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Quatro horas da tarde no Tea-
tro Municipal de Niterói. Fal-
tam ainda cinco horas para 

o início de Tempos líquidos, espe-
táculo baseado na fragmenta-
ção do homem contemporâneo, 
que conta com o trabalho dos 
30 bailarinos da Companhia 
de Ballet da Cidade de Niterói. 
A platéia ainda vai demorar a 
chegar, mas por trás das corti-
nas, os bailarinos já começam 
a se arrumar para as aulas de 
preparação física. No lugar dos 
apertados collants e meias, ca-
misetas confortáveis e calças 

jeans. Todos partem para os ca-
marins e se arrumam para as 
aulas de preparação física. 

Uma hora e meia de exercícios 
físicos, seguidos de meia hora 
para descanso e alimentação. 
Mas, nem pense em gorduras, 
pois os alimentos mais procura-
dos são os saudáveis, como fru-
tas, iogurtes e cereais. Depois do 
lanche é feito um ensaio do es-
petáculo, ainda sem os trajes de-
finitivos. E, logo depois, é o mo-
mento de se maquiar, se vestir, 
calçar as sapatilhas, para, em 
seguida, subir no palco. 

A concorrência para chegar ao 
Corpo de Baile

A rotina dos bailarinos é corrida, 
porém compensadora. Eles garan-
tem que toda vez que sobem no 
palco e olham para o teatro cheio 
sentem uma felicidade inexplicá-
vel. Esse sentimento é privilégio de 
poucos. Para fazer parte desse se-
leto grupo é preciso passar por um 
concurso público, que não acon-
tece com muita freqüência. Além 
disso, a concorrência é grande. 

A carioca Carla Moita foi uma 
das quatro bailarinas que entrou 
para o corpo de baile na última 

Beleza e dor
cecíLia ritto e Luísa côrtes

 “Os pés e joelhos são 
os maiores problemas 

das mulheres, que 
muitas vezes têm que 
parar de dançar por 
lesionar essas partes. 
Já os homens sofrem 
mais com a coluna” 

 

Heloísa Almeida

O pé calejado de Carlos Eduardo 
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seleção de mulheres, realizada 
em 2004. Depois de desbancar 
200 concorrentes, ela garante que 
não se importa com a cobrança, 
e diz ter facilidade para o corpo 
esguio. “Existe um padrão estético 
que exige um corpo magro, alto, 
elegante. A minha sorte é que eu 
sou magra de ruim (risos)”, afir-
ma a bailarina. Mesmo podendo 
desfrutar de doces e alimentos 
calóricos, Carla não engorda e 
diz não se importar com a inve-
ja das companheiras. “Todos aqui 
são muito amigos. As meninas às 
vezes brincam comigo, e dizem: 
que droga, só você pode comer. 
Mas tudo é amigável”. Realmen-
te, há uma forte amizade entre os 
30 bailarinos do corpo de baile, e 
às vezes laços afetivos mais fortes 
são criados.

Rodolfo Saraiva entrou há dois 
meses no grupo, no último con-
curso público para homens e logo 
engatou um namoro com a baila-
rina Michelle Costa. Saraiva afir-
ma que a relação não atrapalha 
o desempenho nos palcos, pelo 
contrário: “A gente se concentra 
brincando, namorando, ajudan-
do na colocação do cenário. Isso 
tudo é um ritual”. Michelle diz 
que também gosta da rotina do 
grupo. “É muito gratificante fazer 
parte de um corpo de baile está-
vel. Estamos sempre montando e 
remontando espetáculos, e a me-
lhor coisa é se apresentar”, confir-
ma a bailarina. 

         
Os preparativos

Para fazer uma bela apresen-
tação, os bailarinos se dedicam 
às aulas de preparo físico, alon-
gamento e aos ensaios das coreo-
grafias. Tanto esforço acaba sen-
do prejudicial ao corpo de grande 
parte dos dançarinos. Segundo o 
médico Carlos Henrique Bitten-
court, que acompanha a Compa-
nhia de Ballet da Cidade de Nite-
rói, dos 30 integrantes do grupo 

12 já passaram pelos seus bisturis. 
“Pode parecer um número exorbi-
tante, mas se compararmos com 
outras companhias de dança, 
nós veremos que a quantidade é 
baixa. Há uma diferença grande 
entre o número de operados e os 
que nunca enfrentaram nenhu-
ma cirurgia”, afirma o médico. 
De acordo com Bittencourt, o balé 
é uma atividade anti-fisiológica, 
na medida em que para executá-
lo com toda a sua beleza, o dan-
çarino faz passos que demandam 
muito do corpo, como o salto com 
giro. Para evitar as dores, o médi-
co mantém um trabalho voltado 
para a prevenção das principais 
lesões que afetam os dançarinos: 
nas articulações, como pés, torno-
zelos e joelhos.

O trabalho preventivo ainda 
não é suficiente para uma saúde 
perfeita do corpo. Segundo a baila-
rina Carla Moita, em toda a apre-
sentação, pelo menos um dançari-
no sofre com alguma dor: “Não é 
fácil o público perceber, porque a 
gente sabe disfarçar, mas em todo 
espetáculo há pelo menos uma ou 
duas pessoas sofrendo com algum 

tipo de dor em alguma parte do 
corpo. Mas a gente se acostuma, 
é preciso conviver com o incômo-
do”. Carla ainda afirma que a fal-
ta de tempo para descansar con-
tribui para a limitação corporal, 
já que “o bailarino faz mal uso de 
seu corpo, pois exige mais de suas 
articulações do que elas são capa-
zes de oferecer”. O alongamento 
e o aquecimento podem evitar 
os problemas, mas não afastam 
a possibilidade de lesão. Por isso, 
poucos bailarinos permanecem 
dançando quando alcançam os 
35, 40 anos de idade.

No Brasil, existem poucas com-
panhias oficiais, assim a concor-
rência para entrar no corpo de 
baile dos teatros como os do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Curitiba é 
enorme. Segundo a professora He-
loísa Almeida, que atualmente dá 
aulas em Niterói, o número res-
trito de opções para os bailarinos 
profissionais acaba resultando em 
uma rivalidade nos lugares onde 
há hierarquia entre os componen-
tes dos corpos de baile. No grupo 
da cidade fluminense não existem 
categorias hierárquicas, como a 

 “...em todo espetáculo 
há pelo menos uma ou 
duas pessoas sofrendo 
com algum tipo de dor 

em alguma parte 
do corpo” 

Carla Moita

O alongamento antes do espetáculo 
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rinos. Além da limitação da ida-
de, a professora também parou de 
dançar por ter tido um problema 
no joelho que não chegou a ser re-
solvido mesmo após três cirurgias. 
Para evitar que seus alunos sofram 
lesões, Heloísa foca em exercícios 
de prevenção da coluna para os 
homens, e em exercícios volta-
dos para os joelhos e pés para as 
mulheres. “Os pés e joelhos são os 
maiores problemas das mulheres, 
que muitas vezes têm que parar de 
dançar por lesionar essas partes. 
Já os homens sofrem mais com a 
coluna, porque carregam o peso 

das bailarinas e enfrentam mais 
exercícios de agachamento”.

         
Por trás do espetáculo

Durante os ensaios, os dança-
rinos são embalados pelo pia-
nista Eduardo Neves, que toca 
música clássica ao vivo. Ele dei-
xa a inspiração fluir e conforme 
os exercícios mudam, ele adéqua 
o som aos passos dos bailarinos. 
“É estimulante e ao mesmo tem-
po é um trabalho de responsabi-
lidade, porque, apesar de não ter 
platéia, o piano é imprescindível 
para a evolução da aula”, disse 
o pianista. 

Os espectadores que assistem 
às apresentações de balé e admi-
ram os figurinos não imaginam 
como eles são desconfortáveis. 
Carla Moita diz que a maioria 
das roupas do espetáculo Tem-
pos líquidos foi garimpada em 
brechós. “Elas esquentam, pi-
nicam, apertam. Enfim, tudo o 
que elas têm de beleza, elas tam-
bém têm de desconforto”. Mes-
mo com os ajustes especiais nas 
roupas, os bailarinos reclamam. 
“A calça dessa temporada não 
tem jeito. Eu já levei para a cos-
tureira, já tentei dar um ponto 
mais folgado, mas ela continua 
me machucando. É um horror”, 
diz o bailarino Carlos Eduardo 
Oliveira. 

No entanto, quando as corti-
nas se abrem, as dores são esque-
cidas e todo o esforço é recom-
pensado. Apesar da satisfação e 
da comoção que o balé é capaz 
de provocar no público do Muni-
cipal, alegria e emoção maiores 
sentem os integrantes do corpo 
de baile, que dedicam sua vida 
à dança. A opinião deles é unâ-
nime: estar no palco é o maior 
prazer que um bailarino pode 
conquistar. 
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primeira bailarina e o primeiro 
bailarino, assim, o clima amisto-
so prevalece. A diferença salarial 
entre as companhias também é 
relevante. Enquanto em São Pau-
lo e Curitiba os bailarinos chegam 
a ganhar R$ 4 mil, em Niterói, o 
salário dos componentes é de R$ 
1,5 mil.

Heloísa Almeida já fez parte do 
corpo de baile do Theatro Munici-
pal do Rio de Janeiro e do Teatro 
Guaíra de Curitiba. Hoje, já com 
“idade mais avançada”, optou 
pela faculdade de fisioterapia e 
por auxiliar a formação de baila-

Equilíbrio na ponta dos pés


