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Resumo: Este trabalho contribui para a seleção de materiais enfocando a caixa das sapatilhas de ponta para ballet. 
Executou-se uma revisão bibliográfica, uma pesquisa sobre materiais e processos de fabricação, além da criação de uma 
forma física e desenvolvimento de componentes virtuais que possibilitaram a simulação de cálculos em ambiente 
virtual. 
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Abstract: This paper contributes to the material selection focusing on the box of Ballet Pointe Shoes. A literature 
review and a survey on materials and manufacturing processes were conducted, in addition to the creation of a 
physical form and the development of virtual components that allowed the calculations simulation in a virtual 
environment. 
 
 
 
Introdução 
A dança acompanha o homem em sua evolução como uma forma de expressão, sendo inclusive apontada 
como uma das mais antigas das artes (MENDES, 1987; PORTINARI, 1989). O ballet é uma das formas de 
dança mais tradicionais. Dentro da prática desta dança, o uso do sapato tem um papel fundamental para o 
desempenho final da bailarina. A sapatilha para ballet é um tipo de calçado que traz no seu entorno toda uma 
cultura e história associada à prática do exercício para o qual ela foi concebida. Talvez em função desta 
longa tradição o seu processo de fabricação, bem como os materiais utilizados, apresente certa resistência 
quanto a mudanças. Maribel Portinari (1989) escreve que a sapatilha de ponta utilizada no ballet, é um 
acessório que “tritura e deforma os dedos do pé”. Existem muitos artigos dentro da área médica que apontam 
as lesões causadas pela prática do ballet, e isto inclui o uso das sapatilhas. Além do desconforto, as sapatilhas 
possuem uma vida útil muito curta em função do processo de fabricação e os materiais utilizados. 
 
O presente artigo busca contribuir para a evolução deste sapato com uma metodologia de seleção de 
materiais mais adequada ao problema que se propõe. O objetivo é sugerir um procedimento preliminar de 
pesquisa através de método científico como apoio para a seleção de materiais com aplicação focada na caixa 
das sapatilhas de ponta para ballet.  
 
- A história do Ballet 
Durante o Quattrocento a dança passa por uma diferenciação que faz com que não baste saber a métrica, mas 
para dançá-la seja imprescindível saber os passos (BOURCIER, 2001). Hannelore Fahlbusch (1990) escreve 
que o ballet é uma dança especializada, com técnica acentuada e onde a individualidade, a espontaneidade e 



 

a história que está sendo contada ficam relegadas a um segundo plano. Adolfo Salazar (1955) confirma esta 
afirmação ao escrever que nada se improvisa dentro da dança clássica. A palavra ballet tem sua origem na 
língua italiana, onde ballare significa bailar ou dançar (FAHLBUSCH, 1990).A data que marca o surgimento 
desta dança ainda é discutida entre os autores da área. Kátia Canton (1994) afirma que segundo uma 
convenção estabelecida, o nascimento da tradição do ballet ocorre em 1681. Já para Marianna Monteiro 
(1998), ele surge no século XVI e evolui ao longo do XVII, sendo acompanhado pelo surgimento de 
profissionais que vivem em função do público e não mais da corte. No Brasil, a primeira escola de ballet foi 
a “Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro”, em 1927 (VICENZIA, 1997; FARO, 2004). 
 
É importante salientar que a técnica desta dança está intimamente vinculada à evolução do vestuário 
utilizado para este fim (MENDES, 1987). Segundo Bourcier (2001), a sapatilha primitiva era totalmente 
flexível. Para usá-la, as bailarinas enchiam sua ponta com algodão, reforçando-a com bordados. A 
sustentação dependia essencialmente da força dos músculos da bailarina e seu senso de equilíbrio. A 
primeira bailarina a elevar-se sobre as pontas dos pés, conferindo à figura feminina uma aparência etérea e 
fugidia, foi Maria Taglioni, em 1832 (MENDES,1987). Estas sapatilhas especiais foram confeccionadas pelo 
próprio pai da bailarina (FAHLBUSCH, 1990). A partir deste momento o uso das pontas dos pés tornou-se a 
base da nova escola de dança clássica e, portanto, as sapatilhas de ponta se tornaram imprescindíveis. Este 
sapato é o que permite que a bailarina se eleve da terra e conquiste o espaço, personificando o ideal 
romântico (FAHLBUSCH, 1990; PORTINARI, 1989).  
 
Metodologia 
A fim de viabilizar um estudo mais aprofundado que contribuísse com uma metodologia de seleção de 
materiais, escolheu-se enfocar a análise de apenas um elemento da sapatilha de ponta: a caixa feita de 
material rígido que contribui para a sustentação da bailarina na posição en pointe. 
 
Em um primeiro momento foi feita uma revisão bibliográfica para delimitar aspectos do universo do ballet. 
Isto incluiu o levantamento de dados que pudesse complementar a ausência de certas informações dentro das 
publicações nacionais e internacionais. Foi realizada também uma entrevista com bailarinas para verificar 
suas dificuldades de uso e expectativas referentes à sapatilha de ponta. Outra parte do levantamento de dados 
foi a análise dos materiais que compõem a sapatilha e a maneira como a mesma é confeccionada hoje em dia. 
Com estes dados em mãos foram realizados testes físicos para avaliar o desempenho dos materiais utilizados 
atualmente nas caixas das sapatilhas de ponta de ballet. Na seqüência foi possível utilizar softwares 
específicos de seleção de materiais (CES EduPack) e simulação em ambiente virtual para cálculo e 
visualização de esforços e deformações (Rhinoceros e Abaqus CAE) através do método de elementos finitos. 
 
Este artigo justifica-se como uma contribuição dentro de um panorama onde existem ainda poucas 
publicações, como os trabalhos desenvolvidos por Périgo (2007) e por Cunningham (1998), de 
procedimentos e resultados que sigam este viés de pesquisa. 
 
Revisão Bibliográfica 
 
- Materiais utilizados nas sapatilhas 
O levantamento dos materiais utilizados nas caixas das sapatilhas de ponta foi realizado através de análise 
dos materiais e investigação junto aos fabricantes. Para este fim foi obtido um molde tridimensional (forma) 
para a identificação dos dados físicos e para modelagem do modelo virtual. 
 
- Descrição Morfológica 
Assim como em outros calçados, os termos utilizados para denominar as partes de uma sapatilha, variam 
entre fabricantes, vendedores e até mesmo consumidores. Mesmo assim, é possível destacar uma 
identificação básica das partes de uma sapatilha de ponta para ballet (Figura 01). 
 



 

Figura 01 – Partes componentes de uma sapatilha de Ballet. 
Fonte: Adaptado da Revista Plastics, Additives and Compounding. Volume 6, Issue 4, July-August 2004, Página 16. 
 
- Processo de fabricação das Sapatilhas 
Assim como em outros tipos de calçados, o processo de fabricação empregado para a produção de sapatilhas 
pode variar em função dos materiais, máquinas e equipamentos utilizados e do próprio modelo em si que 
poderá apresentar componentes diferentes. Além disso, a estrutura organizacional e o sistema de trabalho, no 
que diz respeito ao processo produtivo em si, poderá também ter diferenças de uma empresa para outra. De 
uma forma geral, o processo pode ser subdividido em etapas de corte, preparação e costura, montagem, 
colagem da sola e acabamento final. 
 
Percebe-se que o processo de fabricação, atualmente, mantém certas características utilizadas há muito 
tempo demonstrando pouca ou nenhuma evolução. Principalmente o processo e os materiais utilizados para a 
constituição da caixa da sapatilha refletem um sistema de fabricação totalmente manual e bastante demorado. 
Assim, a solução para a constituição da caixa ou box da sapatilha é um elemento crítico do seu processo, 
podendo até mesmo ser considerado um “gargalo” de produção, uma vez que o calçado precisa permanecer 
em repouso por aproximadamente 24 horas para seguir o seu fluxo de fabricação. Desta maneira, 
possivelmente aí esteja um foco de evolução necessária para proporcionar um processo de fabricação mais 
eficaz e um produto de melhor qualidade. Assim como uma couraça utilizada em outros tipos de calçados, a 
caixa da sapatilha também tem o objetivo de copiar e manter o formato do bico. Porém, neste caso, além de 
manter o formato, este componente visa proporcionar condições à bailarina para a execução dos movimentos 
da dança, sendo necessário um grau de resistência à deformação bastante elevada. A própria posição en 
pointe que ocorre durante a dança, faz com que o peso do corpo seja projetado mais para a região dos dedos, 
que corresponde à parte frontal da sapatilha. Isto ocorre de um modo diferente do que num calçado normal, 
exigindo bem mais resistência do material. É importante ressaltar que a caixa, como estrutura que abriga toda 
esta região do antepé, recebe reforços que se estendem também pelas laterais da sapatilha. 
 
- Entrevistas com usuárias 
Foram realizadas entrevistas com bailarinas da Fundarte – Fundação de Arte de Montenegro, Rio Grande do 
Sul. Através desta atividade foi possível verificar que as sapatilhas de ponta duram, em média, um mês. Estas 
bailarinas treinam no mínimo quatro horas por semana, de forma que se pode inferir que uma bailarina 
profissional tenha uma demanda de sapatilhas muito maior, visto o maior número de horas de ensaio. As 
bailarinas entrevistadas fazem uso de acessórios que aumentem o conforto, entre eles a ponteira de silicone. 
Os maiores motivadores de compra de uma sapatilha são o desempenho do sapato e seu conforto.  
 
 
 



 

 
 
Realização de Ensaios 
 
- Postura humana 
Na pré-história da humanidade, os nossos antepassados desceram das árvores e mudaram seus hábitos 
alimentares, em função, provavelmente do desaparecimento e/ou diminuição das florestas; isto também 
produziu mudanças na sua postura.  
 
Hennig (2003) ressalta que o bipedalismo foi fundamental para liberar as mãos no sentido de realizar tarefas 
mais complexas. Como conseqüência da nova postura humana, a estrutura do pé foi ficando mais complexa e 
adquirindo novas funções. Ainda segundo este autor “uma das características mais importantes do pé é o arco 
longitudinal que serve como amortecedor e também para dar retorno à energia”. Foram milhões de anos de 
evolução até que a conformação do pé humano estivesse adaptada a suportar o peso do homem, escreve 
Avila (2004). O autor complementa que os seres humanos só usam calçados há cerca de 10 mil anos e há 
menos de cem anos o pé humano está exposto a superfícies planas e rígidas. Este mesmo autor afirma que 
para que sejam produzidos calçados de qualidade e confortáveis, é necessário que se conheça a locomoção 
humana, os pés (do ponto de vista biomecânico), a etiologia dos calçados, os níveis de desempenho 
desejados e as atividades a que estes se destinam.  
 
Dentre os fatores mais importantes na análise do calçado está o clima, a modalidade de uso (lazer, esporte, 
etc.) e, inclusive, fatores étnicos, uma vez que a população do planeta possui uma gama ampla de variações 
de comprimento de pé, altura e largura. 
 
- A Tecnologia da Biomecânica do Movimento 
Informações importantes têm sido obtidas através de uma série de técnicas envolvendo plataformas de força, 
palmilhas eletrônicas, scanners, sistemas de cinemetria, e, mais recentemente, as imagens obtidas com 
câmeras de infravermelho, os termógrafos. 
 
- Cinemetria Tridimensional 
A cinemetria é um método de captação de imagem de um movimento ou de uma atividade em específico, 
possibilitando a obtenção de informações de medidas e a execução de cálculos sobre parâmetros cinemáticos 
do movimento, tais como: posição, velocidade, aceleração e deslocamento, tanto linear como angular, e 
ângulos do corpo e seus segmentos (ZARO, 2006; PERRY, 2005). Os testes de Cinemetria Tridimensional 
apresentados neste artigo, foram realizados no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e 
Artefatos (IBTeC), na cidade de Novo Hamburgo – RS. sendo que para este evento foram utilizados 
equipamentos como: duas câmeras digitais (resolução 256x256 pixels), sensores, pontos reflexivos, software 
DMAS 6.0, acelerômetro Brüel, amplificador mod. 4416 B, conversor analógico 16 bits. 
 
Geralmente as imagens são obtidas a partir de um sistema com softwares e câmeras com alta freqüência de 
aquisição (exemplo: 60HZ, 120 HZ, 180 HZ, 955 HZ) para que seja possível observar detalhes do 
movimento. Com esse método é possível obter uma reconstrução bidimensional ou tridimensional do 
movimento, a partir do registro e reconhecimento das coordenadas espaciais dos segmentos corporais. 
Através do ensaio de Cinemetria Tridimensional, pretende-se descrever alguns parâmetros, para avaliar um 
conjunto de sapatilhas de ponta de ballet ao longo de seu ciclo de vida, utilizando-se de um passo de dança 
denominado pas couru. Pas couru é o pas de bourrée feito de forma contínua. Este é um passo em que a 
bailarina parece deslizar fazendo uma série de pequenos passos nas pontas com as pernas juntas em 5ª 
posição, sendo que o mesmo pode também ser feito no mesmo lugar. A Figura 02 mostra a bailarina 
efetuando o movimento correto dos pés na área de medição. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 02: Ensaio piloto do posicionamento correto dos pés na área de medição 
 
- Resultados das Análises 
O método utilizado para o ensaio é perfeitamente aplicável e a tecnologia que deu suporte ao ensaio é 
considerada, pelos especialistas, como tecnologia de ponta. Os resultados obtidos são relevantes e 
consistentes, porém não previsíveis. Acredita-se que futuros trabalhos neste campo do conhecimento deverão 
prever e agregar estudos considerando o ciclo produtivo. 
 
A Figura 03 mostra o exato momento da captação dinâmica da imagem comparativa dos dados angulares 
durante o ensaio de Cinemetria, para as sapatilhas ensaiadas, quais sejam: 1- sapatilha velha (esquerda); 2- 
sapatilha boa (centro); 3- sapatilha nova (direita).  O corpo de prova denominado sapatilha velha foi 
atribuído para uma sapatilha já fora de uso (fim da vida útil). O corpo de prova denominado sapatilha boa foi 
atribuído para uma sapatilha em perfeito estado, em uso diário regular e já amaciada. O corpo de prova 
denominado sapatilha nova foi atribuído para uma sapatilha totalmente sem uso e não amaciada. Neste 
ensaio a marca da sapatilha utilizada foi “Millenium”, modelo Adágio, numeração 38.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: Ensaio do posicionamento correto dos pés na área de medição e resultados para comparação de dados 
angulares. 
 
Seleção de Materiais 
A sugestão de soluções para os problemas relacionados às sapatilhas de ponta de ballet passa, 
obrigatoriamente, por uma correta seleção de materiais. A execução de uma correta análise e escolha dentro 
da extensa e crescente família de materiais disponíveis a cada dia depende muito do conhecimento 
especializado de um Engenheiro de Materiais. Existem, entretanto, ferramentas que auxiliam na visualização 
dos materiais e de suas propriedades. Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o software CES 



 

EduPack - Cambridge Engineering Selector, da Granta Design, disponibilizado pelo Laboratório de Design e 
Seleção de Materiais (LdSM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Neste software é 
possível selecionar materiais e processos em função de suas propriedades, buscando inclusive informações 
sobre os princípios científicos que estão por trás das características dos materiais que estão sendo 
pesquisados.  
 
Com o auxílio de Engenheiros de Materiais do próprio LdSM, o estudo foi conduzido de forma a apontar 
materiais que combinassem valores adequados de densidade, módulo de elasticidade, resistência à fratura, 
flexibilidade, resistência a compressão e preço.  A família de materiais compósitos foi identificada como 
uma possível solução para os problemas verificados nas caixas das sapatilhas de ponta. Os compósitos são o 
resultado da combinação de dois ou mais materiais diferentes, apresentando interessantes combinações das 
propriedades de cada um dos materiais de que é composto. Outra possibilidade levantada é o uso de 
múltiplas camadas, com diferentes materiais, resultando em uma situação semelhante àquela apresentada 
pelos materiais compósitos, onde as qualidades dos materiais se complementam. Neste sentido poderia ser 
indicado o uso de, por exemplo, espumas poliméricas de alta densidade para a caixa e outras de baixa 
densidade para a sola, conferindo mais estrutura e ao mesmo tempo conforto ao calçado.  
 
Como o objetivo deste estudo é contribuir com uma metodologia para a seleção de materiais, não houve a 
preocupação em finalizar esta pesquisa com uma solução de utilização imediata por parte da indústria, mas 
sim apontar caminhos de análise, pois o aprimoramento da eficácia deste calçado passa realmente por uma 
readequação de diversas estruturas que trabalham conjuntamente para um desempenho final satisfatório.  
 
Simulação Virtual 
Nesta etapa foi realizada a simulação virtual, averiguando a capacidade do material para o uso destinado a 
ele. Através deste apresenta-se desde a modelagem das diferentes geometrias do objeto de pesquisa no 
software Rhinoceros 4.0 até a simulação, cálculo e visualização das tensões e deformações sofridas pela 
geometria no software Abaqus CAE (Figura 04). Estas simulações são feitas através de dois métodos: por 
contato e por aplicação de pressões distribuídas nas áreas mais solicitadas conforme verificado em testes 
físicos e entrevistas com as usuárias, com a finalidade de estabelecer parâmetros de comparação para a 
sugestão do uso de novos materiais para a caixa e sola das sapatilhas de ballet. 
 

 

 

 
Figura 04: Importação e reparação da Geometria do Pé e da Caixa da Sapatilha no software Abaqus CAE 
 
Para o contato, as duas geometrias foram caracterizadas como casas, que utiliza a parte exterior do pé sobre a 
interior da caixa. O deslizamento utilizado foi do tipo finito, com consideração das espessuras das cascas. As 
normais das faces das cascas foram definidas para se orientarem na direção do contato e não ocorrer 
problemas de convergência devido a disposições de corpos fechados (Figura 05). 
 
 

 

 

 
 



 

Figura 05: Orientação das normais das superfícies: Roxo=Negativo; Marrom=Positivo. 
 
Análise dos Resultados 
Como se percebe nas imagens a seguir, algumas considerações podem ser feitas. Em primeiro lugar, 
identifica-se uma maior concentração de tensões no centro da caixa da sapatilha, pois o modelo simplificado 
do pé utilizado neste teste não contemplava uma aproximação maior da anatomia real do pé (conformação 
dos dedos) e nem da posição exata de maior solicitação (ponta). 
 
 

 

Figura 06: Tensões de von Mises em perspectiva. 
 
Pode-se ainda fazer mais uma consideração referente à forma não realmente anatômica do modelo do pé. 
Como este não se encontra em posição de ponta, a caixa acaba não sendo solicitada no encontro da caixa 
com a sola, o que com certeza deve ocorrer, ainda mais pela união de diferentes materiais. Ainda tem-se a 
situação da sola, que, se modelada e testada juntamente com a caixa e em posição de ponta, provavelmente 
se deformará e implicará na união com a caixa também. Assim propõe-se um novo teste com o modelo do pé 
modificado, com as formas mais anatômicas, em posição de ponta e com a sola da sapatilha fazendo parte do 
conjunto testado. 
 
- Resultados dos Novos Testes 
Para esta segunda simulação refez-se então o modelo do pé com a conformação mais anatômica dos dedos e 
posicionando o mesmo em situação de ponta, o que implica em uma carga no calcanhar ou parte posterior da 
sola. Com base nestas análises pode-se concluir que as cargas aplicadas exercem um esforço maior na ponta 
da caixa e na região que faz a ligação entre a sola e a caixa, que apresenta uma flexão alta (Figura 07). 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 07: Modelo do pé em ponta com a sapatilha e visualização das tensões de von Mises para esta situação. 
 



 

A partir da análise destes resultados e com o auxílio do software CES EduPack, pode-se propor um novo 
teste, este então aumentando em 50% a resistência da caixa e em 15% a da sola através as seleção de novos 
materiais (espuma polimérica de alta densidade para a caixa e uma espuma polimérica de baixa densidade 
para a sola). Assim é possível obter uma configuração de menor deformação da estrutura, conforme mostra a 
Figura 08. 
 

 

Figura 08: Tensões de von Mises na nova proposta de materiais selecionados para a sapatilha. 
 
Com a adoção destes novos materiais, pretende-se aumentar o desempenho e conforto dos usuários deste 
produto através da seleção de materiais adequados para cada solicitação. Por exemplo, para a sola deve-se ter 
um material mais elástico e com menor deformação permanente. Para a caixa, em sua face externa, deve-se 
ter uma material mais resistente e que ao mesmo tempo pudesse agregar novos benefícios ao fim que se 
propõe, pois com a adoção de uma espuma polimérica, por exemplo, além de resistência o material tem boa 
absorção da energia do impacto. Além de poder facilitar em muito o processo de fabricação, uma vez que 
estes diferentes materiais poderiam ser até duplamente ou triplamente injetados proporcionando um único 
elemento final. Para a face interna da caixa, ainda poder-se-ia sugerir um terceiro material, também 
polimérico, mas muito mais macio para conformar-se aos dedos do pé do usuário e não o contrário, como 
normalmente ocorre. 
 
Considerações Finais 
O alto índice de lesões perceptivelmente adquiridas pela prática do ballet e a pouca durabilidade das 
sapatilhas utilizadas para esta arte são motivos que despertam a investigação de novas soluções para este 
universo. O presente trabalho aponta algumas soluções que necessitam ser investigadas sistematicamente 
com o intuito de validar o conceito de desenvolvimento e produção de sapatilhas aqui apresentados. 
 
Uma das alternativas seria a elaboração de uma peça pré-acabada feita a partir de um processo industrial e 
não artesanal. Esta peça, feita em um material mais adequado ao uso a que se destina, poderia atingir um 
preço acessível a partir de processos de conformação que previssem a produção em ampla escala. Para fazer 
a escolha de materiais empregados nesta nova proposta, é imprescindível uma correta seleção de materiais 
fundamentada em estudos prévios e que cubram as especificidades de uso de forma a garantir tanto o 
desempenho quanto o conforto, proporcionando conseqüentemente a satisfação do usuário. O material 
selecionado e as dimensões da peça da caixa deverão ser definidos para que a mesma atenda aos requisitos e 
necessidades que a sapatilha de ponta para ballet exige. A peça final deverá possuir bordas chanfradas 
terminadas em quase zero para dar um bom acabamento ao produto e a parte central da peça deverá ter sua 
espessura significativamente aumentada para proporcionar a resistência adequada à peça e à sapatilha em si. 
 
Através das Entrevistas, Simulação Virtual e Testes Físicos realizados até o momento, chegamos à conclusão 
de que a sapatilha deve ser estudada como um todo, pois as partes interferem no desempenho final do 
produto. O estudo individual dos componentes da sapatilha, como é o caso da caixa ou box, se faz 
interessante, mas vale ressaltar que a sapatilha é mais do que a união de partes independentes, ou seja, cada 
elemento (subsistema) interfere no desempenho do todo (sistema) de forma direta e interdependente. 
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