagem articular da superfície 

posterior da patela. 
7
 Hérnias discais: ocorre quando partes de um disco intervertebral sai de sua posição normal e 

comprime as raízes dos nervos. 
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3. Analisando a aplicação do método na prática 

Foram observadas três aulas práticas da professora/fisioterapeuta 

criadora do método de abordagem LBO®, Juliana Stagliorio, com o objetivo de 

registrar sua forma de trabalho e aplicação do mesmo em suas aulas. Para tal 

fim, uma aula de Balé Adulto, Preparatório e LBO® Workout8 foram filmadas 

com sua autorização (APÊNDICE 2). 

A primeira aula registrada foi a de Preparatório, título o qual já explica 

que tipo de aula é essa. A nomenclatura de Pré ou Preparatório é muito usada 

aqui no Brasil, com turmas de alunos de 5 a 7 anos, com o objetivo de prepará-

los para as séries posteriores de um estudo regular de balé clássico. Em sua 

escola, Juliana também trabalha nesse esquema de preparação, mas de uma 

forma muito mais aprofundada e fundamentada em toda sua formação e 

experiência como fisioterapeuta. Passando por uma avaliação postural, suas 

alunas do Preparatório recebem uma atenção maior, justamente pelo fato de 

que o corpo ainda está em formação e precisa ser estimulado e trabalhado da 

maneira correta. Pontuando primeiramente o fato de que Juliana tem domínio 

sobre a turma e uma docência que é plausível, notamos que sua abordagem 

de ensino não segue paradigmas mecanicistas, de corpo instrumento, 

possuindo, assim, um trabalho de preparação física, coordenação motora fina e 

grossa, trabalhos de psicomotricidade, desenvolvendo o intelectual e emocional 

de sua turma. Sabemos que déficits na coordenação de crianças proporcionam 

instabilidades do comportamento, afetando a qualidade dos movimentos e 

diminuição do desempenho, influenciando a capacidade de interação social do 

indivíduo (LOPES; MAIA apud TEIXEIRA, VIANA, VIEIRA. 2015). 

 Para que isso não aconteça, as alunas já entram em sala, prontas para 

a aula, fazendo o que Juliana chama de “roda da conversa”, momento esse 

que ela se faz preocupada em saber como vai cada uma, estabelecendo uma 

relação dialógica com e entre as alunas, que, de acordo com Veiga (1989), 

essa relação deve ter características horizontais, nas quais o professor se 

nivela com o aluno, para que possa haver diálogo. O professor precisa se 

preocupar e se interessar por aquilo que interessa aos estudantes, para que 

                                                             
8 Uma aula com ênfase alongamento, fortalecimento muscular e alinhamento postural. 
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dessa forma possa influenciá-los, levando em consideração suas histórias e 

sensações corporais diárias, desenvolvendo uma confiança, que é muito 

importante para o desenvolvimento motor e emocional. “Além do domínio da 

técnica, é necessário que o professor domine aspectos pedagógicos que o 

amparem” (CAMINADA e ARAGÃO, 2006, p.3).  

Durante todos os trabalhos da execução dos exercícios no solo, 

notamos a extrema preocupação com o alinhamento corporal, com a ativação 

dos músculos abdominais e posicionamento correto dos ísquios no chão. O 

mais interessante é que as alunas se autocorrigem. Mediante a isso, estudos 

atuais revelam que o corpo e a mente são um só, um conceito utilizado para 

representar esse novo ideal de corpo que é “soma”. Este termo se refere ao 

corpo que pensa e que tem sentimentos, de forma que o psicológico não se 

separa do biológico (DOMENICI, 2010).  Notamos, assim, que nos exercícios 

feitos no solo, já existe um trabalho de consciência e conhecimento corporal, 

fortalecimento muscular e sustentação das posturas clássicas, de acordo com 

a “organização das caixas”, proposta por Juliana. “Um bom trabalho de chão, 

garante um bom trabalho de centro”, diz a mesma.  

Boa parte da aula é trabalhada no chão. Pés, joelhos, abdômen, costas 

e port de bras são trabalhados com o objetivo de organizar as caixas e 

fortalecer os músculos fásicos e posturais a exemplo do trabalho de rotação 

coxofemoral (en dehors). As alunas estão sentadas no chão com as pernas 

alongadas e um adesivo é colocado em cada calcanhar na parte de dentro, 

próximo aos maléolos, e, para que aconteça esse trabalho de rotação, é 

solicitado que as alunas “brinquem de esconder e aparecer o adesivo”, tendo 

assim um trabalho muscular dos rotadores externos, glúteo médio e máximo e 

adutores. Esse mesmo trabalho é feito com o pé em planteflexão e dorseflexão, 

ou seja, o famoso “ponta e flex” em en dehors. 

No centro os exercícios são mais intensificados. Trabalho de 

coordenação motora fina e grossa, ritmo, musicalidade, habilidade e agilidade 

corporal são inseridos. E dentre todos esses trabalhos adicionais, as alunas já 

exercitam alguns passos reais do balé clássico. Pequenas sequências com 

pliés, tendús, marcha, port de brás e saltos são realizadas, preparando e 
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condicionando esses corpos para seu melhor desenvolvimento. Cada um 

dentro de suas qualidades, superando suas limitações. É importante ressaltar 

que qualquer alteração anatômica que qualquer aluno venha a apresentar será 

trabalhada da melhor maneira possível, atendendo sua necessidade física e 

psicológica, através de exercícios específicos desenvolvidos por Juliana. 

No planejamento da matéria a ser ensinada, são montados mais de 

trinta e cinco exercícios para o desenvolvimento dos alunos. Estes são criados 

para que de uma forma geral todos sejam atendidos e treinados. Esse mesmo 

planejamento é trabalhado cerca de três meses. Aqueles exercícios que os 

alunos têm uma certa dificuldade são mantidos até que os mesmo as vençam, 

mantendo a mesma combinação, mas mudando as músicas e os estímulos. 

Falando sobre estímulos, um dos recursos fortes usados nessa turma é 

a criatividade. Libâneo (apud MAÇANEIRO,2015) afirma que o que intermedia 

o processo de ensino aprendizagem são os métodos de ensino, que devem ser 

compostos por ações, passos e procedimentos ligados a uma reflexão e 

compreensão da realidade, visando a sua transformação.  Durante toda a 

observação, foi notado que cada exercício foi montado tendo um objetivo, 

passando por um processo, tendo a preocupação de construir um bom produto 

final. Em cada exercício, além da música instrumental, existe uma letra que 

canta o movimento que está sendo executado. Nesse caso a psicomotricidade, 

juntamente com a dança, deve ser desenvolvida em atividades enriquecedoras, 

nas quais a criança se sinta segura em arriscar. Fitas, bolas, dedoches, 

adesivos e maracas são estímulos visuais e sonoros usados por Juliana. A 

mesma declara que: 

Nessa fase, elas (alunas) ainda não conhecem muito bem o 
próprio corpo. Por isso faz-se necessário o professor ter um 
conhecimento sobre anatomia e muita criatividade lúdica, para 
que sempre possa estimular de maneiras específicas, porém 
diversas, o mesmo exercício, seja cantando uma música, uma 
história ou usando um brinquedo.  

 

Nessa fase, os alunos precisam ver, tocar e sentir no próprio corpo. À 

medida que cada dificuldade é vencida, outros trabalhos são desenvolvidos. 

Treinos de equilíbrio, circuitos com barreiras e obstáculos começam a fazer 



32 

 

parte dessa rotina. Alguns exercícios têm um caráter motor, mas a graça e 

movimentos do balé são inseridos. Durante um treino de equilíbrio, no qual as 

alunas precisam pisar em linha reta, passar por barreiras, são inseridos os port 

de brás: braço de bailarina, braço de borboleta, entre outros. Para um treino de 

pequenos saltos, é trabalhado muito plié, com a conscientização do peso no 

dedo mendinho para manter o arco do pé levantado, ativando músculos como 

tensor da fáscia lata, tibial anterior e glúteos, mantendo um pouco do tronco 

para frente, para ativação dos músculos abdominais. 

Durante toda a aula, notou-se a construção de um corpo, que ainda está 

em desenvolvimento, mas que está sendo orientado da melhor maneira 

possível, tanto no caráter anatômico, como emocional. Crianças estão sendo 

formadas, não só para um fim artístico, mas sim para um desenvolvimento 

motor e emocional saudável. 

  
Na foto, Juliana com duas de suas alunas da turma de Preparatório 

Para dar continuidade às analises, foi observada a turma de Balé Adulto 

Iniciante. Atualmente, uma das atividades mais procuradas na fase adulta é o 

balé clássico e por atender todos que querem dançar, em sua escola Juliana 

também possui esse público. Duas turmas de Balé Adulto, uma Iniciante, com 

alunas de 29 a 40 anos, e uma turma de Nível Três, com adultos que já fizeram 

balé quando criança e estão retomando essa atividade. 
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Na foto, Juliana em uma primeira aula com alunas interessadas em iniciar a prática do 

balé na fase adulta. 

 

Notamos a pluralidade e singularidade de corpos e tempos diferentes de 

aprendizagem. Segundo Macedo (apud BALSANERI, 2015, p.9), a 

aprendizagem: 

[...] não é a mesma para todos, e também difere de acordo com 
os níveis de desenvolvimento de cada um, pois há domínios 

exigidos para que seja possível construir determinados 
conhecimentos. 

Devido a isso, iremos dar uma maior atenção para as singularidades 

desses corpos, pois nessa turma o objetivo é dançar para relaxar. Vemos 

quatro alunas adultas, cada uma com sua história corporal, a qual será 

determinante para o desenvolvimento no balé. Há variantes em todos os 

aspectos: temos físicos com frouxidão ligamentar, joelhos em hiperextensão, 

encurtamento de tendão, tensões musculares, falta de flexibilidade. Ao 

observar essa turma, uma pergunta surge à cabeça: como trabalhar uma dança 

tão tradicional em sua metodologia, em corpos adultos que nunca tiveram o 

balé como experiência corporal? Mais uma vez o LBO® responde a essa 

indagação. 

As alunas passam pela avaliação fisioterapêutica e por uma entrevista 

básica, com objetivo de saber se fazem alguma atividade física, se têm algum 
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problema de saúde, etc. Depois dessa avaliação é montada uma aula 

experimental9 de consciência e preparação corporal, seguindo os mesmo 

parâmetros de uma aula para Preparatório, com crianças de 5 a 7 anos de 

idade, só que com uma cobrança maior.  

Inicialmente é feito um trabalho de pés, com ponta e flex, meia-ponta e 

ponta, trabalho simples e especifico para o joelho (relaxar e esticar), rotação de 

coxofemoral, com treinamento de glúteos, adutores e rotadores externos, 

abdominal frontal, lateral e dorsal e alongamentos. Tudo sentado no chão. 

Ao irem para a barra, todo o trabalho feito no chão é realizado em pé, 

introduzindo as noções básicas, como posições de pé, braços e 

posicionamento de corpo. Também já é ensinada a forma correta de execução 

a partir de cada corpo, ex.: ativação de glúteo, direcionando o peso corporal 

para o dedo mendinho do pé, esticando joelhos e pressionando um contra o 

outro, para ativação de adutores; posicionamento pélvico e pubiano para frente, 

com o tronco alongado e externo para baixo, ombros na mesma linha do 

quadril, pescoço alongado com trapézio relaxado e olhar calmo e sereno.  

A partir da barra, já é montada uma sequência clássica com 

aquecimento, tendú com plié, tendú esticado, rond de jambe, jeté, frappé, 

adágio e grand battements. A diferença está na aplicação do método de 

abordagem proposto por Juliana, o LBO®, que já é inserido no primeiro 

exercício, que nesse caso é o aquecimento, que é direcionado para um 

trabalho de tornozelos, joelhos, rotação de coxa, anteversão e retroversão de 

pelve e alongamento do tronco. Tudo dentro de uma métrica clássica com 

dança e coordenação motora.  

Dentro de cada exercício é levada em consideração a singularidade 

corporal das alunas, sendo estes direcionados para cada dificuldade, 

mostrando a forma correta de execução mediante cada físico corporal. Durante 

a execução da sequência, Juliana reforça as explicações com toques no corpo 

e correções simultâneas. Nota-se assim uma didática dinâmica.  

                                                             
9 Aula experimental: primeira aula do aluno ao chegar na escola. 
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No centro é trabalhado tudo o que foi ensinado na barra, de uma forma 

mais lenta e decomposta: sequências simples, com o objetivo de ensinar a 

dinâmica correta da movimentação, como a distribuição do peso e 

posicionamento de corpo em relação à frente. Uma característica que é própria 

do método de abordagem é que, antes de ser ensinado o movimento que 

deverá ser executado, Juliana trabalha o corpo de forma muscular, dando um 

estímulo mais específico para o movimento. Temos aqui o exemplo do tendú 

no centro, que é ensinado primeiro deitado no chão, com os pés na parede. 

Juliana ensina o movimento com atenção desde os músculos estabilizadores 

da perna de base, até os músculos que irão ser usados para execução da 

perna de trabalho. As alunas querendo, ou não, durante a aula de balé, 

simultaneamente aprendem anatomia aplicada à dança, algo bastante 

pertinente, pois, segundo Soter (2003 p.143).  

 [...], é sobre a experiência vivida, a prática cotidiana no corpo 
do dançarino, que a capacidade de ensinar vai ser construída. 
É no cruzamento entre conhecimentos teóricos, prática sólida e 
reflexão sobre esta prática que o „saber-fazer‟ se molda em 
„saber-aprender‟ para, enfim, se transformar em „saber-ensinar.‟ 

 

 
Turma de Balé Adulto Iniciante 

O movimento para de ser copiado e sim sentido para ser bem 

executado. É notável que o crescimento tanto técnico, como performático, é 

garantido, passando de dançar balé a estudar balé.  

Para melhor desenvolvimento técnico e para intensificar os trabalhos 

para aqueles que querem o balé clássico como estilo de vida, Juliana 
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desenvolveu uma aula especifica para vencer as dificuldades, aula essa que a 

própria denomina como LBO® Workout. Em uma breve entrevista sobre o que 

seria essa aula, a própria explanou um pouco sobre suas intenções para a 

mesma. O foco é o treino corporal, com exercícios de alinhamento da cintura 

escapular e pélvica, exercício de fortalecimento dos músculos fásicos e 

posturais. Também é trabalhado o equilíbrio das bases e organização das três 

caixas. Alongamento/flexibilidade e liberação de pontos gatilhos miofasciais. 

Um momento particular e especifico para trabalhar e preparar o corpo para a 

aula de balé clássico. Essa aula tem como instrumentos de trabalho todo o 

material que costumamos ver em aulas de Pilates, ou reabilitação de uma 

lesão. Materiais como bola plástica de ar, Terabend, bolinha de tênis, cabo de 

vassoura e a própria barra de balé são usadas para obtenção de resultado 

proposto nesta aula por Juliana. A aula não segue uma sequência determinada 

de exercícios, sempre irá variar a depender do que Juliana quer trabalhar em 

cada aula. O foco é um treino corporal de estabilização das caixas, 

flexibilidade, alinhamento e fortalecimento muscular. Devido a isso a forma que 

a aula se desenvolve sempre irá mudar. 

 
Na foto, Juliana na aula de LBO® Workout, executando exercício de alinhamento de 

duas caixas (pélvica e escapular), com o auxílio de uma bola de ar. 

O LBO® Workout, é iniciado com um alongamento de toda região 

posterior do corpo, com o auxílio de um cabo de vassoura, uma bola, ou 

Terabend, que irá depender de qual material a mesma irá usar para dar início à 

aula. Durante todo esse início, Juliana frisa a importância da respiração correta 

para liberação de tensão muscular, a exemplo da isquiotibial.  Exercícios com 

várias repetições de plié, torsão do tronco e estabilização pélvica garantem 

uma organização dessas caixas. Os exercícios são variados e podem ser feitos 
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tanto em pé, como deitado no chão. Durante toda essa sessão, Juliana explana 

sobre os músculos que são trabalhados nos exercícios, a distribuição do peso, 

alinhamento e forma correta de execução do exercício proposto. Em outro 

momento, com o auxílio de uma bolinha de tênis, é liberada toda a tensão 

muscular natural do dia a dia, começando com uma massagem na sola do pé, 

dando sequência por toda extensão da perna, até chegar ao glúteo. Tem-se, 

assim, uma maior atenção aos pontos gatilhos de tensão muscular, pois no 

balé clássico as musculaturas „tidas como base‟, a exemplo do glúteo, que 

estabiliza o corpo para a realização das sequências e sustenta as posturas 

clássicas, são sobrecarregadas. Em seguida, a liberação é realizada na pelve, 

com o objetivo de neutralizar e relaxar o músculo chamado de íliopsoas, visto 

que ele também recebe uma grande carga de peso devido ao simples fato de 

ser responsável pela ação de caminhar.  

 
Na foto, Juliana alongando região posterior da perna, mantendo a estabilização pélvica com 
ísquios no chão. 

Ao término da aula, foi possível notar o trabalho de relaxamento e 

organização das caixas. Notamos também que existe uma preocupação que 

vai além de apenas ensinar uma sequência de balé. Busca-se um ensino que 

não continue “produzindo e reproduzindo práticas autoritárias e bancárias de 

ensino” de dança, como nos lembra Marques (2010, p. 48). A formulação do 

construtivismo nos leva a pensar em uma educação em dança, com técnica 

clássica, que fosse menos tradicional dentro das pedagogias da Educação e, 

neste sentido, mais contemporânea ao pensamento atual de corpo e de 

Educação. Vimos uma preocupação de Juliana com o corpo e de como esse 

corpo deve estar preparado para se trabalhar. Ela traça um objetivo que vai 

além da mecanização motora dos passos de balé, que durante a história foi 

codificado e mecanizado, proporcionando além de tudo que já vimos, um corpo 

que sente, sabe o que tem que ser feito e como deve ser feito.  
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Considerações Finais 

Foi-se o tempo em que o balé clássico era apenas para aqueles que 

tinham condições corporais e físicas para execução do que se foi codificado em 

um corpo com “mais facilidade”. O mundo da dança, até pouco tempo atrás, 

era um território só para os corpos perfeitos, “perfeitos” tanto no que se refere à 

ausência de deficiência física, quanto àqueles corpos definidos a partir do 

padrão exigido pelo balé clássico. 

O LBO® passeia pelo campo da Educação Somática, mantendo uma 

visão contemporânea de ensino para uma dança bastante tradicional. Faz-se 

assim com que todos que querem dançar possam realizar seus desejos. Existe 

três grupos de saberes que fazem parte do saber docente, são eles: o saber da 

experiência, o do conhecimento e os saberes pedagógicos. 

Esse trabalho propôs destacar, este método de abordagem criado por 

Juliana Stagliorio, que desenvolveu sua própria ação pedagógica para atender 

uma necessidade vivida em seu corpo, vendo semelhantes dificuldades 

repercutir em muitos outros corpos. 

A experiência, por mais que bem sucedida, não é o bastante para a 

prática docente. Proponho uma maior preocupação em relação à formação 

especifica em dança, pois é no corpo que a dança nasce, se desenvolve e é 

lançada no mundo. Para que assim, como Juliana, possamos entender o corpo 

e trabalhar de maneira correta, respeitando as singularidades e pluralidades 

corporais. 
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