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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCATIVO DE CRIANÇAS CARENTES ATRAVÉS DO BALLET 
CLÁSSICO. Daniela Grieco Nascimento e Silva, Noemi Boer (Centro Universitário Franciscano - Santa Maria - 
RS) 
A partir dos resultados obtidos com o presente projeto no ano de 1998 foi possível verificar que o Ballet Clássico, ao 

lado de metodologias de apoio, contribui de forma significativa no processo de aprendizagem e desenvolvimento social de 
crianças carentes em recursos materiais e afetivos. Objetivando aprofundar esse estudo, a referida proposta foi novamente testada 
em 1999 na Royale Escola de Dança e Integração Social, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Utilizou-se a mesma 
amostra do ano anterior composta por 60 crianças com idades entre 6 e 11 anos, provenientes de 5 Escolas da Rede Municipal de 
Ensino. As mesmas foram divididas em 6 turmas de acordo com a faixa etária. A metodologia básica utilizada foi o Ballet 
Clássico e as metodologias de apoio foram constituídas pelas Oficinas Pedagógica e de Leitura. Na Oficina Pedagógica trabalhou-
se com Reforço Escolar e noções de higiene, sexualidade e convívio social. Na Oficina de Leitura e com o auxílio da Biblioteca, 
incentivou-se os hábitos de ler e escrever. Para a coleta de dados, utilizou-se um pré e pós-teste que constou de uma audição, onde 
foram verificadas as características físicas e a técnica do Ballet, e da aplicação de um questionário, para constatar aspectos sociais, 
educacionais e expectativas de vida. O acompanhamento do desempenho e da freqüência na Escola Regular, realizou-se através da 
apresentação dos boletins. A análise dos dados demonstrou que todas as crianças apresentaram melhoras expressivas na sua auto-
estima, no seu comportamento e no seu desempenho escolar, comprovando que o Ballet Clássico, associado a metodologias de 
apoio, é eficiente como força motivadora no processo educativo de crianças carentes, tornando-as cidadãs mais aptas a 
construírem uma nova história. (Projeto de Ensino e Pesquisa realizado no Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC 
- Centro Universitário Franciscano - Santa Maria - RS) 
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