
BALLET DO POVO -  uma pequena história de amor ... 

 

1 - O palco está decorado como um parque, a orquestra toca uma abertura prevendo uma história de 

amor, vários jovens conversando em um lado do palco, enquanto no outro lado do palco uma moça 

caminha sozinha (pode ser uma dança solo) . No compasso 21(1:05), na reapresentação do tema inicial 

com o oboé, entra um outro grupo de jovens que passam a conversar na parte de traz do palco 

enquanto um rapaz, vestindo uma jaqueta de motoqueiro, entra e  abraça esses colegas e vai caminhar 

sozinho (pode ser uma dança solo) a frente do palco enquanto a moça vem para  frente do outro lado 

do palco a frente do grupo de jovens que estava no início, mas os dois ainda não notaram um ao outro. 

2 - No compasso 42 (2:13) entra um grupo de jamaicanos dançarinos (no mesmo cenário), alguns jovens 

saem do palco, no compasso 45 (2:15) entra um outro grupo de jamaicanos dançarinos, eles dão sinal 

entre si como se estivessem  combinando para dançarem juntos, e no compasso 49(2:28) começam a 

dançar o “REG”.  A moça sentada em um banco e alguns jovens assistem a dança de 01 lado do palco, e 

o rapaz e outros jovens assistem a dança do outro lado do palco. No compasso 128 (5:20)todos os 

dançarinos jamaicanos começam a sair correndo.  

3 - No compasso 130  começam a entrar no palco moradores de rua dançarinos e no compasso 136 

(5:39) começam a dançar o “HIP-HOP”. Tanto o rapaz como a moça permanecem alegres assistindo as 

danças. No compasso 223 (9:19), os moradores de rua começam a sair do palco  enquanto vai 

anoitecendo. Alguns moradores de rua permanecem no palco e vão dormir em algum canto. Neste 

momento em que o palco se esvazia, os 02 se enxergam. No compasso 239 (9:52) vão entrando no palco 

dançarinos vestidos de personagens da noite, como por exemplo músicos, garis, enfermeiras, ... 

4 - No compasso 249 (10:13) os personagens da noite começam a dançar o “BLUES” e o casal participa 

da dança mas separados, e lançando olhares um pra o outro. No compasso 329 (12:58) os personagens 

da noite começam a sair do palco andando, e tão logo todos saiam, começa entrar um grupo de 

dançarinos usando camisa de ceda como se estivessem bem arrumados, prontos para sair e dançar. No 

compasso 337 (13:18) , vão entrando várias placas de lugares para dançar, levadas por figurantes 

vestidos de pretos, que entram e saem do palco, os dançarinos ficam andando no palco como se 

estivessem procurando algum lugar, e o casal agora de mãos dadas andam juntos com os dançarinos, 

até que uma placa maior se apresenta e todos os dançarinos e o casal sinalizam como positivo e passam 

por baixo como se estivessem entrando no local, depois os 02 figurinos que seguravam a placa,  saem 

do palco. O cenário não é mais de praça, mas sim de um salão com algumas mesas, cadeiras e um bar. 

5 - No compasso 349 (13:42) todos começam a dançar o “TWIST”, que é uma dança simples que se 

costuma dançar em danceterias com música ao vivo. No compasso 391 (15:07), todos param de dançar 

e começam a procurar um lugar diferente para dançar, então neste momento começam a entrar novas 

placas com nomes dos diferentes lugares para dançar, e todos ficam andando novamente no palco 

como se estivessem procurando algum lugar diferente, até que aparece uma placa maior, todos 

concordam e passam por baixo como se estivessem entrando em um novo lugar e voltam a dançar no 

compasso 405 (15:35). No compasso 447 (16:59) todos vão saindo do palco, inclusive o casal se separa e 

vai cada um para um lado diferente, como se fossem seguir a vida. Mas no compasso 455 (17:17) os 02 

voltam ao palco, a vida os fez se encontrar novamente, se abraçam e sentam em um banco. O cenário 

agora é novamente uma praça. Logo em seguida vão entrando dançarinos vestindo camisas coloridas. 

As dançarinas, algumas delas usam um vestido bem curto, bem provocador. 

 



6 - No compasso 464 (17:37) todos (dançarinos e o casal bem juntinhos) começam a dançar um 

“BOLERO”. No compasso 503 (19:01), o rapaz começa a lançar olhares para as dançarinas com saias 

curtas. No compasso 511 (19:23) a moça repara isto a dança para e ela se afasta do rapaz. No compasso  

514 (19:26) os dançarinos começam a sair do palco andando tristes e começa entrar um grupo de 

dançarinos vestindo camisas de ceda, algo meio brega, e os dois se sentam um em cada lado do palco, 

em bancos diferentes,  e assistirem a dança. 

7 – No compasso 530 (19:57) os dançarinos começam a dançar uma “GUARÂNIA”, que é uma canção 

que geralmente conta uma história triste de amor. No compasso 606 (22:14) os trompetes meio que 

anunciam que  a tristeza tem que acabar, e os dançarinos começam a sair e vai entrando um grupo de 

dançarinos com vestimenta gaúcha. O casal se encanta com a vestimenta. 

8 – No compasso 610 (22:24) os dançarinos começam a dançar um “XOTE”. No fundo do palco aparece 

uma imagem dos pampas gaúchos.   O compasso 694 (25:27) os dançarinos começam a sair do palco em 

passos rápidos e na sequência vão entrando dançarinos nordestinos vestindo o chapéu do Luiz Gonzaga. 

9 – No compasso 711 (26:08) os dançarinos começam a dançar um “BAIÃO”. O rapaz e a moça ainda 

permanecem sentados um em cada lado do palco assistindo às danças. No compasso 814 (30:15) os 

dançarinos nordestinos começam a sair. No compasso 824 (30:39) se monta um bar no palco com 02 

bancos altos na frente do balcão e os 2 ( a moça e o rapaz) se sentam neles bem próximos um do outro, 

e já vão entrando dançarinos em que os homens vestem paletós brancos (sem gravata). 

10 - No compasso 834 (31:03) os dançarinos começam a dançar uma “BALSA-NOVA”. No compasso 893 

(33:25) os dançarinos param de dançar e começam a sair com calma. Na sequência entram  dançarinos 

com chapéu branco e roupas coloridas e mulheres de saia, estes mais agitados do que os dançarinos que 

acabaram de sair. 

11 - No compasso 907 (34:01) os dançarinos começam a dançar um “SAMBA” e o casal começa a andar 

no palco de mãos dadas, felizes com aquela dança alegre. O casal se encanta ainda mais quando no 

compasso 939 (34:48) entra 01 casal “porta bandeira”, lembrando os desfiles das escolas de samba do 

Rio de Janeiro. No compasso 971 (35:35) os dançarinos começam a sair do palco. A partir do compasso 

977 (35:50) começa a reconciliação entre os 02 até que vem o beijo. A partir do compasso  992 (36:23)  

passa pelo palco um avião, sugerindo uma viagem para a Bahia, pois o rapaz para comemorar a 

reconciliação, convida a moça para conhecer São Salvador. 

12 -  A partir do compasso 999 (36:37) começam entrar os dançarinos vestindo roupas brancas, soltas, 

com adereços que lembra a Bahia, e o casal sentado juntinho em uma praça que lembra Salvador assiste 

os dançarinos a dançarem um “AXÉ”  a partir do compasso 1003 (36:48). A partir do compasso 1071 

(39:37) os dançarinos começam a sair. A partir do compasso 1078 (39:55) começa a se criar um clima 

romântico no palco, tudo escurece, aparece uma lua no fundo. A partir do compasso 1084 (40:09), a 

moça vendo que o rapaz está querendo conversar a sério com ela, tenta fugir por 02 vezes e ele a traz 

para junto dele. A partir do compasso 1088 (40:20) inicia-se uma dança entre os 02, onde ele manifesta 

a vontade de se casar com ela,  fazendo várias coisas querendo demostrar o cuidado que ele tem com 

ela, como por exemplo pondo um casaco no chão para ela passar por cima, depois limpando o banco 

para ela se sentar, e quando ela está sentada, ele se ajoelha e põe uma aliança no dedo dela e ela põe 

uma aliança no dedo dele, e  os 02 saem de mão dadas e felizes, e a partir do compasso 1104 (40:57) 

encontram uns amigos que vão entrando no palco, aqui representados por dançarinos vestindo jaquetas 

de couro (que são os colegas do rapaz) e alguns entram de moto no palco. O casal sai do palco. 

 



13 – E a partir do compasso 1110 (41:13) então para comemorar o futuro casamento começam a dançar 

um “ROCK ROLL”.  A partir do compasso 1179 (44:22) os dançarinos começam a sair do palco, e a partir 

do compasso 1184 (44:40) o casal entra no palco, ele vestindo um terno (como um noivo no dia do 

casamento) e ela vestida de noiva, um de cada lado do palco, e a partir do compasso 1186(44:45), e em 

um cenário que lembra uma igreja, ele de um lado do palco espera por ela que entra pelo corredor da 

igreja do outro lado do palco, quando ela chega até ele, os 02 fazem um sinal de sim um para o outro, 

dão um beijo e ela joga o buquê para cima e os 02 saem correndo para comemorar o casamento. A 

partir do compasso 1204(45:25) se cria um cenário de um salão de festas, onde ao fundo tem uma faixa 

escrito “recém casados”, e os dançarinos (que são os convidados da festa, portanto bem vestidos)  vão 

entrando. 

14 – A partir do compasso 1208(45:32)  os dançarinos (convidados) dançam um “DANCE” ao olhar 

atento dos noivos que estão sentados em uma mesa, que está com uma toalha branca, com flores, 

como em uma festa de casamento. A partir do compasso 1306(48:35)  a maioria dos dançarinos 

começam a sair do palco e a partir do compasso 1317(48:56) enquanto entram dançarinos vestidos de 

cowboy, com chapéu, um convidado vestindo também uma roupa de cowboy, que inclusive participou 

do “DANCE”, oferece ao casal um presente que seria uma apresentação musical de um grupo de música 

cowntry que ele participa. 

15 – A partir do compasso 1322(49:13) esse grupo de dançarinos inicia a apresentação de um 

“COWNTRY” em uma dança estilo “saloom”, com os homens de uma lado, mulheres de outro, depois 

dançando juntos e assim por diante. A dança se encerra no compasso 1402 e a partir do compasso 

1403(51:48)  os dançarinos começam a sair do palco.  A partir do compasso 1410(52:02) enquanto ainda 

saem do palco os cowboys, começam a entrar no palco dançarinos vestidos vestindo calças brancas, 

paletó, chapéu branco e bengala. Enquanto isto ocorre, a festa ocorre normalmente. No compasso 

1426(52:33) um outro convidado carioca oferece ao casal de noivos uma apresentação musical de grupo 

de chorinho que ele participa. 

16- A partir do compasso 1432(52:45) inicia-se a dança do “CHORINHO”. No compasso 1545(56:14) se 

encerra  a dança e em seguida se inicia a marcha dos noivos para o meio do salão para a “valsa dos 

noivos”. Enquanto os noivos caminham para o centro do salão,  os dançarinos que dançaram o chorinho 

vão saindo e ao mesmo tempo vão entrando novos dançarinos, estando os homens vestindo terno e as 

mulheres vestidas de branco.  

17- A partir do compasso 1562(56:48)  inicia-se a “VALSA” dos noivos. Os noivos começam dançando 

sozinhos, e como acontece em um casamento, a medida que  valsa segue os convidados entrando na 

dança, até que no compasso 1645(58:21) todos estão dançando. A partir do compasso 1786 (1:01:00) 

todos vão parando de dançar e os noivos correm para um carro aberto onde está escrito recém casados 

e de cima deste carro assistem uma desfile de todos os grupos que participaram da vida deles, ou seja, 

dos grupos de dança que dançaram no ballet. O grupos entram e saem do palco, até que no compasso 

1854(1:02:1 7) todos voltam correndo para o palco enquanto  os noivos vão saindo no carro e é claro, 

VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE. 


