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INTRODUÇÃO 
 

O ensino e aprendizagem da dança acontece através da experiência corporal do dançarino(a), testado em uma 
ampla variedade de tipos corporais, oferecendo uma grande fonte de conhecimento corporal e conhecimento de 
movimento por meio da experiência física, mas que ainda precisam ser comprovados cientificamente (SCHLEIP, 2020).  

A dança, assim como qualquer esporte, tem como principal instrumento de trabalho o próprio corpo. Esse corpo 
está vinculado com movimentos específicos para cada modalidade (seja na dança ou no esporte) e o trabalho realizado 
para atingir determinados movimentos é exaustivo, sobrecarregando esse corpo que é único e tem suas próprias 
possibilidades e limites. Um dos objetivos da dança é trabalhar o corpo como um todo e sendo assim estudos indicam 
que ela pode proporcionar melhora na força, na flexibilidade e na resistência do dançarino(a) (KIRKENDALL; 
CALABRESE, 1983; GUZMAN, 1979). 

O desenvolvimento da medicina esportiva tem uma perspectiva no qual o foco está afastando do 
gerenciamento de lesões esportivas para uma definição de medicina do exercício. Já a medicina da dança está 
aumentando seus horizontes para as habilidades de corpo do dançarino(a), as capacidades de aprendizagem motora e 
os métodos gerais de treinamento em dança (BRUKNER; KHAN, 2011; EWALT, 2010; TWITCHETT et al., 2011; 
WYON, 2010). 

Diferente dos esportes que tem sua atenção voltada para atingir metas externas mensuráveis, a dança tem um 
foco geral não pensando somente de forma externa e no resultado do movimento, mas também na percepção e 
consciência das sensações no corpo dos dançarinos(as) (HANRAHAN, 2007; KOUTEDAKIS; JAMURTAS, 2004). Tal 
perspectiva implica em uma combinação especial entre capacidade de performance atlética e alta percepção e 
consciência corporal (SCHLEIP, 2020). 

A intensidade do treinamento, a falta de aquecimento ou alongamento antes ou durante a prática representam, 
em contrapartida, uma preparação física inadequada, podendo causar lesões (MAYERS et al., 2003; ASKLING et al., 
2006; HAMILTON et al., 2006; LEITE, 2006). 

Os cuidados necessários com o treinamento, indicam um programa pautado em um sistema de 3 fases, a 
saber: preparatória, de construção e de manutenção. Tal proposta de periodização pressupõe progressão gradual de 
sobrecarga, respeitando períodos de repouso para regeneração do corpo (mental e física) e é adotada especialmente 
nos esportes (BOMPA, 2002). Contudo, a agenda artística é complexa não segue um padrão fechado para preparação 
para competições esportivas no modelo: municipais, estaduais, federais, mundiais, etc. Dançarinos(as) podem 
necessitar de preparação corporal para uma temporada de espetáculos, para uma determinada competição, para 
manutenção de seu repertório, ou até todos estes itens em conjunto. Analisar este calendário e organizá-lo torna-se 
fundamental para a periodização e enigmático devido à variedade de prazos. 

Refletir sobre uma proposta de periodização para a dança é complexo, pois são poucos os estudos 
considerando a preparação corporal para os diferentes estilos de dança. A dança percebe o corpo de maneira diferente 
do esporte com relação aos movimentos. Na dança, buscamos apresentar diferentes maneiras de empregar e criar 
movimentos, não apenas com uma técnica específica, mas com as possíveis dinâmicas e contexto que o envolvem por 
meio de um conjunto de elementos que se comunicam (RENGEL et al., 2017), utilizando diferentes capacidades físicas 
e habilidades motoras comitantemente. Dessa maneira as especificidades são mais abrangentes, considerando 
também que um mesmo artista/grupo pode atuar em diferentes contextos (competitivo e/ou espetáculos). No esporte 
esse movimento é um gesto técnico sistematizado e repetitivo com o intuito de aperfeiçoar o desempenho físico, 
técnico e tático das modalidades esportivas (SIMÕES; PELLEGRINOTTI, 2017). Além disso, os critérios de avaliação 
deste gesto possibilitam uma especificidade no treinamento para aperfeiçoamento do gesto. Apesar dessa diferença, 
seria possível um programa baseado nas 3 fases da periodização para a dança, considerando a necessidade de 
algumas capacidades físicas que podem trazer os mesmos benefícios para os dançarinos(as) assim como para os 
atletas. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre as temáticas: treinamento 
na dança, preparação corporal, refletindo sobre a relação entre métodos de treinamento físico e a dança. 
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DESENVOLVIMENTO  
 

           Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem cartográfica, ou seja, que permite um mapeamento 
móvel, que traça caminhos abertos com espaços para redimensionamentos e interferências para se chegar ao ponto 
desejado (VOLPE, 2001), buscou mapear artigos nas bases de dados do Google Acadêmico, Scielo e livros que tratam 
do assunto, criando cruzamentos e traçando uma rede de conexão entre estas duas grandes áreas de conhecimento 
dança-arte e educação física-esporte. 
           Para iniciar nosso mapeamento apresentamos uma definição de Babanti (1997) a partir da visão da educação 
física. Para ele o treinamento físico é um processo organizado de métodos científicos para o aperfeiçoamento esportivo, 
que estimulam mudanças morfológicas no organismo, que tendem a aumentar o desempenho do indivíduo. Deve haver 
uma harmonia em todas as formas de treinamento para que haja potencialização do resultado proposto, e esse processo 
de adaptação do corpo ao exercício depende do tipo, volume, intensidade e frequência de treinamento prescrito. E para 
que esse treinamento seja eficiente é preciso se atentar às necessidades individuais do dançarino, bem como as 
especificidades do tipo de estilo praticado (WEINECK, 2003).  
           Contudo, na dança, alguns autores apresentam uma visão mais holística, por exemplo, Franklin (2012), onde o 
dançarino deve ser condicionado como um atleta e como um artista, em um exercício de mente-corpo-força, equilíbrio, 
flexibilidade, postura e treinamento da imagem corporal que precisam estar juntos e equilibrados. Quebrar o ciclo de 
movimentos desalinhados e fortalecer os apropriados, torna o dançarino(a) não só mais habilidoso como também reduz 
o risco de lesões (FRANKLIN, 2012). Outros já destacam as especificidades dos diferentes estilos de dança e que cada 
um deles exige um treinamento técnico específico exigindo, portanto, capacidades físicas distintas (SILVA e ENUMO, 
2016).  
          Quando se fala em treinamento em dança, é preciso reconhecer sua variedade de técnicas, ou seja, com passos 
de dança de forma já definida, com um modelo pronto (KATZ, 2009), considerando desde o ballet clássico, 
contemporâneo, dança moderna até a dança de rua, sapateado, afro, entre outros. Tal diversidade de estilos exige muito 
do corpo do dançarino(a) e ainda não há um treinamento específico que atenda as demandas que os dançarinos 
precisam para seu preparo físico, além da técnica (ANGIOI et al., 2009; WYON et al., 2004), como por exemplo um 
treinamento aeróbio que dará mais resistência física e mental durante um espetáculo ou ensaio longo (FRANKLIN, 
2012). Algumas companhias de dança que trabalham com dança contemporânea ou a dança-teatro, costumam oferecer 
aulas diárias de ballet para seus dançarinos(as), enriquecidas com princípios somáticos e elementos da dança 
contemporânea, parecendo oferecer métodos de treinamento úteis, mas ainda não foram investigados cientificamente 
(SCHLEIP, 2020).  

 
Foto: Artistas-pesquisadoras (arquivo pessoal). 

 
Pensando em treinamento a partir de uma abordagem somática, ou seja, ampliando o conhecimento de si, 

Schleip e colaboradores (2012), apresentaram em seu estudo que a dança estimula tanto a propriocepção como a 
interocepção do corpo e a maior densidade de seus receptores se encontra dentro do tecido facial e exercícios de 
dança direcionados permitem que os tecidos do corpo se adaptem à tensão crescente, desenvolvendo-se de forma 
equivalente (SCHLEIP, 2020).  

 Pesquisas demonstraram que o tecido facial é particularmente adaptável a ‘tensão’ regular. Quando colocado 
sob estresse fisiológico crescente, ele reage aos padrões de carga remodelando a arquitetura de sua rede de fibras de 
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colágeno, o que resulta em uma mudança no comprimento, força, elasticidade e uma capacidade crescente de suportar 
forças de cisalhamento (MÜLLER; SCHLEIP, 2012). 

Para abarcar os efeitos de adaptação nas fibras faciais, a tensão aplicada precisa exceder o grau normal de 
atividades da vida diária (ARAMPATZIS, 2009), o que torna necessário um treinamento facial específico que estimule 
os fibroblastos a construir uma arquitetura de fibras elástica e flexível. Os movimentos com carga nos tecidos faciais 
durante amplitudes de extensão usando sua flexibilidade elástica parecem eficientes. Como muitos exercícios de dança 
exigem grandes amplitudes de movimento em diversos ângulos, a dança oferece um amplo repertório de exercícios 
para manter e treinar a força, a elasticidade e a capacidade de cisalhamento do tecido facial (deformação numa 
superfície a partir da tensão provocada por forças que atuam em sentidos iguais ou contrários, mas seguindo uma 
mesma direção, mantendo o volume constante) (SCHLEIP, 2020). 

As sequências de dança, diferente da maioria dos esportes, são praticadas para a direita e esquerda e para 
frente e trás e por meio desses movimentos multidirecionais de corpo inteiro, a dança permite uma ampla variedade de 
movimentos, o que exige uma capacidade de cisalhamento do sistema facial. O treinamento da flexibilidade é parte 
integrante da maioria das aulas de dança, assim a dança parece aumentar a mobilidade miofacial geral. 
Contramovimentos, carga muscular dinâmica e recuperação facial fazem parte de muitos passos de dança, desafiando 
a capacidade de armazenamento elástico do tecido facial (SCHLEIP, 2020). 

Dessa forma, o treinamento tem como objetivo desenvolver o treinamento físico multilateral (direita e esquerda), 
elevando os níveis de resistência e força, aprimorando a velocidade e melhorando a flexibilidade e a coordenação, 
auxiliando, ainda, no desenvolvimento físico específico, melhorando a força absoluta e relativa, a massa muscular e 
elasticidade, a força específica para o movimento (potência ou resistência muscular), tempo de reação e de 
movimentação, coordenação e flexibilidade, desenvolvendo a capacidade de executar com facilidade e suavidade todos 
os movimentos. Elevar a flexibilidade acima do nível necessário, fortalecer os músculos, tendões e ligamentos, 
desenvolver a força muscular e elasticidade é importante para prevenir lesões e ajuda também no fortalecimento da 
saúde, neste caso o dançarino(a) (BOMPA, 2002). 

Somente os trabalhos dentro da sala durante as aulas de dança podem não ser suficientes, foca-se muito mais 
na técnica do estilo e no desenvolvimento das coreografias e não há uma atenção nas capacidades necessárias, além 
da pesquisa poética, pesquisa cênica, laboratórios compartilhados, entre outras abordagens diferenciadas de acordo 
com a companhia, escola ou grupo de dança. Talvez potencializar essas capacidades faça com que o dançarino 
aumente seu desempenho. A flexibilidade e força, por exemplo, são capacidades do dançarino(a) que devem ser 
trabalhadas juntas. Sabe-se que para melhorar um movimento é preciso de informações sobre como coordenar 
articulações e músculos juntamente com uma nova percepção, uma nova imagem corporal e uma clara sensação física 
que serão ampliados ou transformado com a poética da cena. Esse treinamento de flexibilidade e força também não 
são suficientes para suprir as necessidades de condicionamento de um dançarino(a), é parte do desempenho, é 
necessário também desenvolver o equilíbrio, tempo, ritmo, orientação no espaço e a capacidade cardiovascular e deve 
ser feito com a interdependência da mente e do corpo, criando um dançarino inspirado, que domina passos de forma 
eficiente e com facilidade (FRANKLIN, 2012).  

Verificou-se nas pesquisas diferentes modos de reconhecer o corpo e o artista da cena, nota-se também que 
em algumas técnicas determinadas capacidades se sobrepõe a outras, como exemplo a flexibilidade. A flexibilidade é a 
capacidade um músculo atingir uma amplitude de movimento em uma articulação (MAGNUSSAN et al., 1997; 
ALENCAR; MATIAS, 2010), porém sua medição não explica o comportamento da unidade musculotendínea quando 
alongada, pois é necessário considerar padrões como tempo e tensão aplicada além da amplitude, para observar o 
comportamento da unidade musculotendínea após um exercício de alongamento. O aumento na amplitude de 
movimento pode ser explicado por duas propriedades da unidade musculotendínea: a biomecânica correlacionada às 
adaptações da unidade musculotendínea e aos relaxamentos viscoelástico e neuromuscular relacionada com as 
modificações na tolerância do alongamento, podendo ser representada por um aumento na amplitude de movimento 
(WEPPLER; MAGNUSSAN, 2010). Após análises na literatura, foi possível encontrar aparelhos para medir todas as 
variáveis biomecânicas e sensoriais necessárias para a avaliação multidimensional da flexibilidade, levando ao 
entendimento sobre o comportamento da unidade musculotendínea durante os protocolos de alongamento 
(MARQUES, 2016). 

A hiperflexibilidade na dança pode ser benéfica para o desempenho, considerando que as exigências estéticas 
influenciam na seleção de dançarinos(as) hiper móveis para escolas de dança (GANNON; BIRD, 1999). Porém, em 
uma pesquisa realizada na Royal Ballet Company e School sobre a hipermobilidade articular benigna, concluiu que 
dançarinos hipermóveis que tinham sido machucados tinham menos probabilidade de progredir na profissão 
(MCCORMACK et al., 2004). 

A hipermobilidade articular é uma mobilidade excessiva da articulação que acontece no fim da amplitude, 
excedendo os limites normais para uma articulação (DAY et al., 2011), levando a síndrome de hipermobilidade articular 
benigna (frouxidão articular generalizada com presença de queixas musculoesqueléticas não específicas) (SMITH et 
al., 2005). É encontrado na sua grande maioria em populações que praticam esportes (SIMMONDS; KEER, 2007). Na 
dança, foram relatados em dançarinos de balé taxas de hipermobilidade de 90% (MCCORMACK et al., 2004). 

Um estudo comparando a hipermobilidade entre dançarinas e jogadoras de rugby (duas atividades físicas muito 
diferentes), mostrou de acordo com a pontuação média na Escala de Beighton que a prevalência de hipermobilidade 
articular na dança (5,37 (DP +/- 1,45)) é mais alta em relação a de jogadoras de rugby (2,19 (DP +/- 2,05)) com idades 
semelhantes, havendo uma diferença significativa entre os valores (p <0,01) (ARMSTRONG, 2016).  

A identificação e a busca informações sobre a prevalência de hipermobilidade podem ser utilizadas para o 
desenvolvimento de intervenções potenciais, incluindo programas de fortalecimento e condicionamento com 
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monitoramento de cargas de treinamento e aconselhamento específico relacionado ao esporte, seguida pela avaliação 
do indivíduo (ARMSTRONG, 2016). 

Para Chaitow (2003), o uso de diferentes estilos de alongamento parece ser mais eficaz do que acatar apenas 
um método, assim é recomendado alternar entre alongamentos passivos em diferentes ângulos e alongamentos com 
saltos dinâmicos. Métodos de alongamento passivo ajudam aumentar a flexibilidade geral. O alongamento ativo e 
dinâmico é facilmente integrado na maioria dos passos de dança. Os contramovimentos preparatórios são comuns na 
dança e muitos exercícios de dança implementam o impulso de carga de energia como preparação para um passo de 
dança (SCHLEIP, 2020). Quedas, balanceio e recuperação usados na dança contemporânea parecem ser um modelo 
de treinamento para a pré carga e a capacidade de retração do tecido facial (DIEHL; LAMPERT, 2011). 

Para além de exercícios de percepção óssea, articular ou musculo esquelética, novos estudos voltados ao 
treinamento facial, o treinamento da dança oferece ideais complementares úteis para ajudar e aumentar o treinamento 
facial geral. Tais exercícios, executados igualmente tanto para a direita quanto para a esquerda, gera um equilíbrio 
geral do corpo. Percepção das oposições, alongamento, contramovimentos, momentum e balanceio são princípios de 
movimento para o treinamento facial, fundamentais para quase todos os tipos de dança e que tem aplicação ao 
treinamento específico da fáscia, podendo aumentar sua eficácia. A percepção das oposições é importante para a 
conectividade do corpo, onde o dançarino(a) em preparação para o exercício se concentra especificamente nas partes 
do corpo que serão afetadas pelo movimento que irá fazer em seguida, sua conexão e sua separação, permitindo a 
sensação de espaço e alongamento e também conexão entre os oponentes. O equilíbrio é fundamental na dança e 
este é alcançado na dança através de contramovimentos que o dançarino(a) usa, independente do movimento de 
dança executado, que permitem estabilidade e contratensão. Saltos, rolamentos no chão ou levantando, são 
movimentos de dança que exigem um tempo para o impulso, embalo ou balanceio, liberando a fáscia pré-carregada 
(SCHLEIP, 2020). 

É preciso sentir a influência da imagem do seu corpo sobre movimentos e ações musculares, pois a presença 
da mente e do corpo em um passo de dança ou rotina de condicionamento permitirá um ganho de força e flexibilidade 
muito mais rápido que a repetição desatenta do movimento. Mente ligada ao corpo durante exercício é uma conexão de 
necessidade absoluta para o dançarino(a), pois ele precisa sentir o efeito de cada exercício no corpo inteiro, não 
somente na área ou músculo que esteja treinando. Perceber essas alterações por completo, torna o treinamento mais 
efetivo de acordo com Frankiln (2012), além de potencializar a poética da cena.  

Franklin (2012) observando a diversidade de aulas que o dançarino(a) se depara, diz ser difícil apontar qual o 
condicionamento ideal exigido para a dança. Os exercícios são baseados em padrões e não no que é útil para o 
dançarino(a) e seu nível de habilidade específico. De acordo com o autor, as células nervosas possuem seu próprio 
“ponto de vista”, que é a descrição perfeita da experiência do corpo como movimento, e é por isso que um dançarino(a) 
pode dançar muito melhor se conhecer o ponto de vista diário do seu corpo. Cada passo precisa ser reexperimentado 
com o corpo e visão do dia, não se pode dançar com o corpo de ontem, pois nosso corpo e mente sempre estão aptos 
a mudanças, o corpo e mente de hoje não serão o mesmo de amanhã, postura, tensão, dores, cansaço e outras 
mudanças infinitas, vão interferir a forma como você sente seu corpo. Esta talvez seja uma da principais diferenças de 
um treinamento tradicional esportivo que repete um gesto técnico para aperfeiçoá-lo.  

Além desse reconhecimento e compreensão do corpo de ontem e hoje, e das possibilidades que as 
abordagens somáticas trazem para o artista da cena, alguns estudos apontam os benefícios de treinamento físicos 
extras complementando as aulas de dança, como trabalho de força muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e 
metabólica, resistência geral, avaliação postural, entre outros (ALTINI NETO et al., 2006; AMORIM et al., 2011; 
FRAÇÃO et al., 1999; LEITE; PEREA, 2009; PRATI; PRATI, 2006; SILVA et al., 1999). No estudo de Amorim et al., 
(2011), o treinamento extra de Pilates apresentou aumento de amplitude de movimento, força, flexibilidade, melhora 
nas medidas antropométricas e na composição corporal. 

Para pensar preparação corporal e treinamento, também é necessário reconhecer as possíveis lesões 
associadas a pratica de dança. Certo estudo teve como objetivo traçar o perfil de lesões em 6 modalidades de dança, 
relacionando esse perfil de lesões com a idade e o tecido lesionado. Foram respondidos 799 questionários com 16 
questões fechadas sobre modalidade de dança e rotina dos dançarinos(as) e as principais modalidades foram ballet, 
dança contemporânea, dança do ventre, flamenco, danças urbanas e jazz que foi a modalidade com maior número de 
lesões, acometendo 96% dos praticantes. Essa incidência de lesão pode ser creditada devido as grandes exigências 
físicas, velocidade das suas movimentações, contrações musculares mais vigorosas, amplitude articular muitas vezes 
trabalhadas nos extremos e também o fato de não ser uma modalidade de dança codificada e com padrões de ensino 
sistematizado (PITTA et al., 2016). 

Foram inúmeros fatores de riscos identificados de acordo com a literatura, tanto de natureza intrínseca como 
extrínseca e a falta de descanso na rotina desses dançarinos(as) pode ser um potencial causador de lesão, pois os 
dançarinos(as) são estimulados a persistirem nas suas atividades, levando ao uso excessivo do corpo, o que contribui 
para a fadiga dos tecidos e possíveis prejuízos, que muitas vezes são ignorados para manter a rotina de treinos 
(MURGIA, 2013). 

Com relação à faixa etária, indivíduos entre 20-24 anos foram mais acometidos, dando destaque aos jovens de 
20 anos (93,33%), podendo estar relacionado ao momento de exposição em que os dançarinos(as) são submetidos 
essa idade (PITTA et al., 2016). 

Segundo autores, dançarinos(as) possuem uma grande capacidade de suportar a dor, justificada pelo fato de 
serem submetidos a treinamentos extremos e serem ao mesmo tempo estimulados psicologicamente para suportar e 
provar sua dedicação a dança na tentativa de provar ou agradar seus professores, mas acabam aumentando sua 
exposição à lesão (OJOFEITIMI; BRONNER, 2011). Dentre as lesões, o tecido articular mais citado foi o cartilaginoso 
com 50,53%, resultado que pode manter alguma relação com lesões de sobrecarga e a esse comportamento 
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negligente à dor, o que nos leva a uma possível falta de preparo físico adequado a esses dançarinos(as) e alertá-los 
sobre os riscos que estão submetidos pode nortear os trabalhos futuros na intenção de proteger a saúde do bailarino e 
a longevidade de sua carreira (PITTA et al., 2016). Esquecemos que nós somos nosso próprio corpo, não respeitamos 
nossos limites, desprezamos os prejuízos do amanhã, pensamos somente em fazer, em dançar e mal sabemos que na 
maioria das vezes é em vão, pois a dor e a lesão podem aumentar e a evolução não acontecer. 

Cohen et al., (1980), estudaram a energia requerida nos exercícios de barra e de centro do ballet clássico de 
profissionais norte-americanos. A exigência da barra foi de 38% do VO2máx para ambos os sexos e no trabalho de 
centro, uma exigência de 56% do VO2máx para homens e 46% do VO2máx para mulheres, havendo uma melhora no 
consumo cardiorrespiratório dos bailarinos após um período de prática. 

Uma pesquisa realizada com 18 bailarinos(as) profissionais contemporâneos de Porto Alegre (RS), revelou uma 
diferença de 17% entre os valores de VO2máx dos bailarinos em relação às bailarinas, com maior valor para os bailarinos 
(COUTO; HAAS, 2016), corroborando os dados de Guzman (1979), que afirma que atletas masculinos têm de 20% a 
25% a mais de VO2máx do que atletas femininas.  

A classificação do condicionamento aeróbico de homens e mulheres de acordo com a tabela de Cooper, 
mostrou que as bailarinas analisadas teriam um VO2máx (acima de 41ml.kg-1.min-1) superior ao da população em 
geral e os bailarinos um VO2máx (entre 46,5 e 52,4 ml.kg-1.min-1) considerado excelente, ficando acima dos padrões 
de referência de não-atletas (COUTO; HAAS, 2016). Os resultados obtidos por Dulfrayer (2002) com bailarinos 
profissionais de ballet clássico cariocas foram similares aos deste estudo no sexo feminino, mas no sexo masculino, os 
bailarinos contemporâneos ficaram acima dos bailarinos clássicos. 

Alguns estudos realizados com bailarinos(as) clássicos mostraram que somente as aulas de dança não suprem 
as necessidades cardiorrespiratórias e metabólicas normalmente exigidas pela modalidade e que as férias prejudicam 
ainda mais esses fatores, por isso o ciclo de treinamento precisa ser planejado considerando os intervalos de treinos 
(FRAÇÃO et al., 1999; PRATI; PRATI, 2006; SILVA et al., 1999). 

A Medicina e Ciência da Dança (MCD) há mais de 20 anos por meio da colaboração de profissionais da 
medicina, educação, psicologia, nutrição, cientistas e dançarinos, dentre outros, busca promover o bem-estar e saúde 
dos dançarinos(as), desenvolvendo discussões, pesquisas e serviços de excelência em Dança nas diversas vertentes 
que abrangem aspectos da área da saúde, treinamento, performance, bem-estar, educação e arte. O Reino Unido é o 
líder nessa área MCD. No Brasil temos uma rede que colabora com essas pesquisas nos diversos e diferentes 
processos da Dança, contando com artistas-pesquisadores e instituições participantes envolvidos com temáticas como 
melhora da performance e diminuição de lesões, condicionamento físico, biomecânica, pilates, terapias manuais, 
capacidade aeróbia, parkinson, ballet e sapatilhas, neurociência, adolescentes, crianças, avaliações físicas, dança do 
ventre e qualidade de vida, processos criativos em dança contemporânea, educação somática, controle postural e 
marcha e flamenco (BITTAR et al., 2016). 

A MCD no Brasil tem sido desenvolvida em ambiente acadêmico, mas seu início histórico no mundo aconteceu 
em companhias e escolas de dança que se preocupavam com a saúde dos alunos e profissionais. Com o 
desenvolvimento dos cursos de dança nas universidades e das instituições privadas esse cenário foi mudando. Mas no 
Brasil, os serviços de atenção aos dançarinos(as) continuaram a se desenvolver timidamente em locais isolados e 
dessa forma, o maior público de fora das universidades ainda continuam leigos em relação a MCD, existindo uma 
dicotomia entre os serviços que prestam atendimento aos dançarinos(as) e a pesquisa da área, pois as descobertas 
acabam absorvidas de forma lenta pelos dançarinos(as), professores de dança em da sala de aula, médicos e todos os 
envolvidos que lidam com esses dançarinos(as). Mas isso é devido ao próprio desconhecimento da área, falta de 
investimento e de interesse, de não conseguir gerar produtos e de consumir o que se produz. Isso pode ser devido ao 
fato de a dança e a medicina ainda trabalharem de forma isoladas com relação uma à outra, deixando de se 
apresentarem como áreas de conhecimento integradas (BITTAR et al., 2016).  

A demanda na MCD brasileira em relação às suas áreas de pesquisa e temáticas, apontam resultados para o 
fato de que o grande desenvolvimento da área da mecânica dos sistemas biológicos no Brasil, primeiro nos cursos de 
Educação Física e depois de Fisioterapia, atingiu a Dança em cheio. Assim “os laboratórios e o know-how já 
anteriormente desenvolvidos pode, com maior fluidez, ser utilizado com maior prontidão e destreza para desvelar o 
fenômeno motor e poético na dança” (BITTAR et al., 2016). 

No Reino Unido os dançarinos já têm acesso ao MCD e podem melhorar sua atuação enquanto intérprete da 
dança, podendo estender sua atuação profissional por mais tempo. Esperamos que os resultados apresentados no 
Brasil, ajudem a pensar em iniciativas e colaborações inovadoras que levem ao desenvolvimento de serviços, 
pesquisas e oportunidades educacionais para os dançarinos e para os profissionais envolvidos com a dança (BITTAR 
et al., 2016). 

A dança devido a sua diversidade, usa várias técnicas e padrões de movimento altamente complexos e com 
sua integração com todo o corpo, permanece cientificamente desafiadora (SCHLEIP, 2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cada estilo de dança tem uma técnica, o que torna mais difícil pensar em um treinamento específico. É preciso 

tratar cada dançarino(a) de forma individualizada, considerando suas habilidades e capacidades, seu potencial, suas 
características de aprendizagem e especificidade de estilo, compreendendo as devidas necessidades de treinamento 
para assim maximizá-las, não se esquecendo do repouso que é de grande importância dentro do processo, pois 
beneficiará as rotinas de treinamento, aula de dança ou ensaio, permitindo ao sistema nervoso uma maior aptidão com 
novas informações, evitando o baixo desempenho que está atrelado com a fadiga de intensos treinamentos (aulas e 
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ensaios), podendo levar a lesões, pois prejudica a coordenação e a concentração, levando a diminuição do controle de 
movimento.  

Por mais que ainda faltem pesquisas nessa área, estudos já mostraram que é possível sim pensar uma maneira 
de trabalhar e potencializar o corpo desse dançarino(a). É importante e interessante que academias, companhias de 
dança repensem um programa de treinamento, seja durante as aulas ou em horários extras, e estimulem o trabalho 
multidisciplinar agregando profissionais de dança, educação física, fisioterapia e nutrição; visando potencializar as 
capacidades e a poética da cena e contribuir com a longevidade dos artistas da dança. 
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