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RESUMO 

O balé clássico é uma arte que possui o corpo como objeto, que influi na imposição de um 

padrão preestabelecido, para o biótipo das estudantes de balé. O biótipo da bailarina é 

caracterizado por um corpo magro, longilíneo e disciplinado, além de trabalhar a técnica do 

balé, carecem de ter uma cautela exacerbada com o peso corporal a fim de manter o biótipo 

denominado adequado para a prática. Tal cautela influi na percepção da imagem corporal das 

bailarinas. Esta pesquisa teve por objetivo investigar tais percepções de imagem corporal das 

bailarinas estudantes de balé clássico. A pesquisa possui caráter qualitativo, para a coleta de 

dados foi realizada a entrevista semiestruturada. A amostra do estudo foi composta por oito 

bailarinas em um estúdio de balé, situado em Fortaleza-CE. A análise dos dados foi realizada 

através da técnica de análise de conteúdo de Minayo. A discussão foi agrupada em dois 

temas: Pressão para moldar o corpo e doenças psicofisiológicas. Todas as entrevistadas 

relataram que a imposição para a manutenção corporal pode deteriorar o prazer pela prática 

do balé clássico. As entrevistas também mostram que as bailarinas estudantes, em muitas 

situações, são submetidas à pressões de cunho extrínseco pelos seus respectivos professores, 

ocasionando uma pressão intrínseca, o que resulta em uma distorção de imagem corporal. Esta 

distorção de imagem faz com que as bailarinas se sintam desconfortáveis com o próprio 

corpo, gerando restrição alimentar, grande volume de exercícios físicos e pensamentos 

nocivos, quando agravados, se desdobram em doenças psicofisiológicas como os transtornos 

alimentares. Portanto, nas aulas de balé clássico podem conter fatores que encadeiam 

distorções de imagem corporal nas estudantes de balé.   
Palavras chave: cultura corporal, transtornos alimentares, doenças psicofisiológicas  

 

 

 

 

 

 

 



  
ABSTRACT 

Classical ballet is an art that has the body as object, which influences the imposition of a pre-

established pattern for the ballet student’s biotype. The ballet dancer's biotype is characterized 

by a thin, longilineous and disciplined body, so that ballet dancers, in addition to working on 

the technique of ballet, need to be cautious with body weight in order to keep the biotype 

called suitable for practice. Such caution influences the self-perception of the body image of 

the dancers. This research aimed to investigate the perceptions of body image of classical 

ballet students. The research has a qualitative character and the method used to perform the 

data collection was the semi-structured interview. The study sample consisted of eight ballet 

dancers in a ballet studio, located in Fortaleza-CE. Data analysis was performed using the 

Minayo content analysis technique. The discussion was grouped into two themes: Pressure to 

shape the body and psychophysiological diseases. All interviewees reported that imposition 

on body maintenance can damage the enjoyment of classical ballet practice. The interviews 

also show that ballet students, in many situations, are subjected to extrinsic pressures by their 

respective teachers, causing an intrinsic pressure, which results in a distortion of body image. 

This image distortion makes the dancers feel uncomfortable with their own body, generating 

food restriction, large volumes of physical exercises and harmful thoughts that, when 

aggravated, unfold in psychophysiological diseases like eating disorders. Therefore, classical 

ballet lessons may contain the factors that link body image distortions in ballet students. 

Keywords: body culture, eating disorders, psychophysiological diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dança é uma comunicação não verbal do pensamento interno e da manifestação 

individual, que por meio da linguagem corporal traduz sensações particulares (Amaral, 2011) 

Também é uma forma de arte que tem como objeto, o movimento e como ferramenta, o corpo, 

de modo que é imanente do mesmo. Impossível separar a dança do corpo dançante. No balé 

clássico, os bailarinos apresentam um corpo ágil, flexível e forte. Além de apresentarem estas 

capacidades, esse mesmo corpo precisa estar dentro de um estereótipo magro (Madrigal Rojas 

e González Urrutia, 2008).  

O Balé clássico é uma das modalidades de dança, que surgiu por volta de 1500 e 

perdura até hoje. Durante o seu percurso, construiu nomenclatura própria, evoluiu a técnica e 

sofreu modificações quanto à vestimenta e a presença de mulheres. É por meio do corpo que 

os bailarinos expressam sua técnica e sua arte, portanto há uma frequente preocupação em 

relação à sua imagem corporal (Fontana et al., 2011).  
A definição de imagem corporal é descrita pela reação que cada indivíduo possui 

frente a sua percepção corporal e como é construída. O processo de construção do modelo 

corporal está sujeito a sofrer influências de uma série de fatores. Dentre estes, está à relação 

com valores e crenças inseridos em uma determinada cultura, explícitos no meio profissional 

do balé clássico, onde o corpo linear e esguio, de somatotipo ectomorfo é exacerbadamente 

valorizado. A percepção do modelo corporal do indivíduo pode ser mais relevante na 

identificação de danos de naturezas psicológica e fisiológica, como algum tipo de transtorno 

alimentar (Ribeiro e Veiga, 2010). 
Atualmente, é comum que os bailarinos, mesmo com aporte nutricional, corpo forte e 

saudável para a prática do balé, não se sintam satisfeitos com seus corpos e não se enquadrem 

no padrão de beleza utópico. Todavia, esse alto índice de insatisfação entre os bailarinos é 

grave e preocupante. As exigências físicas impostas às bailarinas implicam, na insatisfação 

corporal e ocasionam a busca de métodos errôneos para alcançar um biótipo, colocando em 

risco sua saúde e carreira (Ribeiro e Veiga, 2010). 
A prevalência de insatisfação e distorção da imagem corporal tem sido observada 

frequentemente entre praticantes de balé (Gonçalves et al., 2017). No estudo de Gonçalves 

(2017), que teve como objetivo avaliar a presença e prevalência de insatisfação e distorção da 

autoimagem corporal de bailarinas foi constatado que a grande maioria das bailarinas 

apresentou insatisfação com a autoimagem corporal, desejando ter uma silhueta menor do que 

a que relatava possuir. Estudos como estes ajudam na conscientização das bailarinas e dos 
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docentes, a fim de evitar a distorção de percepção corporal e de buscar o equilíbrio entre um 

corpo atlético e saudável, em todos os âmbitos, para a prática do balé clássico. 
2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 Investigar as percepções de imagem corporal das bailarinas estudantes de balé 

clássico.  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar possíveis fatores contribuintes para a busca de molde corporal;  
b) Compreender de que modo esses fatores corroboram intrinsecamente nas estudantes 

de balé. 
3 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

3.1 O balé clássico 
A palavra “balé” é decorrente do verbo italiano “ballare”, associado nesta época ao 

canto, música e a dança (Moura et al., 2015). O balé clássico surgiu a partir das danças de 

corte, trouxe uma grande quantidade de adeptos e tornou-se uma arte dramática, com aspectos 

teatrais (Amaral, 2011). 
 Os balés de corte tinham funções na sociedade, sendo elas: 

(1) sócio-política, de passatempo para o monarca e sua comitiva, justamente por 
combinarem os temas políticos com o desejo de prazer e de diversão; (2) etiqueta, 
que atingiu seu apogeu no reinado de Luís XIV e cujas danças mostravam a 
hierarquia social e os comportamentos, já que as danças de corte, em geral, eram 
consideradas um meio de socialização do indivíduo fazendo parte da educação do 
cavalheiro; e (3) a de ratificar o poder soberano. Essa função de confirmação do 
poder real estava estritamente vinculada aos motivos políticos desenvolvidos e 
dançada nos balés de corte (Fantini, 2015).  

O balé desde os meados do século XV teve sua popularidade eclodida, por 

organizações de apresentações e espetáculos. A princípio, as apresentações eram feitas em 

banquetes com a participação dos servos, os mesmos serviam os pratos oferecidos enquanto 

dançavam para os convidados. Estas festas espetaculares, que geralmente eram realizadas na 

Itália, ofereciam dança, drama, beleza e diversidade gastronômica para os convidados 

(Amaral, 2011). Dessa forma, o balé é atrelado a uma diversidade cultural. 
 A linguagem do balé clássico se bifurca em diferentes estilos: o clássico (abordam os 

mitos, deuses e semideuses), romântico (suas visionárias paisagens de fadas, sílfides e 

delicadas donzelas) e neoclássico (com formas mais livres de desenhos coreográficos e uma 

maior gama de possibilidades de movimentos) (Amaral, 2011). 
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  O balé clássico teve um grande marco no século XVI com a Renascença, na Corte de 

Médicis em Paris, reproduzindo gestos e movimentos característicos da época (Simas e Melo, 

2000). Após assumir o reinado da França, no século XVI, a rainha italiana Catarina de 

Médicis, deu início à criação de um grande e importante espetáculo, em 1581, no qual gastou 

um enorme capital. O balé foi nomeado de “Balé Cômico da Rainha”, devido a sua magnitude 

e repercussão, foi considerado o primeiro grande balé da história. A composição coreográfica 

deste espetáculo foi de autoria de um grande nome no mundo da dança, o italiano Balthasar de 

Beaujoyeux (Stevens, 1977). 

O balé clássico é rodeado por um grande esquema corporal e físico. Para manter 

uma colocação postural no balé, é necessário sustentar o peso corporal com a ponta dos pés. O 

quadril é a base para uma perfeita colocação postural, sendo assim essencial o fortalecimento 

dos músculos dos glúteos e abdominais, promovendo o alongamento do quadríceps. As 

escápulas devem estar coladas para baixo e o peito levantado. Os braços devem estar sempre 

arredondados, com o cotovelo suspendendo o braço, sendo por ele a condução do movimento 

(Sampaio, 1996). 
A evolução dos movimentos técnicos do balé clássico originou-se a partir da 

procura de uma maior agilidade acoplada à leveza no bailarino, tendo assim, como 

consequência o total domínio do corpo, podendo assim, utilizá-lo de modo vigoroso e teatral, 

sem estar preso às limitações naturais do corpo (Malanga, 1985). O domínio do corpo é 

utilizado de diversas formas durante as aulas de balé clássico, por conta da estruturas 

utilizadas em aula. A estrutura de uma aula de técnica do balé clássico se divide em quatro 

partes: exercícios com suporte na barra, sequências no centro, com a exigência de equilíbrio e 

sustentação, agilidade nos pequenos saltos e deslocamentos no espaço, com giros e grandes 

saltos cruzando a sala (Silva, 2011). 
Os bailarinos românticos eram divididos em três gêneros de acordo com as suas 

características físicas: o bailarino de estatura alta, porte altivo e elegante, com flexibilidade e 

habilidades para realizar passos num tempo lento, era o nobre; o de estatura média porte 

elegante e realizador de passos brilhantes era o galante; e o de estatura baixa era o cômico, 

rápido, engraçado, sem exigências de ter um corpo perfeito no ideal da beleza romântica 

(Pereira, 2003). Marie Taglioni é considerada a bailarina de maior destaque dos balés 

românticos. Foi uma importante bailarina da Ópera de Paris. Faleceu em Marselha em 1884 

(Silva, 2011). 
O balé neoclássico é o estilo no qual se utiliza a base do vocabulário clássico, porém 

com menos rigidez. O neoclássico possui um contexto artístico de maior liberdade, que já se 
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vinha experimentando desde o Romantismo e o Impressionismo. Dentre os grandes nomes do 

neoclássico, estão Serge Diaghilev e George Balanchine (Coutinho, 2014).  

Houve um processo de avanços e retrocessos que permearam a difusão do balé ao 

longo dos séculos. Entender a subdivisão do balé possibilita o entendimento da sua construção 

de acordo com as necessidades de cada época. O conceito de balé transcende o uso de 

sapatilhas e de tutus, pois há toda uma contextualização histórica, política, e social (Coutinho, 

2014).  
3.2 Imagem corporal 

A imagem corporal consiste em uma idealização multidimensional, defendida pelas 

percepções e atitudes que o indivíduo tem, em relação ao seu corpo (Saur e Pasian, 2008). 

Fortes et. al (2011) define imagem corporal, como “a figura mental que temos das medidas, 

dos contornos e da forma de nosso corpo; e dos sentimentos concernentes a essas 

características e às partes do nosso corpo”. A vista disso, a imagem corporal passou por 

modificações e ganhou visibilidade na literatura:  

Atualmente, os estudos sobre imagem corporal tem se intensificado na literatura 

científica. Pode-se entender que a imagem corporal é a representação mental do 

corpo, que engloba todas as formas pelas quais uma pessoa experiência e conceitua 

seu próprio corpo (Schilder, 1999). 
A imagem corporal é uma construção multidimensional de aspectos físicos do corpo e 

a inter-relação deste corpo com o meio (Cash e Pruzinsky, 2002). Desta maneira, a imagem 

corporal do indivíduo é um importante componente do mecanismo de sua identidade pessoal 

(Fortes et al., 2011). 
O indivíduo sofre influências de vários âmbitos diferentes, como por exemplo, nas 

áreas de neurologia, psicologia, sociologia, educação física, reabilitação e outras. As inter-

relações entre essas áreas produzem assuntos rico e complexo, que pede um olhar 

multidimensional para o indivíduo, no qual seus aspectos fisiológicos, afetivos, cognitivos e 

sociais sejam considerados e discutidos com um olhar conjunto (Turtelli, 2003).  
A visão de modelo corporal é influenciada pelas inter-relações e as crenças e valores 

dentro de uma cultura, como no âmbito profissional dos bailarinos, onde o corpo magro e 

esguio é altamente valorizado (Ribeiro e Veiga, 2010). O termo “imagem corporal”, quase 

sempre estará enfatizado dentro das problemáticas do balé clássico. Em virtude, da procura 

pelo padrão de corpo estipulado nas diretrizes do balé, que difere do corpo de pessoas não 
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praticantes. A profissionalização da bailarina, juntamente com as vivências e exigidas pelo 

balé, proporciona a insatisfação com a própria imagem.  
A insatisfação com a imagem tem início quando o indivíduo é jovem e a construção da 

mesma é influenciada, principalmente, por aspectos socioculturais (Hart, 2003). 
3.3 Padrões corporais e ballet clássico 

Mudanças na composição corporal de um praticante de balé, pode refletir 

negativamente no seu desempenho e na aparência visual, que é requisito necessário para a 

participação em apresentações (Pereira et al., 2010).  

Os baletômanos eram apreciadores da dança de modo geral, figuras influenciadoras, 

levando como um dos principais critérios de seleção, para a prática do balé o padrão de beleza 

atrelado à magreza.  Padrão que seria futuramente fixado por Georges Balanchine, no século 

seguinte – magra, de linhas elegantes e definidas, leve, frágil e delicada (Moura, 2001). A 

bailarina clássica, por excelência, é uma eterna garotinha que não se permite envelhecer, 

amadurecer e engordar. Por fim, acrescenta a imposição de padrão a ser seguido pelas 

bailarinas, que ainda são vistas na atualidade. 

O balé clássico tornou-se o modelo inicial de maior relevância, para o ensino de outras 

técnicas e linguagens na região Ocidental. Consequentemente difundiu-se, por ser uma 

modalidade de decodificação de passos e estrutura didática. Apesar do surgimento de novas 

propostas a partir de técnicas, métodos, sistemas, linguagens e estilos de danças diferentes, 

tanto ocidentais como orientais, o balé é considerado a base de todas as danças. O indivíduo 

que domina a técnica clássica, o processo de aprendizagem de outras modalidades será 

acompanhado de um agente catalisador. Por conseguinte, vem acompanhado de uma série de 

exigências a serem seguidas rigidamente, e uma delas, é a de modelo corporal (Moura, 2001). 
A cobrança exacerbada para um corpo magro (até mesmo esquelético), longilíneo, 

com curvas da maneira menos perceptível possível, passaram a integrar a prática dos docentes 

e dotados como critério de inclusão para os praticantes. Deste modo, não são levados em 

consideração os diferentes objetivos dentro de sala de aula (i.e. profissionalização ou 

qualidade de vida). O padrão de corpo que é utilizado como embasamento, é o euro americano 

(meninas brancas, magras, de quadris estreitos e coxas finas), que se torna algo negativo para 

países como o Brasil, em que as meninas têm dificuldades em atender às expectativas de 

imagem, pois possuem natureza de curvas e quadris largos.  
Podemos obter todo tipo de informação sobre nossos corpos. Vivemos em uma 
sociedade de espetáculo e de impressões. Precisamos de especialistas e olhos 
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externos que nos digam o que fazer e como fazer, como moldar nossos corpos, de 
maneira a adquirirmos aceitação social (e muitas vezes, a própria aceitação depende 
desse julgamento). A cultura que molda nossos corpos também os embota. Ainda se 
pensa o corpo cartesianamente, como uma máquina, invólucro da alma (Moura, 
2001).  
“É importante que o ser humano aceite o seu corpo como ele é, em sua 
materialidade, e não exclusivamente através das impressões. Há necessidade de 
amar o corpo ou ter por ele uma consideração positiva ou, pelo menos, reconhecê-lo, 
aceitá-lo, e nunca reprová-lo por ser como é” (Salzer, 1982). 

O docente e a família não devem insistir, para que o bailarino possua padrão corporal 

julgado ideal para o balé. Da mesma maneira, deve se responsabilizar na orientação dos 

bailarinos, a fim de esclarecer dúvidas e questionamentos referentes à alimentação ideal, 

tendo sempre a cautela de não ocorrer à exclusão e impedir de participação de espetáculos e 

competições (Simas e Guimarães, 2008). 
No século XIX, o balé clássico tornou-se particularmente feminino, dando ênfase à 

mulher inatingível e imponderada, biótipo idealizado pelo o homem burguês. Juntamente com 

a ascensão de La Sylphide, as sapatilhas de ponta entraram em evidência, como instrumentos 

que deveriam ser utilizados para imposição de leveza e maior aspecto singelo. Porém, para o 

alcance de tais objetivos, foi estipulado um padrão corporal, de magreza quase utópica, 

determinando a leveza em cima das sapatilhas de pontas, situação e rótulo que resiste até os 

dias atuais (Carvalho, 2005). 
“a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis” 
(Foucault, 2007). 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho é caracterizado como pesquisa qualitativa. A abordagem 

qualitativa trata de pontos que não podem se resumir a representações quantitativas, pois 

tratam de questões bastante particulares. Significados e crenças individuais são dois exemplos 

que condizem com este tipo de pesquisa (Minayo, 1996). De acordo com Goldenberg (1997) a 

pesquisa de caráter qualitativo não visa valores numéricos, mas, sim, um melhor 

entendimento de um grupo de indivíduos. Os pesquisadores que optam por utilizar essa 

abordagem a defendem como uma metodologia própria, um modelo único para todas as 

ciências. Os pesquisadores qualitativos também se recusam a adotar o modelo positivista que 

é aplicado ao estudo da vida social, pois, desta forma, o mesmo não pode julgar ou permitir 

que suas crenças interfiram na pesquisa e nos resultados.  
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A pesquisa qualitativa é composta por variadas características, são elas: hierarquização 

das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local 

em determinado fenômeno; objetivação do fenômeno; observância das diferenças entre o 

mundo social e o mundo natural; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e 

seus dados empíricos; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências (Gerhardt e Silveira, 2009). Os pesquisadores que usufruem da 

abordagem qualitativa procuram explicitar o porquê dos fatos, exprimindo o que convém ser 

feito, mas não determinam numericamente os valores e as trocas simbólicas nem se submetem 

à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos e se valem de diferentes 

abordagens.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, que se utiliza 

de perguntas fechadas e abertas (Gerhardt e Silveira, 2009). A pesquisa foi realizada seguindo 

uma ordem nas questões previamente elaboradas, levando em consideração que as questões 

deveriam ser introduzidas, tal qual uma conversa de cunho informal. No decorrer da 

entrevista, o entrevistador, quando achou oportuno, introduziu questões adicionais com 

objetivo de elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, caso o entrevistado fugisse do tema ou tivesse dificuldades de dissertar sobre. Esse 

tipo de entrevista é utilizada quando se deseja delimitar o apanhado de informações, 

conseguindo maior foco sobre um tema específico, a fim de chegar ao objetivo do estudo 

(Gerhardt e Silveira, 2009). 

4.1 Amostra 

A amostra do estudo foi composta por oito (n=8) bailarinas pertencentes ao Studio de 

Ballet Daniel Lessa. As participantes receberam a letra B e um número de identificação, e as 

perguntas foram ordenadas com um número a letra R. Todas as informações obtidas durante 

esse estudo foram mantidas em total sigilo. Os critérios de inclusão adotados foram praticar 

no mínimo cinco anos de ballet clássico e possuir entre 20 e 30 anos. A partir do questionário 

aplicado, foram coletadas informações para caracterização da amostra (Figura 1). 
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Figura 1 - Perfil das estudantes de ballet. 

4.2 Instrumentos e procedimentos 

O instrumento utilizado para identificar o desfecho do estudo foi um questionário 

semiestruturado. O questionário foi administrado em forma de entrevista entre o pesquisador e 

o entrevistado. Os dados foram coletados através de gravações de áudio e posteriormente as 

informações foram transcritas. A entrevista foi desenvolvida de maneira descontraída, com 

intuito de obter relatos e informações acerca do objetivo da pesquisa, a partir da vivência e 

realidade dos entrevistados. A entrevista foi realizada entre os dias 12 de abril e 23 de maio de 

2018. 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados da entrevista semiestruturada foi feita através da análise de 

conteúdo. Foi utilizado o método descrito por Minayo (1996) que se dividiu em três partes.  A 

primeira foi realizada a releitura de todo o material coletado nas entrevistas para os recortes 

dos trechos de maior relevância e que se repetiam entre as entrevistadas. A segunda, a partir 

dos recortes das entrevistas foi feita a divisão dos principais tópicos a cerca do desfecho do 

estudo. A terceira foi realizada a discussão entre as falas das entrevistadas com a literatura 

existente, a fim de comprovar a relevância do presente estudo. Os tópicos relevantes para a 

discussão estão apresentados na Figura 4. 
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Figura 2 - Análise de conteúdo de acordo com as entrevistas das bailarinas. 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionadas duas categorias consideradas relevantes para a discussão. A 

primeira delas é a pressão para moldar o corpo, contendo como subcategorias, pressão 

extrínseca e pressão intrínseca. A segunda categoria aborda as doenças psicofisiologicas 

ocasionadas pela pressão para moldar o corpo.  

5.1 PRESSÃO PARA MOLDAR O CORPO 
5.1.1 Pressão extrínseca 

A imposição do corpo magro transforma em conquista, a perda de alguns gramas, 

principalmente às vésperas dos espetáculos (Anjos et al., 2015). Apesar de ser um sacrifício à 

manutenção desse corpo, algumas bailarinas relatam ter passado por restrições rigorosas nas 

vésperas das apresentações: 

É aquele corpo que te mata, é aquele corpo que vive de exercício físico e você não 
pode se alimentar bem porque tem que emagrecer. É complicado. Várias vezes eu 
tive que me adequar porque se eu não o fizesse, não tinha como participar das 
competições. (B6, R4). 

Eu já fiz certos esforços de deixar de comer algo que eu queria porque tinha 
apresentação, queria tá com o corpo mais enxuto… Acho que isso é algo que 
acontece até com as mais magrinhas, acho que isso é uma coisa que acontece com 
todas, todas, todas (B5, R5) 

  A explicação para isso está na exposição à pressão social do culto ao corpo magro 

impostos as bailarinas, que é visto, contemporaneamente, como padrão universal de beleza 
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(Tosatti et al., 2007). Por estarem sujeitas à exigência de equilibrar preparo físico e leveza, as 

bailarinas são um grupo de risco para  transtornos de imagem corporais mais sérios, quando 

comparadas com os praticantes de outras modalidades.  

Toda bailarina sempre tem algum complexo, nem que seja aquele que a gente deixa 
escondido debaixo do tapete e finge que não existe. Isso porque somos sempre 
avaliadas e também nos avaliamos, às vezes pelos olhares de outros. (B8, R3). 

 O corpo magro é um requisito constante na vida de uma bailarina. Entretanto, não há 

estudos científicos que comprovem a exigência de ser magro para dançar, ou dentro dos 

moldes exigidos pela sociedade (Simas e De Azevedo Guimarães, 2002). Após experiências 

de exigências impostas sobre os seus corpos, surgiram questões sobre o porquê de a bailarina 

clássica ser magra:  
Naquela época eu pensava mesmo que o corpo de uma bailarina devia ser magro, 
sabe...  Até porque tem vantagens na execução de certas coisas, mas isso não quer 
dizer que seja impossível pra outros tipos de corpo. Eu fui entendendo isso depois, 
eu ficava me perguntando sempre o porquê disso. (B2, R4) 

Eu preciso me encaixar primeiro no padrão, pra depois sentir o prazer de dançar. 
Minha cabeça fica louca, porque também não deixo de me questionar o porquê deu 
não poder dançar do jeito que eu to. Eu vou ter que emagrecer os catorze quilos de 
novo? Será? (B6, R8) 

Muitas dessas experiências são observadas na literatura, desta forma transcendem o 

empírico, para a prática. A bailarina precisa ser leve como uma fada, mesmo sem as sapatilhas 

de pontas. Além disso, deve ser leve, magra, longilínea e se não for beneficiada 

geneticamente, precisa ser disciplinada e determinada, para se adequar ao modelo a qualquer 

custo (Moura, 2001). 

Dentre as oito bailarinas entrevistadas, sete fizeram relatos de situações em que 

estiveram sob pressão, em parte exercida pelos professores. A procura pelo corpo perfeito, 

juntamente com a pressão exercida pelos professores e a família, são fortes contribuintes para 

o desenvolvimento de distorções da percepção da imagem corporal em jovens.  

Principalmente, quando relacionada a modalidades que valorizam o corpo e têm como pré 

requisito a estética corporal (Fortes et al., 2011). Foram observados relatos de pressão 

exercida pelos professores e familiares, em relação ao emagrecimento:  

Ah, com certeza, eu cansei de passar por isso. Quando eu torci o tornozelo e tive que 
passar um tempo fora pra me recuperar e depois voltar, acho que pouco tempo 
depois o professor olhou pra minha cara e disse assim: “Olha, eu vou lhe enfiar em 
uma competição e você tem que emagrecer catorze quilos em cinco meses, você tem 
cinco meses para emagrecer catorze quilos.” E eu: “Que?” (B5, R4) 

Em 2014 viajei para a Europa, passei a maioria dos dias em Roma e todos os dias eu 
comia pasta porque enfim, eu estava em Roma, né... engordei uns 5 quilos, estava 
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bem com isso. E lembro com detalhes, quando eu cheguei de viagem, meu 
professor, tipo, falou um monte pra mim, como “meu Deus, você tá uma jamanta, 
como é que você faz um negócio desse comigo? Tem que, urgentemente, voltar para 
aquele corpo”. Foi osso pra mim, escutar isso. Uns meses depois voltei para o meu 
peso de antes e fiquei muito aliviada, sensação de dever cumprido porque fiz a 
vontade do meu professor. (B2, R4) 

As distorções de imagem ocasionam diversas modificações deletérias ao indivíduo, 

para tratar esses danos, é necessário o acompanhamento de profissionais, além do apoio da 

família. A bailarina B6 relata a presença de pessoas em seu convívio que deram suporte, para 

que a mesma não sofresse as consequências da pressão recebida. Este relato reforça a 

importância do acompanhamento familiar e de profissionais da saúde para dar suporte às 

bailarinas que sofrem com as exigências impostas.  

Não, nunca fiz nada exagerado, como eu falei na pergunta anterior. Nunca enfiei o 
dedo na goela ou fiquei viciada em laxante pra poder emagrecer. Até porque eu 
sempre tive pessoas ao meu redor que nunca me deixaram passar por isso (B6, R6) 

O modelo corpóreo preestabelecido entre as bailarinas é, muitas vezes, um biótipo de 

aparência não saudável, que busca percentual de gordura e massa corporal abaixo do 

recomendado pelas associações de saúde (Castro et al., 2017). Tal fato acarreta a constante 

busca para manter o baixo peso corporal, que está associado com grandes volumes de 

exercício físico.  

Mas confesso que há, sim, um padrão de bailarina na minha cabeça que estipulei 
para mim mesma. Que é procurar manter meu peso e adquirir mais força e tônus 
muscular e, para isso, eu realizo treinos avulsos em casa e também pratico jazz. Às 
vezes são exercícios de força, mas também faço yoga e alongamentos de vez em 
quando. Quando tenho acesso à uma piscina sempre faço uns exercícios de 
resistência. Parando para pensar, eu me exercito um pouco compulsivamente se for 
um mês em que eu esteja focada a melhorar algo no balé e a ser uma bailarina 
melhor. (B8, R5) 

A prática de altos volumes de exercício realizados pelas bailarinas, apesar de não ser 

saudável, proporciona o ganho de massa muscular. Atualmente, os grandes balés de 

repertório, ainda requerem o biótipo magro e atlético do passado (Figura 3). Ainda que as 

exigências em relação ao condicionamento físico estejam direcionadas à magreza, também é 

necessário o desenvolvimento muscular, que proporcione bom desempenho físico da bailarina 

(Anjos, 2015). Muitas vezes, bailarinas famosas são tomadas como referência, por possuírem 

as duas principais exigências para o biótipo adequado de uma bailarina. 
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Mayara Magri Marianela Nunez  
Figura 3 - Perfil de bailarinas atléticas. 

Marianela Nunez, Mayara Magri, maravilhosas. São magras e musculosas, acho 

legal isso, são corpos firmes. (B4, R2)                                 

5.2.1 Pressão intrínseca 

As modalidades de cultura do movimento, que preconizam a obtenção de bons 

resultados em competições, baixo peso corporal e supervalorizam a estética (no caso do ballet, 

a magreza), são indicadas com a maior incidência de insatisfação corporal (Le Page e 

Crowther, 2010). 

Com certeza. Depende muito, também, da relação da bailarina com a cobrança, 
porque mais pesado do que outra pessoa lhe cobrar, é você mesmo se cobrar, é algo 
que mexe muito com o psicológico. Uma coisa é consequência da outra, na verdade, 
por mais sutil que seja a cobrança externa, isso faz com que a cobrança interna 
aumente muito, porque ela não surge do nada. Toda bailarina também já leva em 
consideração um padrão preestabelecido, uma regra. Não precisa nenhum professor 
dizer pra você, todo mundo sabe e tem aquela ideia de que as bailarinas precisam 
esbanjar magreza. Esse padrão somado com a pressão do professor, resultando na 
pressão interna, adoece qualquer um. Você nunca fica satisfeita vivendo sob 
constante pressão. O externo determinando o indivíduo em si. (B3, R8) 

As bailarinas profissionais representam um grupo, cuja atividade envolve muito 

treinamento físico, no qual a demanda por um padrão estético adequado pode levar à 

insatisfação e ocasionar distorções em relação com a imagem corporal (Mazziero e Ferraz, 

2016). No recorte a seguir, a entrevistada B1 relata uma clara distorção de sua imagem 

corporal: 
Bom, eu me comparava muito, muito mesmo, demais. Como eu falei, a menina que 
ia fazer o primeiro papel comigo, ela era magrinha, mas eu não conseguia enxergar 
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que eu estava já mais magra que ela, então pra mim ela era sempre mais magra, 
sempre... (B1, R7). 

5.3.1 Vestimenta 
Eu me sinto, na verdade, pressionada toda vez que eu vou dançar de branco ou com 
roupas claras. Dançar um ballet branco é... pesado. (B2, R4) 

O “Ballet branco” é o termo utilizado para definir os ballets, em que no seu segundo 

ato, o corpo de baile dança somente com figurinos brancos (Figura 4). La Sylphide, Giselle, 

Lago dos Cisnes e La Bayadere são exemplos de ballets brancos. 

 

Figura 4 - Exemplos de ballets brancos e suas vestimentas. 

O figurino constrói uma linguagem, alterando a estrutura física corporal, pois são 

incorporados novos traços, novas linhas e novos volumes de acordo com os tecidos e as cores 

dos mesmos. Além disso, o sujeito ganha sentido e direção, para executar a performance que 

lhe for dada, explicando o ballet de forma direta (Castilho, 2009). 
Há uma preocupação exacerbada por parte das bailarinas, ao tomarem conhecimento 

que dançarão um ballet branco, pois a vestimenta branca acentua os traços, as linhas e os 

volumes corporais. Em muitos casos, é reflexo das exigências dos professores, pois é comum 

o pedido para as bailarinas “enxugarem o corpo”, para dançar um ballet branco. Os 

professores justificam essa exigência, dizendo que com roupas brancas, as bailarinas 
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aparentam ter seios maiores, as curvas abdominais acentuadas e as pernas ficam mais grossas, 

o que difere do padrão preestabelecido.  
Eu tava me achando a pessoa mais gorda da face da terra e ia dançar de branco, né… 
E aí eu ficava na coxia todo tempo perguntando pra uma colega, “eu to gorda? Dá 
pra ver que eu to gorda?”, na minha cabeça eu tava muito gorda, mesmo escutando 
comentários positivos sobre o meu corpo de outras pessoas que foram me assistir. 
Eu via minhas colegas magérrimas e falava “caralho, mano, eu tenho que ficar desse 
jeito de novo”. Não tem como fugir disso. A comparação é um fato da vida da 
bailarina. (B6, R7)  

Mais do que uma preocupação, as bailarinas passam a viver com uma distorção de 

imagem corporal a partir da pressão exercida pelos professores para alcançarem um corpo 

magro suficiente e apto para vestir um figurino branco.  

A vestimenta obrigatória para as aulas ballet é composta por um collant, meia calça e 

sapatilha. A saia, na grande maioria das vezes, não é de uso obrigatório. O collant é uma peça 

que deve ser confortável e ajustada ao corpo, moldando a silhueta da bailarina (Menêzes, 

2016). Dessa forma, permite que o professor observe os movimentos, postura e músculos 

ativados. A distorção da imagem corporal acarreta transtornos psicológicos, induzindo as 

bailarinas a se sentirem desconfortáveis com o uso do collant.  
Frases como “está ficando melhor porque está enxugando”, “estou gostando porque 
você tá usando um collant branco e tá magra”, “estão aparecendo as suas costelas, 
muito bem”, “vocês vão dançar de branco, tem que tá em forma”. Então, tudo é 
pressuposto pro professor falar pra emagrecer. (B2, R4) 

Como o corpo é a imagem do sujeito, a roupa pode transformar essa imagem, 

influenciando na maneira com que o corpo será lido pelo outro (Ullmann, 2017). A bailarina 

B4 relata que sua imagem corporal se modificou, a partir do momento que ela trocou a roupa 

que costumava usar, pelo uniforme do ballet, sentindo-se desconfortável ao se olhar no 

espelho.  

Sim, pro ballet sim, sempre sinto que com roupas normais eu to ótima, mas quando 
eu vou colocar uma meia ou um collant eu me sinto um botijão. Só entrar em sala de 
aula mesmo, me olhar no espelho e não achar que tá legal, que não to bonita porque 
os ossos não tão aparecendo. (B4, R4) 

A bailarina B7 relata sobre o receio de utilizar a vestimenta, pois antes de começar a 

praticar o ballet, já sabia sobre o padrão corporal preestabelecido para uma bailarina. 
Eu tive muito receio de começar e ter que colocar collant. Tive muito receio de usar 
o uniforme e queria esconder, porque sempre tive culote, gordura extra... Eu era bem 
gordinha mesmo quando comecei. (B7, R3) 

A roupa é uma das pedagogias do corpo que, ao longo do tempo, participou de um 

processo para a educação do mesmo, constituindo em outro processo de inclusão ou exclusão 
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de indivíduos e grupos (Soares e Brandão, 2012). A bailarina B2 relata uma situação, onde 

esteve sob pressão para eliminar a gordura do abdômen, porque o figurino deixava a barriga a 

mostra. Perder a gordura no abdômen é um critério de inclusão para poder dançar.  
Eu dançava as odaliscas, né... e aí a nossa roupa era uma calça e um top, já começou 
daí... Barriga de fora. Então o nosso professor já chegava assim, dizendo que a gente 
ia dançar daquele jeito e que todo mundo emagrecesse pra não ficar com o bucho pra 
fora, pra ficar todo mundo bonito e esse foi um dos momentos que eu me senti mais 
pressionada, pois era a primeira vez que eu tava ali ensaiando pra me apresentar e já 
tava passando por isso. (B2, R4). 

Ainda sobre a inclusão nos festivais, a bailarina B8 relata uma situação que presenciou 

em que os bailarinos que não perderem peso, foram excluídos das apresentações, perdendo os 

seus solos.  
Fiquei horrorizada em uma aula experimental em que havia no mural de uma 
academia de balé de Fortaleza um papel com os nomes dos bailarinos que 
precisavam perder peso ou perderiam seus solos. Isso é uma humilhação. (B8, R8) 

5.2 DOENÇAS PSICOFISIOLÓGICAS 
A psicofisiologia é o estudo das inter-relações entre o corpo e mente, que surgem a 

partir de qualquer estímulo estressor, físico e/ou psicológico (Danucalov, 2010). As doenças 

psicofisiológicas, que foram abordadas pelo estudo, são a anorexia nervosa, que é um 

transtorno alimentar caracterizado por limitações dietéticas autoimpostas, distúrbios 

alimentares, associada ao temor intenso de engordar (Busse e Silva, 2004) e a bulimia 

nervosa, que é a ingestão compulsiva de grande quantidade de alimento, com pouco ou 

nenhum prazer, alternada com comportamento purgativo (vômitos induzidos, abuso de 

laxantes e diuréticos) (Cordás e Claudino, 2002). 

A Associação Brasileira de Nutrição Esportiva considera o ballet uma atividade, que 

valoriza de maneira exacerbada, a beleza, grande desempenho físico, que impõe padrões nem 

sempre saudáveis e que podem influenciar de maneira significativa, o aparecimento de vários 

distúrbios, como anorexia e bulimia nervosa, possibilitando o  comprometimento da 

integridade física das bailarinas (Leal, 2013). 

Eu conheço muita gente, muita gente que ficou de cama, a pessoa era pra pesar 
cinquenta e tava pesando trinta. Então, assim, conheço bailarinas que tiveram essa 
exigência e seguiram à risca pra poder se adequar. (B6, R5) 

Do mesmo modo, alguns fatores como o déficit do consumo energético, o treinamento 

físico de alta intensidade e o baixo percentual de gordura corporal, podem estar relacionados 

ao início desses distúrbios (Vilardi et al., 2001; Madrigal Rojas e González Urrutia, 2008). A 
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entrevistada B1, relata sobre a sua rigorosa restrição de calorias diárias, acompanhada de uma 

jornada intensa de ensaios, na escola de ballet onde estudava que eram diretamente 

relacionados ao seu transtorno alimentar.  

Bom... Na época em que eu estava entrando nessa questão do transtorno, é... As 
coisas que eu fazia eram absurdas pra me manter dentro do padrão, o padrão que eu 
achava na minha mente, né. Então, assim, eu já não comia de  manhã, ia pro colégio, 
minha mãe me dava uma fruta e eu jogava a fruta no lixo, almoçava só verdura e um 
pouquinho de carne, às vezes eu escondia, é... Jogava fora a carne e comia só a 
verdura, é... Minha mãe comprava Gatorade e ia me deixar na escola X umas duas 
horas da tarde e eu ficava até quase dez e meia da noite com apenas meio Gatorade, 
né... Então são coisas absurdas, eu falando assim tu pensa "como é que se mantém 
viva, né", mas era dessa forma. (B1, R5). 

No estudo, “A construção do corpo ideal no ballet clássico: uma investigação 

fenomenológica” de uma das entrevistadas que teve experiências fora do Brasil, relatou a 

exigência de um corpo magro, para que elas permanecessem nas escolas de ballet. Ela fez o 

relato dizendo: “Lá (Alemanha) eles têm uma linha de trabalho. A partir do momento que eu 

cheguei à escola, toda sexta-feira, não sei se hoje em dia é assim, mas na sexta-feira era o dia 

da balança. Então as pessoas que têm bolsa dentro da escola não podiam engordar.” (Anjos et 

al., 2015). A presença de uma balança na escola, onde uma das entrevistadas estudava e o 

medo de engordar, ocasionou o vício em se pesar e controle rigoroso para não aumentar o 

peso. 

Eu ficava me pesando. Lá tinha uma balança, bem em frente a sala de dança... Sim! 
Tinha uma balança em frente a sala de dança, então toda vida que eu entrava, eu me 
pesava, toda vida que eu saía, eu me pesava, quando eu ia ao banheiro também... 
Fingia que ia comer e não comia, aí voltava pra sala e antes de entrar eu me pesava 
de novo, se eu tivesse meio quilo mais magra, algumas gramas que fossem, eu já não 
bebia nem água pra não aumentar, então era uma paranóia sem fim, começou mesmo 
a ser doentio. (B1, R5). 

Em algumas alunas, a intervenção profissional teve que ser introduzida. O trabalho do 

nutricionista na área de transtornos alimentares exige habilidades não inerentes à sua 

formação, como conhecimentos de psicologia, psiquiatria e de técnicas da terapia cognitivo-

comportamental. Deve ser criado um vínculo com o paciente, atuando de forma empática, 

colaborativa e flexível (Rock e Curran-Celentano, 1996). No recorte a seguir, a entrevistada 

B1 relata que a sua nutricionista precisou pensar em alternativas de realizar a consulta, por 

pensar negativo ao ver aumento do peso na balança.  

Eu dizia que eu morria, mas morria magra. Minha mãe deixou de trabalhar pra ficar 
cuidando de mim. Tentei suicídio. No processo de tratamento eu não me permitia 
aumentar o peso, então a nutricionista teve que abordar um novo jeito de me 
consultar, não me pesava mais. (B1, R8) 
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Os bailarinos possuem preocupação exacerbada em manter o peso. Este gatilho os leva 

a praticar exercício intenso e com maior frequência, sobrecarregando o próprio corpo 

(Assunção et al., 2002). O principal motivo para a prática excessiva de exercício físico é a 

perda de peso, deixando de lado os reais benefícios da prática. Atrelado a isto, está a culpa por 

ter consumido alimentos que alto teor calórico.  

Me lembro de uma vez que eu fui pro cinema com as meninas do ballet e lá eu tomei 
um milkshake do Bobs, o pequeno, e aí eu fiquei... Pra mim eu perdi o dia. Eu 
lembro como foi ruim aquela sensação na minha cabeça e quando foi de noite, eu 
não dormi. Passei a noite fazendo aula de ballet no meu quarto, abdominal, tudo no 
mundo pra poder tirar o milkshake da minha barriga, era desse jeito (B1, R6). 

No entanto, dietas restritivas (baixos níveis de carboidratos, proteínas e gorduras), 

juntamente com o alto gasto calórico proporcionado pelo exercício físico, pode induzir 

irregularidades no ciclo menstrual, amenorreia, fadiga muscular, alterações e danos 

osteoarticulares (Castro et al., 2017). Desta forma, a exigência mantida pelas bailarinas de 

baixa ingesta ocasiona diversas modificações deletérias ao seu organismo.  

Então, essa exigência me levou a uma doença séria que eu quase morri, cheguei até a 
ficar com 32 quilos e fui internada, me alimentei por sonda, e aí eu tive anorexia e 
bulimia, e depois que eu fiquei anoréxica, eu comecei a purgar, porque 
primeiramente era fisiológico, porque meu estômago tava muito pequeno e depois 
era intencional, né... Eu dizia pra minha mãe que tava comendo pra poder aumentar 
de peso e depois botava pra fora. Aí fui descoberta, eu mesma falei, porque tava me 
sentindo ruim com isso, mas eu fiz um tratamento intenso, tanto psicológico, quanto 
nutricional, endócrino também porque eu fiquei sem menstruar por quatro anos, 
então assim, os prejuízos foram grandes e... Eu sofri bastante comigo mesma. (B1, 
R8). 

Adicionalmente, a falta de orientação adequada e acompanhamento familiar, impede, 

muitas vezes, a correção de hábitos prejudiciais à saúde das bailarinas (Castro et al., 2017). A 

entrevistada B1 relata, que na época em que viveu os transtornos alimentares, não teve 

professores pressionando-a por um padrão corporal e isso impediu os maus hábitos que são 

prejudiciais à sua saúde. 

A bailarina tem que ser leve, mas é leve de alma, não de corpo... Hoje eu entendo 
isso. Mas me faltou na época alguém que me fizesse entender isso, que me fizesse 
permanecer naquele sentimento, que não me desvirtuasse, não tirasse a magia da 
dança de mim. (B1, R8) 

CONCLUSÃO 

A partir da revisão literária e do material coletado para a análise, foi possível a 

formação de ideias conclusivas sobre a percepção da imagem corporal das estudantes de ballet 

clássico. Das oito bailarinas entrevistadas, sete fizeram relatos de situações em que estiveram 
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sob pressão para a obtenção de um corpo magro. Tais situações acarretaram sérios danos, 

dentre eles, o desenvolvimento de transtornos alimentares.  
A pressão para a manutenção corporal (extrínseca) para um corpo magro vem, em 

demasia, por parte dos professores, dos próprios familiares e por outras bailarinas. Em razão 

disto, as bailarinas desenvolvem pressão intrínseca, fazendo com que elas, sem influência 

externa, se sintam desconfortáveis com a vestimenta utilizada nas aulas e apreensivas quanto 

ao figurino das apresentações. A constante comparação com outras bailarinas trazem 

pensamentos nocivos e geram restrição alimentar exagerada ou outras atitudes para a 

manutenção corporal, como a realização de grandes volumes de exercício físico.  
Todas as entrevistadas relataram que a imposição para a manutenção corporal pode 

deteriorar o prazer pela prática do ballet clássico. Dentre as bailarinas, nenhuma desistiu de 

praticar o ballet de forma determinante, mas algumas precisaram de um bom período de 

afastamento para lidar com as consequências ocasionadas pela pressão. Uma delas precisou de 

dez anos para se recuperar.  
Os resultados deste estudo mostram a necessidade do desenvolvimento de novas 

pesquisas com a mesma abordagem, tendo em vista que as praticantes de ballet clássico são 

um grupo de risco para a distorção de imagem corporal e para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares.  

O surgimento da problemática deste estudo é multifatorial. A origem dele tem 

influências socioculturais que acarretam danos psicofisiológicos, mostrando a necessidade de 

uma equipe de saúde com atuação interdisciplinar, a fim de promover uma formação para 

professores de ballet e conteúdo instrutivo para alunas praticantes e familiares. De acordo 

com Saupe et al. (2005) a interdisciplinaridade se dá pela exigência de um olhar plural, que 

possibilita trabalho conjunto, buscando soluções para os problemas em questão. Desse modo, 

este é um investimento estratégico para a concretização da integralidade das ações de saúde. 

Tais ações transcendem o ambiente das escolas de ballet, o que gera a importância da 

discussão sobre esta problemática para outras modalidades, tanto da dança como dos esportes. 

Sugere-se que sejam realizados outros estudos abordando esta problemática a fim de se 

identificar precocemente as bailarinas que possuem vulnerabilidade às pressões exercidas para 

se obter um corpo magro, desta forma, evitando o desenvolvimento de doenças 

psicofisiológicas as quais são desencadeadas pela distorção da autoimagem corporal.  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM AS BAILARINAS 

Código: B1 

Data da entrevista: 18/04/2018 

Idade: 27 anos 

Tempo de prática: 14 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

É... Eu vou descrever sob a perspectiva da B1 que teve transtorno alimentar e que hoje, depois 

de ter passado por tudo isso, como eu vejo o corpo de uma bailarina. Na minha mente, 

naquela época, aos 16 anos, eu achava que o corpo da bailarina tinha que ser magro, 

longelíneo, leve né... E sempre tive isso na minha mente: quanto mais leve eu estava, mais eu 

me sentia dentro do padrão. 

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

As bailarinas que, hoje em dia, eu tenho como referencial e acho lindas são a Sara Lene, a 

Marianela Nunez e várias outras que sigo no instagram, principalmente as que são mamães, 

eu acho o máximo, vejo que elas tem uma vida fora dos palcos, que são mulheres que 

trabalham, que são mães, se dedicam... Então essas são as minhas heroínas, não mais aquela 

questão de que "é bela, tem a ponta bonita", não! Minhas heroínas são aquelas que são bem 

sucedidas, são mulheres normais, são mães, esposas e tudo o que está mais no meu contexto, 

hoje em dia. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

Eu sempre fui insatisfeita com o meu corpo, então eu sempre tinha que ser mais magra, 

porque eu sempre tive um pouco de receio com os meus pés, com as linhas da minha perna 

que não eram as mais bonitas, né... Então eu achava que eu tinha que compensar isso com a 

magreza, então eu era super insatisfeita. Hoje eu sou super satisfeita, mesmo querendo ganhar 

uns quilinhos ainda, né, mas eu voltei a treinar, a levantar uns pesinhos pra ver se eu crio mais 

massa muscular porque to um pouco magra devido a uma cirurgia que fiz recentemente, no 

começo do ano, a retirada de um sisto, não pude mais treinar. E aí eu tenho dificuldade pra 

ganhar peso mesmo, é de família, e eu to tentando agora voltar a treinar pra ganhar mais 

massa magra.  

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 
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Sim, eu me sentia bastante pressionada, né, principalmente no ano de 2005 que eu tive a 

oportunidade de ter o primeiro papel, na escola X, e eu ia dividí-lo com outra menina, né, é 

uma longa história. Essa menina... a mãe dela pagava por fora professor pra ela ser a primeira 

bailarina e tudo e ela era bem magrinha, mais nova do que eu, tinha mais tempo de ballet do 

que eu, mesmo sendo mais nova, então eu me exigia bastante, então minhas rotinas de ensaio 

eram quase duplicadas em relação aos dela... Eu me exigia muito. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Bom... Na época em que eu estava entrando nessa questão do transtorno, é... As coisas que eu 

fazia eram absurdas pra me manter dentro do padrão, o padrão que eu achava na minha mente, 

né, então assim, eu já não comia de manhã, ia pro colégio, minha mãe me dava uma fruta e eu 

jogava a fruta no lixo, almoçava só verdura e um pouquinho de carne, às vezes eu escondia, 

é... jogava fora a carne e comia só a verdura, é... minha mãe comprava Gatorade e ia me 

deixar na escola X umas duas horas da tarde e eu ficava até quase dez e meia da noite com 

apenas meio Gatorade, né... então são coisas absurdas, eu falando assim tu pensa "como é que 

se mantém viva, né", mas era dessa forma. E aí, é... eu ficava me pesando. Lá tinha uma 

balança, bem em frente a sala de dança... Sim! Tinha uma balança em frente a sala de dançan 

então toda vida que eu entrava, eu me pesava, toda vida que eu saía, eu me pesava, quando eu 

ia ao banheiro também... Fingia que ia comer e não comia, aí voltava pra sala e antes de entrar 

eu me pesava de novo, se eu tivesse meio quilo mais magra, algumas gramas que fossem, eu 

já não bebia nem água pra não aumentar, então era uma paranóia sem fim, começou mesmo a 

ser doentio. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Sim, sim. Como eu falei na questão anterior, essas privações de alimentação, foram algo 

exagerado, né... Nunca cheguei a tomar laxante, nem diurético, mas eu me sentia super 

culpada quando eu comia, então assim, eu já não comia muito, então se eu comesse um 

pouquinho de chocolate... Me lembro de uma vez que eu fui pro cinema com as meninas do 

ballet e lá eu tomei um milkshake do Bobs, o pequeno, e aí eu fiquei... pra mim eu perdi o dia, 

eu lembro como foi ruim aquela sensação na minha cabeça. E quando foi de noite, eu não 

dormi. Passei a noite fazendo aula de ballet no meu quarto, abdominal, tudo no mundo pra 

poder tirar o milkshake da minha barriga, era desse jeito. Então, eram coisas parecidas com 

isso mas nunca passou da alta restrição alimentar, cada vez eu restringia mais a alimentação. 

Hoje, o que eu faço pra manter meu peso: depois de alguns anos eu adotei uma dieta 
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vegetariana, mas por questões éticas mesmo, da exploração do animal... enfim. Na época 

também, eu já não comia carne, jogava a carne fora ou então nem colocava no prato, já era 

por causa disso porque eu sempre gostei muito de animais, mas, existia um motivo assim, 

vamos dizer, subliminar né, por trás, que era realmente não querer engordar, mas hoje eu faço 

toda a substituição proteica com leguminosas. Então, a minha dieta não é restrita, como muito 

pão, biscoito, na minha bolsa do ballet nunca falta merendinha, mas assim, eu como em 

poucas quantidades, várias vezes ao dia, muita fruta, muita verdura... como eu sou 

vegetariana, às vezes eu só como leite e ovos no pão, ou numa pizza quando a gente sai pra 

comer, eu e meu esposo, enfim... Hoje em dia, graças a Deus eu como de tudo, também não 

me culpo, realmente não me preocupo mais em manter esse padrão, até porque eu já me 

convenci de que a estética do meu corpo ja é essa, eu não mudo muito. Posso ganhar mais 

massa muscular se eu treinar, mas como eu voltei a fazer ballet, tá bom do jeito que tá, mas 

não desconto isso na comida, de jeito nenhum, eu continuo a mesma e meu corpo continua o 

mesmo.  

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Bom, eu me comparava muito, muito mesmo, demais. Como eu falei, a menina que ia fazer o 

primeiro papel comido, ela era magrinha, mas eu não conseguia enxergar que eu estava já 

mais magra que ela, então pra mim ela era sempre mais magra, sempre... Então na minha 

cabeça eu tava gorda e tudo, até porque tinha também uma pressão psicológica do professor 

que estava comigo, né... Ele ia ser o príncipe das duas, então hora ele ensaiava comigo, depois 

ensaiava com ela. E com ela ele botava as pegadas lá em cima e tudo, e comigo ele dizia que 

eu tava gorda ainda lembro do jeito que ele dizia, "você tá gorda, gorda!", dizia que eu estava 

acima do peso, então ele não me colocava no alto, dizia que eu estava pesada, enfim... Então 

isso só fez contribuir com o que eu já estava achando, que eu tava fora do padrão. Então eu 

me comparava a ela também com as bailarinas russas que eu sempre gostei, sempre as achei 

muito lindas, mesmo sendo um físico totalmente distoante do nosso físico, das brasileiras. 

Então eu sempre achava que tava tudo errado com o meu corpo e sempre surgiam motivos 

para que as exigências aumentassem. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Essa é a mais incrível, essa pergunta, porque realmente, a única coisa que me deixou dez 

anos, aliás, mais de dez anos longe da dança foi isso. Então, essa exigência me levou a uma 

doença séria que eu quase morri, cheguei até a ficar com 32 quilos e fui internada, me 
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alimentei por sonda, e aí eu tive anorexia e bulimia, e depois que eu fiquei anoréxica, eu 

comecei a purgar, porque primeiramente era fisiológico, porque meu estômago tava muito 

pequeno e depois era intencional, né... Eu dizia pra minha mãe que tava comendo pra poder 

aumentar de peso e depois botava pra fora. Aí fui descoberta, eu mesma falei, porque tava me 

sentindo ruim com isso, mas eu fiz um tratamento intenso, tanto psicológico, quanto 

nutricional, endócrino também porque eu fiquei sem menstruar por quatro anos, então assim, 

os prejuízos foram grandes e... Eu sofri bastante comigo mesma. Eu dizia que eu morria, mas 

morria magra. Minha mãe deixou de trabalhar pra ficar cuidando de mim. Tentei suicídio. No 

processo de tratamento eu não me permitia aumentar o peso, então a nutricionista teve que 

abordar um novo jeito de me consultar, não me pesava mais. E aí eu me lembro que quando 

eu tinha dezessete anos, fui fazer vestibular com atestado médico dizendo que a qualquer 

momento eu podia sair da sala por algum problema, porque geralmente eu desmaiava, aí eu 

passei pra educação física... 2006. Comecei a cursar e aí foi quando o professor Y, é... eu quis 

dar uma volta por cima e o professor Y me ajudou bastante, me deu aula particular, eu tava 

sem musculatura nenhuma, totalmente fragilizada, e aí ele foi quem me fez voltar a dançar. Só 

que aquilo ficou muito marcado em mim. Eu voltei a dançar, dancei até a Bela Adormecida 

com ele, foi lindo, mas eu não quis continuar mais, eu acho que eu tinha me esgotado do 

padrão, já não queria mais aquilo, então eu fui pra áreas totalmente diferentes, fui pra 

educação física, fui fazer musculação, crossfit e tudo mais. Mudei meu corpo, fiquei 

gostosona, tomava suplemento até a tampa, whey protein, num sei o que lá, ovo, batata, 

aquelas coisas todas, né... Aí pronto, mudou o cenário, de magérrima eu queria ficar bonita 

agora, panicat. Então comecei a malhar e tudo mais. Só que... a cabeça não tava no lugar, eu 

só fiz transferir de uma coisa pra outra, consegui ganhar meu peso, voltei a menstruar e tudo 

direitinho, mas a minha relação com a dança nunca voltou. Então eu não me permitia mais 

ficar magra, de jeito nenhum, era ao contrário, então era quase uma vigorexia, pra mim eu 

tava magra, perdia um quilo e já ficava desesperada, porque eu não queria mais ficar como eu 

era antes e não queria mais nem saber de dança porque aquilo ali foi um pesadelo na minha 

vida e tudo, mas... com aquela saudade, aquela vontade no meu coração de fazer as pazes com 

a dança, mas aí meu caminho se desviou totalmente da dança, fui pra área do treinamento. E 

aí eu ficava mesmo nessa, querendo mesmo um dia voltar a ver a dança com aquele olhar que 

me levou a fazer dança, quando eu comecei. Aquele olhar apaixonado pelo ballet, algo que 

encanta, e hoje, depois que muitos anos se passaram, eu comecei a amadurecer a ideia de 

voltar a dançar. E aí falei pra mim mesma, “é agora, vou ali falar com o professor Y e vai dar 

certo”. Aí coincidiu com o estágio da faculdade que eu escolhi fazer na área da dança e me 
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toquei de que aquele era mesmo o momento, de voltar e encarar a dança como a dança que 

possui aquele significado que me tomou logo de início, me fez entrar na sala pra fazer ballet 

pela primeira vez... E hoje eu vejo que posso fazer diferente pra essas meninas que tão aí, né, 

que eu to tendo a oportunidade de dar aula, colocar a dança para elas com o significado que 

ela realmente possui, que é a expressão do corpo, da alma, não é biótipo, é mais do que isso, a 

bailarina tem que ser leve, mas é leve de alma, não de corpo... Hoje eu entendo isso. Mas me 

faltou na época alguém que me fizesse entender isso, que me fizesse permanecer naquele 

sentimento, que não me desvirtuasse, não tirasse a magia da dança de mim. Então, hoje quero 

fazer diferente, já falei até para o professor Y que a dança seja pela dança mesmo, que ela 

dance porque ela gosta, seja uma mais cheinha ou seja uma magrinha. Acredito que, se 

quiserem futuramente estarem no âmbito profissional, podem manter um corpo magro, mas 

orientadas por um nutricionista. Eu tava até lendo uma reportagem da Marianela Nunez em 

que ela fala que tem muita dificuldade em manter o peso, em ser magrinha, ela era dez quilos 

acima do que ela pesa hoje em dia, então ela foi para um ortomolecular que passou uma 

dietinha pra ela que não desse prejuízo fisiológico, que não afetasse a saúde dela, e aí ela 

consegue ter aquele físico dela. De seis em seis meses eu faço uma bateria de exames pra ver 

como estão as taxas, vou ao nutricionista, sempre me passa suplementação se algo estiver 

abaixo da médica, mas graças a Deus há uns dois anos que tá tudo normal, já estou pensando 

em ter filhos, então isso conta muito. Enfim... graças à Deus teve um desfecho feliz, a minha 

história, mas quantas outras tendem a se suicidar, morrem... Então eu voltei pra dança, com o 

meu coração, com a minha alma mesmo, e, não na perspectiva de ser bailarina, isso já passou, 

mas na perspectiva de mudar esse contexto, porque não deve existir! Ele não deve existir. 

Meu coração fica triste quando eu vejo as escolas exigindo um padrão, exigindo aquilo, 

enquanto nas minhas aulas eu tento fazê-las dançar, apenas, fazer com que elas se sintam 

lindas olhando para o espelho. E eu percebo que nenhuma delas se diz “ai é porque eu sou 

gordinha, porque eu sou magrinha, porque isso e aquilo...” nenhuma delas. Parece que elas se 

veem todas iguais no espelho, e a gente tem que aproveitar isso da criança e não começar a 

padronizar nada. Desde o baby class. Então, concluindo, mais do que ter feito as pazes com a 

dança, o que me fez ficar bem de verdade foi ter feito as pazes com o meu corpo, saber como 

ele é, aceitar como ele é por completo. Quando a gente cresce, a gente amadurece mais nessa 

questão, do se ver com outros olhos, Perceber as nossas limitações, trabalhar em cima delas e, 

acima de tudo, respeitar o nosso corpo, a gente tem que aprender isso e ensinar isso, 

principalmente quem já viveu nessa pressão, então eu aprendi a amar o meu corpo e aceitá-lo 
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exatamente como ele é. Sem me machucar. Não é fácil, não foi fácil, mas hoje em dia, eu me 

aceitei. 

Código: B2 

Data da entrevista: 20/04/2018 

Idade: 22 anos 

Tempo de prática: 6 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

É... Assim, o bailarino é treinado pra ir além do que as pessoas “normais” vão, fisicamente 

falando, Então é um corpo atlético, pois a gente tem um treino excessivo de aula. É engraçado 

tu fazer essa pergunta, porque se for pra generalizar, é muito difícil... Porque se eu me coloco 

do teu lado no espelho, vamos ver corpos completamente diferentes... Isso é muito difícil, mas 

vamos lá. Eu acho que, visualmente falando, eu acho que a bailarina tem que ter carne, carne 

que eu falo, musculatura, deve ser tonificada, não magérrima ou gorda, extremamente 

tonificada. Eu fico imaginando essa bailarina na minha cabeça... Mas é isso, tônus.  
R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Tu sabe que tem, né? Marianela Nunez! O corpo dela pra mim... Ela é uma bailarina magra, 

mas ela tem ossos grandes, você percebe isso no tronco dela, a caixa torácica dela é grande, 

não é aquela bailarina magra dos ossos pequenos e, consequentemente aquela, né... Palitinho. 

Ela tem músculo, o braço dela é lindo. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

O meu corpo de bailarina? Eu gosto muito do meu corpo. A gente sempre tem uma coisa no 

nosso corpo que a gente não gosta, o negócio é aceitar. Por exemplo, uma parte do meu corpo 

que eu não gosto é a minha caixa torácica, é muito grande, não tenho cintura... a Marianela 

Nunez é exatamente assim, e é por isso que eu gosto dela, também, porque eu me vejo nela e 

me sinto melhor, mas ao mesmo tempo em muitos momentos eu odeio. Mas eu gosto do meu 

corpo, em geral, da musculatura, da magreza, eu gosto, até dos meus peitinhos de criança.  

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Às vezes sim. Vou começar cronologicamente. Quando comecei a dançar, eu dancei O 

Corsário, comecei com quinze anos e era considerada velha, de acordo com as regras 

preestabelecidas do ballet clássico, aquela fala “pra se tornar uma bailarina profissional, você 

tem que começar desde criança”, algumas pessoas dizem isso, então eu já tinha um corpo 
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formado, de moça de quinze anos, e não de uma bailarina de quinze anos. Eu dançava as 

odaliscas, é... e aí a nossa roupa era uma calça e um top, já começou daí... Barriga de fora. 

Então o nosso professor já chegava assim, dizendo que a gente ia dançar daquele jeito e que 

todo mundo emagrecesse pra não ficar com o bucho pra fora, pra ficar todo mundo bonito e 

esse foi um dos momentos que eu me senti mais pressionada, pois era a primeira vez que eu 

tava ali ensaiando pra me apresentar e já tava passando por isso. Eu já tinha que me enquadrar 

em um padrão que eu não tava nem perto, naquela época. Eu emagreci mesmo. Confesso que 

minhas dietas não eram muito legais, mas, graças à Deus, acho que por ter um corpo muito 

forte, eu nunca passei mal. Mas eu não comia de três em três horas, só tinham três refeições 

no meu dia: café, almoço e janta, acabou. Não tinha lanche, entende? E quando eu entrei, a 

primeira bailarina da escola era magra, alta, longilínea, aquela coisa assim, né... O professor 

pressionava muito. Naquela época eu pensava mesmo que o corpo de uma bailarina devia ser 

magro, sabe assim, até porque tem vantagens na execução de certas coisas, mas isso não quer 

dizer que seja impossível pra outros tipos de corpo, eu fui entendendo isso depois, eu ficava 

me perguntando sempre o porquê disso. Eu me sinto, na verdade, pressionada toda vez que eu 

vou dançar de branco ou com roupas claras. Dançar um ballet branco é... pesado. Até porque, 

eu fico pensando em quem vai assistir, às vezes vem gente de fora, isso, eu digo porque já 

presenciei, já assisti espetáculo com amigos meus com meninas no palco em que uma menina 

tava mais cheinha e meu amigo comentou: ai como ela tá gorda dançando, num sei o que, ela 

pode dançar muito bem, mas tá imensa, e eu escutava esse tipo de coisa e não falava nada. 

Então, fico pensando o que falarão de mim. Hoje, me sinto melhor em relação a isso, mas 

antes nem tanto. Esse ano to me preparando pra ser a protagonista, e isso já é também uma 

pressão pro meu corpo, eu devia tá curtindo pra caramba isso, de ser a principal, mas não to. 

Porque, sendo a principal, eu sinto como se tivesse que passar para todos que dançam comigo, 

que vão assistir, passar pra todo como é realmente o corpo de uma bailarina, sabe? Apesar de, 

hoje, meu atual professor não pedir isso, esse tipo de coisa ainda vaga na minha mente. Não 

fico louca com isso, mas incomoda bastante. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Rapaz... Me cuidar né, me alimentar bem. Não pular mais refeições, comer direito, de três em 

três horas, não exagerar no doce, essas coisas... E fazer muita aula também. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Exagerado mesmo, não, eu nunca fiz, nunca tive coragem. Já vi várias amigas fazerem, mas 
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sempre achei absurdo.  

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Sim, me comparo sim. É muito doido falar isso, porque ao mesmo tempo em que eu me 

comparo, eu também penso que isso é uma besteira tremenda, mas é inevitável não se 

comparar. Mas acredito que seja uma comparação saudável. Nada que tire o meu sono. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Assim... Eu acho que depende do tipo de pressão que você coloca, se for aquela pressão 

interna, a comparação exagerada com as colegas de turma, então a bailarina nunca vai se 

sentir bem, porque ela nunca vai ser suficiente pra ela mesma, ela não vai tá bem consigo 

mesma. Isso é horrível, vai além da sala de aula, transparece no palco. Faz com que muitos 

bailarinos desistam de dançar. O professor deve sempre aconselhar, ao invés de exigir algo. 

Código: B3 

Data da entrevista: 10/05/2018 

Idade: 20 anos 

Tempo de prática: 9 anos  

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

Pernas enormes, hiperextensão no joelho, pezão, magérrima, pouquíssimo seio e braços 

longos. 

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Roberta Marques, sempre foi ela. Porque a primeira vez que eu a vi, eu nem usava ponta 

ainda... A vi dançando fada açucarada e me apaixonada. O corpo dela é totalmente diferente 

do ideal de bailarina que eu disse, porque ela é a típica bailarina brasileira. O corpo das russas 

é totalmente diferente do nosso, a Svetlana tem umas pernas que batem lá nos peitos, os 

braços finos e enormes, parece um louva deus, parece que ela não tem músculo nenhum, um 

cabo de ventilador. A Roberta Marques tem mais pernas, não é magérrima, a Carolina Neves, 

bem atual, também não, nem a Ana Botafogo, ela tem bundinha, a Svetlana é um pastelzinho. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

Sou magra, não tanto quanto deveria ser, para os padrões, mas sou ok. Já tive a perna mais 
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grossa, acho meu pé bonito, mas não tenho o pé que eu queria ter. Eu me acho com um corpo 

de bailarina do lado de várias pessoas que não fazem ballet mas dentro do nosso mundo, eu 

sou só mais uma, nada demais, eu me acho diferente do ideal, sou magra mas não sou 

magérrima, não pareço um louva deus.  

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Quando eu comecei a fazer ballet na escola onde eu estudava, a minha professora dizia que eu 

nunca ia conseguir fazer nada, eu nunca fui uma criança magrinha, não era obesa, mas era 

cheinha. O meu biótipo nunca fui magérrimo, então ela dizia que eu nunca ia conseguir fazer 

as coisas por causa disso, sempre jogou na minha cara, e eu sempre me questionei na infância, 

quase desisti. Mas a partir do momento que eu fui amadurecendo, isso saiu mais da minha 

cabeça. Na minha pré adolescência entrei em um studio de ballet mesmo, nunca deixei de 

sentir a pressão. Frases como “está ficando melhor porque está enxugando”, “estou gostando 

porque você tá usando um collant branco e tá magra”, “estão aparecendo as suas costelas, 

muito bem”, “vocês vão dançar de branco, tem que tá em forma”. Então, tudo é pressuposto 

pro professor falar pra emagrecer. Na minha adolescência, quando estirei, fiquei realmente 

bem magrinha. Em 2014 viajei para a Europa, passei a maioria dos dias em Roma e todos os 

dias eu comia pasta porque enfim, eu estava em Roma, né... engordei uns 5 quilos, estava bem 

com isso. E lembro com detalhes, quando eu cheguei de viagem, meu professor, tipo, falou 

um monte pra mim, como “meu Deus, você tá uma jamanta, como é que você faz um negócio 

desse comigo? Tem que, urgentemente, voltar para aquele corpo”. Foi osso pra mim, escutar 

isso. Uns meses depois voltei para o meu peso de antes e fiquei muito aliviada, sensação de 

dever cumprido porque fiz a vontade do meu professor. 

 R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Eu não faço muito esforço, hoje, para não comer. Não me importo muito, claro que não como 

um salgado todo dia, ou vou pra rodízio sempre, mas não é uma coisa que eu me prive, amo 

comer.  

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Às vezes eu esqueço de comer, e muitas vezes eu pensava “ah não to comendo mas pelo 

menos tá ajudando, bom que fico magra”, mas nunca fiz isso de forma realmente pensada.  

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Todos os dias da minha vida. Sempre me achei muito mediana, não sou magérrima mas 
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também não sou gorda, isso sempre me incomodou. Na turma, sempre fomos muito 

diferentes, e eu me comparo sempre, mas não desejando tudo das outras, mas prestando 

realmente atenção na diferença de todas, não é uma comparação que me deixa mal.  

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Com certeza. Depende muito também da relação da bailarina com a cobrança, porque mais 

pesado do que outra pessoa lhe cobrar, é você mesmo se cobrar, é algo que mexe muito com o 

psicológico. Uma coisa é consequência da outra, na verdade, por mais sutil que seja a 

cobrança externa, isso faz com que a cobrança interna aumente muito, porque ela não surge 

do nada. Toda bailarina também já leva em consideração um padrão preestabelecido, uma 

regra. Não precisa nenhum professor dizer pra você, todo mundo sabe e tem aquela ideia de 

que as bailarinas precisam esbanjar magreza. Esse padrão somado com a pressão do professor, 

resultando na pressão interna, adoece qualquer um. Você nunca fica satisfeita vivendo sob 

constante pressão. O externo determinando o indivíduo em si.  

Código: B4 

Data da entrevista: 18/05/2018 

Idade: 25 anos 

Tempo de prática: 11 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

É magra, bem magra. 

 R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Marianela Nunez, Mayara Magri, maravilhosas. São magras e musculosas, acho legal isso, 

são corpos firmes. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

Atualmente tá bem gordo, cheio de celulite, to muito frustrada comigo mesma, por mais que 

as pessoas digam que eu continuo magra, pra mim eu estou gorda. Meu corpo não está legal, 

engordei muito. Por mais que as pessoas digam que eu sou magra... Mas pro ballet eu sinto 

que tenho muita bunda, muita perna, não to bem como antes. Porém, para a vida to ótima. Pro 

ballet to muito acima do peso.  

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 
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Sim, pro ballet sim, sempre sinto que com roupas normais eu to ótima, mas quando eu vou 

colocar uma meia ou um collant eu me sinto um botijão. Só entrar em sala de aula mesmo, me 

olhar no espelho e não achar que tá legal, que não to bonita porque os ossos não tão 

aparecendo. O olhar do professor mudou, ficou muito diferente depois que engordei. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

É necessário fazer muita aula e se alimentar bem. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Não. 

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Vixe... Acho que sim, não tempo como não comparar. Você vê uma pessoa com um físico 

melhor que o seu e deseja a saboneteira trincada dela. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Sim, porque é uma pressão. Nada que é obrigatório é gostoso de fazer. Isso é péssimo. 

Sempre se sentir mal por ter que tirar a saia na aula algumas vezes, prender a barriga o tempo 

todo pra não aparecer o bucho... Isso é o inferno. 

 Código: B5 

Data da entrevista: 18/05/2018 

Idade: 24 anos 

Tempo de prática: 18 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

 É… Pra mim, o corpo de uma bailarina é realmente um estereótipo. Sim, quando falam em 

uma bailarina, o que me vem à cabeça é exatamente uma pessoa super magra, longilínea, 

pernas muito delgadas, é… uma pessoa muito alongada e, pra mim, especialmente quando 

falam em uma bailarina, não sei se é porque eu sou do meio, mas eu penso também, é… no 

pé, eu penso em um pé muito bonito, um pé muito… enfim, eu penso exatamente naquele 

estereótipo de bailarina. 

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 
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Paloma Herrera. Forte.  

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

O meu corpo como bailarina é, na verdade, pra mim… Assim, eu nunca tive o ballet como 

profissão, então eu nunca me cobrei muito com relação a corpo, porque isso nunca chegou a 

ser como uma obrigação pra mim, então juntou com o fato de que eu tenho facilidade pra 

emagrecer, nunca tive excesso de peso e esse tipo de coisa, sempre fui do tipo mais magrinha, 

então sim, eu sempre me encaixei no parâmetro do ballet, sempre me senti à vontade nas aulas 

mas, recentemente, depois que eu parei o ballet, e depois voltei, eu percebi que dei uma 

engordada e, não que me tenha sido cobrada alguma coisa, mas eu me senti um pouco 

pressionada pra emagrecer mais um pouco porque eu comecei a achar que o meu corpo já não 

se encaixava, é… naquele perfil. Assim, eu ainda não estava gorda, só tinha engordado mais 

um pouquinho, mas aquilo já foi o suficiente pra me incomodar um pouco, mas era só um 

incômodo leve, nunca foi nada muito sério pra mim, acho que justamente porque eu não tinha 

isso como profissão. 

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Acho que essa pergunta já foi respondida na pergunta anterior, mas… Não, eu não me sinto 

pressionada pra modificar o meu corpo, não por pressão externa, porque é algo que nunca me 

foi cobrado. Sim, já pensei em emagrecer pra me adequar mais, mas nunca foi algo que me 

pressionasse realmente, uma pressão muito forte, pelo fato deu não levar o ballet como 

profissão, algo mais sério, pra mim sempre foi um hobbie, então mesmo que eu tivesse 

excedendo um pouquinho, eu gostaria de emagrecer, porém não era uma pressão imposta a 

mim, não era uma pressão mesmo, era só um desejo, digamos assim. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Pra me manter dentro do padrão… Como eu já falei, nunca tive muita facilidade pra engordar, 

o meu biotipo é realmente de uma pessoa magra, então eu não posso dizer que eu faço muito 

esforço pra me manter dentro do padrão que eu queria dentro do ballet. Mas sim, eu já fiz 

certos esforços de deixar de comer algo que eu queria porque tinha apresentação, queria tá 

com o corpo mais enxuto… Acho que isso é algo que acontece até com as mais magrinhas, 

acho que isso é uma coisa que acontece com todas, todas, todas e sim, eu nunca fui uma 

pessoa que precisasse fazer muitos esforços, mas sim, eu já fiz. Já passei por isso. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 
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Não, nunca fiz algo que eu julgo ser agressivo pra minha saúde ou pra minha integridade 

física pensando nesse padrão de bailarina, nunca cheguei a fazer nada desse tipo mais 

agressivo. 

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Sim, eu me comparo fisicamente com as colegas de turma. Acho que isso é inevitável, a gente 

sempre acaba se comparando e pra mim, pelo menos, foi algo muito forte quando eu precisei 

sair do ballet e passei um ano afastada, depois voltei, e pra mim eu tinha ganho um pouco de 

peso, então naquele momento eu comecei a me comparar muito é… me olhava no espelho e, 

eu não estava gorda, mas o meu tipo de corpo, é um corpo que aumenta na parte da coxa e no 

bumbum, e aquilo ali, pra bailarina, tira um pouco da linha, daquela coisa mais longilínea, 

então mesmo que eu não estivesse gorda ainda, me comparava mesmo assim. Por eu ser 

baixinha também, e ainda ter ganho um pouco mais de volume, aquilo me incomodou, me ver 

no espelho e não me achar tão longilínea, com uma linha tão bonita quanto a das outras. Tipo 

assim, no fundo, fora da sala de aula, eu não estava incomodada com o meu corpo de forma 

alguma, aquilo era uma coisa que eu sentia somente quando eu chegava na sala de dança, que 

eu olhava pro espelho, pra mim, e depois olhava pras outras, porque realmente eu ficava me 

comparando. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Sim, eu acho que essa pressão pra manter o corpo com certeza prejudica… Essa relação com 

o ballet, essa vontade de dançar com certeza é prejudicada, por mais que eu, B5, nunca tenha 

sido pressionada por pessoas de fora ou, enfim, nunca tenha tido problemas mais sérios com 

isso, eu tenho contato com pessoas do meio e eu sei que muitas se sentem nessa pressão. Eu 

acho que isso é muito complicado porque cada pessoa tem um corpo diferente, tem pessoas 

que apenas não conseguem atingir aquele padrão e mesmo assim são ótimas bailarinas e 

mesmo assim, unicamente por causa disso, deixaram de receber algum papel, ou deixaram de 

ficar mais na frente na coreografia, não por falta de competência na dança, mas por não estar 

dentro do padrão físico. Então eu acho que isso pode sim, muitas vezes, desmotivar mesmo as 

pessoas na dança. Se uma pessoa se esforça muita, dá o seu melhor e mesmo assim não 

consegue ser reconhecida unicamente por conta do seu tipo físico, é realmente uma situação 

desmotivante porque muitas vezes ela tem capacidade pra aquilo tudo e somente o físico 

impede. Isso pode sim ser um obstáculo, pois atrapalha e desmotiva essa relação com o ballet.  
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Código: B6 

Data da entrevista: 19/05/2018 

Idade: 25 anos 

Tempo de prática: 15 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

Pra mim, um corpo muito magro, esguio. Aquele corpo padrão, né… Muito magro e muito 

alto, tudo tem que ser pouco. Mas, pra mim, o que caracteriza principalmente é a superação, a 

abdicação, porque você tem que abdicar de tudo na sua vida pra viver em função do corpo, 

porque, a bailarina, querendo ou não, é corpo. Se você tá com o braço um pouco mais gordo, 

você não é aceita, se você não tem a altura correta… Então eu acho que o corpo da bailarina é 

pura abdicação. 

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Nossa, eu tenho trocentas… Mas assim, durante muitos anos eu tive a Aurelie Dupont, ela foi 

a primeira bailarina da Ópera de Paris. O corpo dela, não era aquele corpo… Era um corpo 

magro, mas era um corpo mais normal, sabe? Uma perna mais grossa, ela tinha essa diferença. 

Maravilhosa. Não tem uma bailarina profissional gorda, as bailarinas que eu tenho como 

referência, a Svetlana, a Marianela, então assim, todas são muito magras mas a Svetlana é a 

que eu mais me impressiono, porque ela é muito alta e muito magra, eu fico pensando no que 

que aquela mulher deve passar pra ficar daquele jeito. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

Bom, como eu avalio o meu corpo de bailarina. Quando eu tava no meu auge, eu acho que o 

meu corpo era como eu falei na primeira pergunta, era pura abdicação, eu abdicava de muita 

coisa pra ter aquele corpo magro, pra ter aquele corpo esguio, porque querendo ou não, existe 

um padrão. Por mais que as coisas hoje em dia estejam um pouco diferentes, a maioria das 

escolas ainda são muito tradicionais e exigem isso, o Bolshoi principalmente. Mas eu tinha 

aquele corpo, um corpo dor, sofrimento, aquele corpo que tem muito calo no pé, que quando 

acaba uma aula você não aguenta ficar em pé porque dói tudo, então acho que corpo de 

bailarina é isso, aquele corpo sofrido, mas tamo lá feliz da vida! 

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Ah, com certeza, eu cansei de passar por isso. Quando eu torci o tornozelo e tive que passar 

um tempo fora pra me recuperar e depois voltar, acho que pouco tempo depois o professor 
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olhou pra minha cara e disse assim: “Olha, eu vou lhe enfiar em uma competição e você tem 

que emagrecer catorze quilos em cinco meses, você tem cinco meses para emagrecer catorze 

quilos.” E eu: “Que?”, então assim, existe o padrão, se você tem o ballet como hobbie, você 

se sente na obrigação de emagrecer somente pra aguentar a aula, mas não é aquele 

emagrecimento desgraçado que você tem que emagrecer rápido e muito, como pra, no meu 

caso, que vivia isso, fiz disso a minha vida, todas as pessoas que tem o ballet pra vida, que 

pensam só isso pra viver, que abdicam de tudo pra conseguir a superação. Então assim, com 

certeza existe esse padrão e com certeza a gente tem que se adequar a isso, infelizmente, por 

mais que as coisas estejam melhores. Principalmente as que vivem disso, é aquele corpo que 

te mata, é aquele corpo que vive de exercício físico e você não pode se alimentar bem porque 

tem que emagrecer. É complicado. Várias vezes eu tive que me adequar porque se eu não o 

fizesse, não tinha como participar das competições. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Bom, assim, a genética também me ajudou muito. Quando eu era mais nova, pesava quarenta 

e oito quilos, eu era muito desnutrida pra poder entrar no padrão. Mas nunca fiquei anoréxica 

ou bulímica, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu conheço muita gente, 

muita gente que ficou de cama, a pessoa era pra pesar cinquenta e tava pesando trinta, então 

assim, conheço bailarinas que tiveram essa exigência e seguiram à risca pra poder se adequar. 

O que eu fazia mesmo era dieta, mas com a nutricionista, e era aquele emagrecimento mais ou 

menos saudável. O psicológico da gente influencia muito, e é engraçado porque se o professor 

não cobra, a bailarina amiga cobra, o partner cobra, a mãe cobra… Se a pessoa não se cobra, a 

sociedade cobra, e vice versa. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Não, nunca fiz nada exagerado, como eu falei na pergunta anterior. Nunca enfiei o dedo na 

goela ou fiquei viciada em laxante pra poder emagrecer. Até porque eu sempre tive pessoas ao 

meu redor que nunca me deixaram passar por isso, meu professor atual sempre foi muito 

realista comigo, ele disse, “olha B6, você tem que emagrecer, vá ao nutricionista e num sei o 

que...” Claro que tem as frases que afetam, “B6, você tá muito pesada”, “B6, o vestido não tá 

fechando”… Mas mesmo assim, nunca passei por nenhum distúrbio. 

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 
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Com certeza! É impossível não se comparar. Se ela mesma não se compara, é como eu disse, 

isso também vem do professor, ou de algum familiar, “fulana é bem magrinha, tu podia ficar 

que nem ela”. Eu sempre me comparei demais, sempre, sempre, sempre! Fisicamente, 

psicologicamente, de todas as formas. Quando eu voltei, depois de ter me recuperado da 

lesão, e eu via todas as minhas colegas lindas e magras e eu enorme de gorda, eu pensava, “Eu 

preciso muito voltar ao que eu era”. O último festival que eu dancei, eu ficava perguntando 

pras minhas colegas, “dá pra ver que eu to de cinta?”, porque eu dancei de calcinha, cinta e 

aqueles sutiãs que prendem mais um pouco… Isso porque eu tava me achando a pessoa mais 

gorda da face da terra e ia dançar de branco, né… E aí eu ficava na coxia todo tempo 

perguntando pra uma colega, “eu to gorda? Dá pra ver que eu to gorda?”, na minha cabeça eu 

tava muito gorda, mesmo escutando comentários positivos sobre o meu corpo de outras 

pessoas que foram me assistir. Eu via minhas colegas magérrimas e falava “caralho, mano, eu 

tenho que ficar desse jeito de novo”. Não tem como fugir disso. A comparação é um fato da 

vida da bailarina. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Eu acho que essa pressão prejudica sim. O ballet precisa ser acolhedor, ele precisa acolher 

aquela pessoa de trinta anos que sempre teve o sonho de fazer e vai começar agora, ela precisa 

se sentir bem vinda. Ela não pode se sentir tipo, “ah, era meu sonho, mas não vou fazer 

porque já to velha e gorda”. As pessoas precisam se sentir acolhidas no ballet, assim como na 

zumba ou na musculação, as bailarinas precisam, acima de tudo, sentir prazer dançando, e 

acho que isso tudo prejudica sim. Claro, antes era pior, o ballet sempre foi uma modalidade 

muito exclusiva, o Bolshoi ainda é assim, você pode ser a melhor bailarina do mundo, mas na 

hora que eles te colocam uma fita métrica e você não possui as medidas que eles querem, 

você tá fora. Infelizmente, hoje ainda (não tanto pras pessoas que tem o ballet como hobbie), 

isso tudo ainda impede muito de você se entender com o ballet, afasta o prazer, pra todo 

mundo, todo mundo tá sujeito a isso, em diferentes níveis. Por exemplo, em julho fará dois 

anos que eu parei de fazer aula, que eu dei um tempo, e aí quando eu voltei agora a dar aula 

de variação, eu lembrei de como é bom dançar e senti saudade, mas aí o meu corpo lembrou 

de outra coisa, a primeira coisa que eu pensei foi: “eu preciso emagrecer pra voltar a dançar”. 

Então, concluindo, eu preciso me encaixar primeiro no padrão pra depois sentir o prazer de 

dançar. Minha cabeça fica louca, porque também não deixo de me questionar o porquê deu 
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não poder dançar do jeito que eu to. Eu vou ter que emagrecer os catorze quilos de novo? 

Será? Isso me faz perder a vontade. Se você não tem gosto naquilo que tá fazendo, não faça. 

Código: B7 

Data da entrevista: 22/05/2018 

Idade: 27 anos 

Tempo de prática: 10 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

A bailarina passa muito leveza no palco, então a gente acaba tendo como característica do 

corpo de uma bailarina aquele corpo magro que dá a impressão de ser mais leve, então 

assim... O que caracteriza mesmo, pra mim, é a leveza. A gente meio que acaba olhando pra 

magreza, a gente olha pra esse ponto porque todo mundo tem aquela visão de que a leveza tá 

diretamente relacionada com o peso da pessoa. 

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Eu nunca tive nenhuma bailarina específica como referência, mas a primeira que me vem a 

cabeça é a Ana Botafogo. Vou falar do corpo das bailarinas de forma geral: um corpo magro 

que dá a aparência de ser leve e é um corpo bem trabalhado, você vê que não é aquela 

magreza sem cuidado, em alguns corpos... Na Ana Botafogo eu vejo muito isso o que quero 

dizer, você vê que ela tem músculo, vê que o corpo dela é trabalhado, é definido.  

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 

Quando eu comecei a fazer ballet, havia a questão da idade, mas tinha também a questão do 

peso, porque eu era gordinha, então eu tive muito receio de começar e ter que colocar collant. 

Tive muito receio de usar o uniforme e queria esconder, porque sempre tive culote, gordura 

extra... Eu era bem gordinha mesmo quando comecei. O meu corpo mudou no decorrer do 

ballet, tanto por cuidado como por motivos pessoais. Por muito tempo eu vi o meu corpo 

como inadequado pro ballet, porque tinha aquela impressão de que eu precisava ser muito 

magra pra conseguir fazer as coisas. 

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Eu não me sentia ou me sinto muito pressionada. Meu professor nunca pegou no meu pé em 

relação ao meu corpo, acho até que durante muito tempo ele foi muito delicado nessa questão, 

mas eu me sentia pressionada sim pelo ballet e por ser mulher. Mas chegou um momento em 
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que o ballet pesou mais nessa questão. Mas era muito mais uma pressão minha em relação a 

visão que eu tinha tanto das pessoas que dançavam comigo tanto quanto das que eu via nos 

palcos da vida. 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

Tipo, eu nunca fui muito de me controlar pra comer, eu só evitava comer demais, e quando eu 

comia, ficava me sentindo muito culpada, porque eu tinha a sensação de que tinha que tá 

magra, mas tava ali exagerando. Era um sentimento de culpa. Às vezes também me restringia 

de algumas coisas.  

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Eu nunca fiz nada exagerado comigo na intenção de emagrecer pro ballet, mas já aconteceu 

deu passar por situações pessoais difíceis que a minha resposta pra isso era esquecer de 

comer. Depois que passou esse período de dificuldade e eu me dei conta de que tinha 

emagrecido, de que me corpo tinha mudado, eu acabava gostando... Não da situação que eu 

passei, mas do resultado, mesmo que aquela situação tenha sido prejudicial pra mim, eu 

acabava ficando feliz porque pelo menos eu tinha emagrecido e ficado bem mais próxima 

daquele padrão exigido pro ballet, o que acaba não sendo muito saudável, mas era isso que 

acontecia na minha cabeça. 

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Sim, não tem como não se comparar. Sempre tem aquelas alunas do corpo lindo, magérrimo... 

E acontecia muito dessas pessoas que estavam com o corpo ótimo reclamarem, dizendo que 

tavam gordas, e aí eu acabava me comparando muito, esse tipo de comentário perto de quem 

tá realmente acima do peso... Existe aquela coisa, “se eu to aqui, desse tamanho, e ela que tá 

magra desse jeito reclamando que tá gorda, nem emagrecendo um pouco mais eu vou me 

sentir suficientemente bem”, era essa a sensação. As magras se achando gorda faziam eu me 

sentir mais gorda ainda. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Particularmente, pra mim nunca mudou. Eu não posso responder pelos outros porque isso é 

muito pessoal. Tudo isso, em nenhum momento, nunca tiroi o prazer que eu tinha em dançar 

ballet, eu sempre, mesmo gordinha, ia lá e fazia, era legal e bom. Eu me sentia beneficiada e 
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tudo. Mas quando chegou o período em que eu estive mais magra, eu senti uma diferença 

muito grande no desenrolar dos meus movimentos. Não sei se pelo tempo que eu tava no 

ballet ou se porque realmente algumas gordurinhas a menos ajudam, né... Mas eu senti isso. 

Então, quando eu comecei a engordar de novo, houve uma pressão maior minha, interna 

mesmo, mas nunca tive essa coisa de “preciso emagrecer agora!”, não. Sempre senti prazer na 

dança, independentemente de tá bem com o meu corpo ou não. 

Código: B8 

Data da entrevista: 23/05/2018 

Idade: 27 anos 

Tempo de prática: 12 anos 

R1. Para você, o que caracteriza o corpo de uma bailarina? 

É difícil estipular um padrão, pois temos uma infinita possibilidade de corpos. Acredito que 

minha ideia de bailarina clássica já foi bem diferente. Hoje em dia, eu diria que o cuidado 

com a técnica é o que mais caracteriza o corpo de uma bailarina. É o corpo trabalhado, 

enérgico e expressivo. Digo isso sem incluir virtuose na palavra técnica que é uma coisa que 

ainda causa confusão. O virtuosismo é só uma forma de expansão dessa técnica que nem 

sempre é acessível ou necessária. A técnica clássica mesmo é bem acessível.  

R2. Você tem alguma bailarina profissional como referência? Como é o corpo dela para 

você? 

Eu gosto muito da Ekaterina Maximova, mas não é da minha geração. Eu citaria a Misty 

Copeland como uma referência minha de bailarina, mas não somente pelo talento e pela 

técnica que ela tem de sobra, mas pelo que ela representa. Ela começou adolescente o balé 

clássico, enquanto todos diziam que é uma idade tardia. Ela foi a primeira bailarina negra a se 

tornar principal em uma das maiorias companhias de balé do mundo. Podemos pensar em 

tudo que ela representa como artista e mulher negra. Apesar disso, ainda existem críticas à ela 

e muitos ainda a querem em um lugar de exceção. Eu sempre admirei as linhas e a postura da 

Misty, ela é tem um corpo muito trabalhado e expressivo. Muitos ainda a tem por atlética 

demais, eu acredito que faz parte de uma resistência do próprio mundo do balé que não quer 

abrir mão dos padrões nocivos e elitizantes. 

R3. Como você avalia o seu corpo de bailarina? 
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Toda bailarina sempre tem algum complexo, nem que seja aquele que a gente deixa escondido 

debaixo do tapete e finge que não existe. Isso porque somos sempre avaliadas e também nos 

avaliamos, às vezes pelos olhares de outros. Eu sempre tive problemas com meu tônus 

muscular, por eu demorar muito pra criar massa muscular e ser muita rápida em perdê-la. Por 

isso, eu sempre acho que estou muito fraca para ser bailarina e que preciso melhorar meu 

tônus. Também sempre há uma voz lá no fundo dizendo que meus pés são fracos ou que 

preciso de mais en dehors. Eu acredito que nasci com certas facilidades, como a flexibilidade, 

mas percebo que a maior parte de tudo precisa de muito trabalho. Eu sempre me pego 

querendo pular etapas e fazer muitos exercícios para conseguir chegar logo ao meu objetivo 

que sempre tem a ver com melhorar alguma coisa. 

R4. Você se sente pressionada para modificar o seu corpo ou adequá-lo a algum padrão? 

Eu sempre me policio para que isso não aconteça, mas eu realmente me sinto pressionada a 

não engordar e acredito que é um padrão que eu guardo pra vida. Por algum motivo, eu 

começo a me sentir feia quando eu engordo muito e é algo que eu realmente não consigo 

controlar. Acredito que isso tenha a ver com muitas coisas e não somente com o balé. No balé 

isso vem à tona de forma clara, pois mesmo que eu tenha engordado um pouquinho eu sempre 

fico numa ansiedade de que alguém faça algum comentário 

R5. O que você faz para manter-se dentro do padrão exigido para uma bailarina? 

De uma forma ou de outra eu já estou fora dos padrões tradicionais de bailarina clássica por 

ter as coxas grossas e o quadril largo. Mas confesso que há, sim, um padrão de bailarina na 

minha cabeça que estipulei para mim mesma. Que é procurar manter meu peso e adquirir mais 

força e tônus muscular e, para isso, eu realizo treinos avulsos em casa e também pratico jazz. 

Às vezes são exercícios de força, mas também faço yoga e alongamentos de vez em quando. 

Quando tenho acesso à uma piscina sempre faço uns exercícios de resistência. Parando para 

pensar, eu me exercito um pouco compulsivamente se for um mês em que eu esteja focada a 

melhorar algo no balé e a ser uma bailarina melhor. 

R6. Já fez algo que você julga ser exagerado ou agressivo para consigo mesma ou com a 

sua integridade física para manter esse padrão? 

Meu padrão mudou muito. É tanto que ainda sou exigente comigo mesma, mas não é mais o 

padrão tradicional do balé. De alguma forma eu consegui tirar isso da minha cabeça e me 

manter saudável, mas na adolescência eu passei por um período em que isso era tudo o que eu 

pensava e o que queria: Ser uma bailarina clássica magérrima. Por algum motivo eu colocava 
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isso no mesmo patamar que a técnica: a estética. Eu percebi que eu tinha algo muito errado 

com o mundo como as coisas se dão no mundo do balé, pois aquela pressão me fez muito mal. 

Eu ainda tenho alguns diários de dietas de quando eu tinha 17, 18 anos e eles eram 

completamente insanos. Em alguns deles minha meta era 500 calorias por dia intercalados 

com dias em que eram 300 calorias. Eu conseguia manter por alguns dias e depois tinha uma 

compulsão alimentar que eu comia muito de uma vez e ficava com vontade de vomitar. 

Ninguém percebeu que fiquei doente essa época, mas eu lembro que tudo que eu inventava 

era pra emagrecer e eu achava que assim que eu parasse as compulsões eu seria magra. É 

inacreditável ler coisas e me lembrar que eu passei tanto tempo naquela bolha. Em um outro 

mês dessa mesma época, eu cheguei a fazer 8 horas de exercícios por dia para ficar magra, 

mas com o corpo fraco eu acabei pisando em falso e torcendo o tornozelo. Isso acabou sendo 

o que me salvou. Eu passei um tempo de molho comendo o que queria e sabendo que eu não 

precisava ir ao balé tão cedo. Quando comecei a fisioterapia eu ficava estudando durante as 

sessões e me distraíndo, foi aí que comecei a ouvir outras conversas e esquecer o balé. Eu 

percebi que foi agressivo, que me fez mal e eu só voltei ao balé pra valer quando estava mais 

saudável, quase dois anos depois. 

R7. Você se compara, fisicamente, com as suas colegas de turma? 

Eu nunca fui muito de me comparar às minhas colegas. Eu costumava antes admirar as 

magrinhas, porque eu estava em uma obsessão por magreza. Hoje em dia, eu não me 

comparo. 

R8. Você acha que essa pressão ou cautela para manter o corpo dentro dos padrões 

idealizados, prejudica ou coloca obstáculos na relação prazerosa com o ballet? 

Prejudica desde os primórdios. É tanto que os professores que já foram alunos a perpetuam 

ainda hoje. Fiquei horrorizada em uma aula experimental em que havia no mural de uma 

academia de balé de Fortaleza um papel com os nomes dos bailarinos que precisavam perder 

peso ou perderiam seus solos. Isso é uma humilhação, mexe com a cabeça desses jovens. 

Qualquer situação vexatória a respeito do corpo que pode traumatizar uma bailarina é uma 

coisa muito séria. Há quem nunca se recupere, há quem lute contra anorexia e ódio ao seu 

corpo a vida inteira, com todas as consequências que isso traz. Eu acredito que a técnica do 

balé é acessível, eficaz, prazerosa e para todos. Todos deveriam se sentir bem aprendendo, 

dançando e se expressando. Transformar isso em uma grande teia de frustrações e traumas é 

um absurdo. 
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