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Billy Eliot é uma narrativa sobre superar obstáculos e alcançar um sonho. O 

pequeno aspirante a bailarino Billy (Jamie Bell) nos mostra que, para prosperar em um 

ambiente árido e hostil, é necessário perseverança e dedicação, mesmo em meio ao medo 

e às incertezas. Ao longo da história, Billy precisa enfrentar desafios que levariam muitos 

a desistir da luta por um sonho.  

                                                                  Adam Cooper                 

 

O primeiro grande desafio é vencer as limitações pobreza. A família se forma em 

torno do pai, Jackie (Garry Lewis), e do irmão mais velho, Tony (Jamie Draven). Muito 

se diz que a pobreza aniquila sonhos, levando as pessoas à criminalidade. Não é o caso 

do sonhador Billy, que transforma obstáculos em motivação. A família conta ainda com 

a presença da avó materna de Billy (Jean Heywood), já em idade avançada, que acaba 

representando um certo fardo para o pequeno sonhador, pois é ele quem toma conta dela 

enquanto o pai e o irmão mais velho lutam pela sobrevivência trabalhando em uma mina 

de carvão na cidade fictícia de Everington, Inglaterra, durante o governo de Margaretch 

Tatcher (a história é ambientada entre 1984 e 1985). Para completar o cenário de 



dificuldades, os mineiros estão enfrentando uma greve em que o irmão de Billy e seu pai 

são participantes importantes, com conflitos perigosos com a polícia. 

O segundo grande desafio de Billy na jornada por seu sonho é enfrentar o 

preconceito: para o pai e o irmão, ser bailarino não é uma coisa própria para meninos, 

típico de uma visão conservadora e tacanha que divide o mundo em dois tipos: azul para 

meninos e rosa para meninas. O pai de Billy espera que ele seja um boxeador (o que 

equivaleria, no contexto brasileiro, a ser um jogador de futebol) e o matricula numa 

escolinha improvisada que funciona precariamente, onde cada aula custa cinquenta 

centavos. Naturalmente, surge o tema da homossexualidade. A cena em que Billy enfrenta 

o pai e pergunta a ele o que está tentando insinuar ao tentar afastá-lo do balé nos dá o tom 

do drama, quando o pai o agride fisicamente. Fica claro, a partir daí, que a jornada do 

pequeno Billy não será nada fácil. Apesar de questionador, Billy é um garoto obediente, 

que encontra na dança a vazão para sua raiva de ter que enfrentar a vida mesquinha e os 

pontos de vista tacanhos do irmão e do pai. 

Por fim, resta a Billy o desafio da jornada da aprendizagem em si: o principal ele 

já tem, isto é, o sonho de se dedicar à dança. Mas a aprendizagem do balé se torna um 

pouco mais árdua do que ele poderia imaginar. Em certos momentos, chega a se 

desentender com a professora, a senhora Wilkins (Julie Walters, em atuação estelar), 

como na cena em que trocam agressões verbais e físicas (a professora chega a dar um 

tapa no rosto de Billy). Neste episódio, Billy repete à professora o que vivencia em casa 

(isto é, agressões), chamando-a de frustrada, acusando-a de não ter uma escola decente 

onde pudesse dar suas aulas (a oficina de balé da professora também funciona 

precariamente no mesmo espaço onde são dadas as aulas de boxe). A reação de Billy 

talvez se deva um pouco ao fato de que a professora às vezes parece perder a paciência, 

exigindo mais do que ele pode dar em cada sessão de treinamento. Talvez o 

temperamento da professora, em alguns momentos nas aulas, tenha a ver com o que a 

filha dela havia confidenciado a Billy no momento afetivo que os dois vivenciaram: a 

senhora Wilkins estaria impaciente durante as aulas devido à vida sexual frustrada com 

seu marido? O que se segue são cenas de maior ternura e dedicação entre a professora e 

o dedicado aluno. Na verdade, eles já haviam se perdoado mutuamente, quando troca 

um abraço afetuoso logo depois dessa pequena briga. 



 

                                                     Julie Walters and Jamie Bell. 

 

O ponto mais importante que essa comovente narrativa ressalta com muita clareza 

é que, quando alguém tem um sonho e está disposto a lutar por ele, não há dificuldades 

que nos impeçam de alcançá-lo; em vez disso, as próprias dificuldades se tornam degraus. 

Na família de Billy, marcada pela dor (a viuvez do pai, a frustração da avó que não 

conseguiu ser dançarina, a vida do jovem irmão marcada pela opressão no trabalho), 

alguém precisava vencer toda a mesquinhez da vida e ser feliz. O pai do garoto percebe 

isso quando abraça seu sonho com entusiasmo e se torna um pai dedicado e presente, 

deixando para trás seus antigos medos e preconceitos. 

Nas últimas cenas, é interessante destacar um poderoso jogo de cena: enquanto o 

ônibus dispara na estrada mostrando Billy viajando em direção ao seu sonho, a imagem 

esmaece e é substituída pela cena do irmão, do pai e outros trabalhadores embarcando no 

elevador para as profundezas das cavernas de mineração, representando o triunfo do 

governo e o fracasso da greve, a volta da vida dura e sem sentido: o sonho e a dura 

realidade são postos lado a lado.  

                                                                           (Adam Cooper) 

 

Na cena final, destaquemos a expectativa de todos no teatro (expectativa que se 

transmite vivamente para os telespectadores) para a entrada triunfal de Billy. Nos exatos 

últimos segundos, prevalece o rosto do pai de Billy, que dá um suspiro extremamente 

emocionado, com sabor de vitória. As tristezas da vida ficaram para trás com a vitória do 



pequeno. A vitória dele foi também a vitória de todos. É um filme sobre o poder da união 

da família, que, mesmo às vezes desunida, pode operar milagres quando se une em torno 

de um sonho, de um objetivo. 
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