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Anatomia da dança tem o objetivo de apresentar de maneira clara a relação única entre o
desenvolvimento dos músculos e a estética do movimento. Este livro ensina a modificar os
exercícios propostos de modo a atingir áreas específicas, aprimorando a flexibilidade e
reduzindo a tensão nos músculos. Além disso, mostra ao leitor como personalizar um programa
de treinamento tomando por base seu estilo de dança, suas habilidades e metas, bem como
suas necessidades individuais. Quer você esteja buscando melhorar seu desempenho,
acrescentar novos movimentos ao seu repertório ou minimizar a fadiga, o estresse ou o risco de
lesão, Anatomia da dança é seu parceiro ideal.

About the AuthorI was born in El Salvador in 1977 and lived through the eighties during a civil
war that was destroying thousands of families and that led to the migration of thousands of other
Salvadorians around the world. I migrated to the United States in 1990. In 1992, I found myself
living in the streets, indulging in a gang lifestyle, which put me in June of that year in juvenile hall,
fighting a twenty-five-years-to-life sentence for a crime I didn't commit, but which was also my
ticket to an education and understanding of life. By the age of twenty-one, I was back out on the
streets and again starting from scratch, trying to survive, hardly having any type of job skills or
people skills. I somehow breezed through life, messing up along the way, making more enemies
and losing many friends, learning firsthand experiences of the effects and destruction of drugs
and also fighting to survive in that world. Through hard and laborious work, I have started to
rebuild my life to the point that I somehow have already traveled through way more than half of
the United States, making a living as a trucker, meeting new people, and enjoying the beauty of
life, which is family. --This text refers to the paperback edition.
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PREFÁCIOA dança é uma demonstração extraordinária de habilidade física que pode transmitir
pura energia e encanto. Poses bem delineadas, coreografias inovadoras e apresentações
impressionantes são as características dessa forma de arte. Como dançarino nos dias de hoje,
você realmente é uma pessoa de sorte. As oportunidades para participar de competições,
shows da Broadway e companhias profissionais de balé surgem prontamente quando você é
forte e talentoso. A dança representa equilíbrio impecável, controle muscular intenso, graça,
ritmo e velocidade. O que poderia ser mais excitante do que ser escolhido pelo diretor artístico
para representar o papel principal? Porém, você precisa estar preparado mental e fisicamente
para competir nesse mercado de alto nível. A necessidade de causar boa impressão nas
plateias nunca foi tão evidente; e coreografias desafiadoras vendem ingressos e vencem
competições.Escolas de dança, estúdios e academias são locais muito movimentados. A
programação de aulas, ensaios, apresentações e competições é avassaladora. Você precisa
treinar mais do que nunca e dar seu melhor para entender cada correção feita. Seus instrutores



estão ocupados com o ensino de técnica, musicalidade e coreografias complexas e também
em promover o negócio deles. Às vezes, os detalhes da aula de técnica podem passar
despercebidos. A técnica de dança foi transmitida ao longo dos anos com pouca análise
anatômica. Essa tradição pode ter funcionado por gerações, mas hoje, para que você tenha
alguma vantagem sobre outros dançarinos, deve conhecer a anatomia básica e receber o
treinamento mais eficiente.Cada combinação na barra e no centro deve ter um objetivo definido.
O trabalho na barra não é apenas uma série de pliés e tendus, mas uma organização de seu
corpo. A aula de técnica deve priorizar o desenvolvimento da força muscular para controlar e
proteger as articulações. Você precisa entender as ações dos grupos musculares que criam as
várias combinações de posições de dança. Por exemplo, os músculos que estendem uma
articulação devem contrair-se por toda a amplitude do movimento. Se você não tem certeza de
quais são os músculos que promovem a extensão, como poderá realizar as combinações de
modo eficaz? Você continuará a hiperativar os músculos incorretos, aumentando-lhes a massa
muscular ou causando uma lesão por sobrecarga.O livro Anatomia da dança o ajudará a
descobrir maneiras mais eficientes de melhorar a técnica. Você aperfeiçoará seus movimentos
sabendo exatamente quais músculos contrair para gerar uma ação. Este livro tem mais de cem
ilustrações de exercícios que proporcionam uma compreensão visual da anatomia. Você verá
internamente cada tendu, passé e arabesque, o que o ajudará a melhorar o delineamento do
movimento.Cada capítulo aborda um princípio-chave de movimento para ajudá-lo a melhorar o
desempenho. O Capítulo 1 é a base do livro; ele destaca três belas posições de dança,
mostrando todo o corpo e a musculatura. Esse capítulo também salienta a importância de ter
conhecimento básico sobre o funcionamento do corpo por meio de descrições da anatomia, de
planos de movimento e ações musculares.Os Capítulos 2 a 8 foram organizados descrevendo-
se o corpo de dentro para fora. O Capítulo 2 aborda o alinhamento e a posição da coluna
vertebral – onde tudo começa. São descritas as curvaturas e todos os movimentos da coluna
vertebral. Exercícios específicos são dedicados à posição da coluna vertebral. Os exercícios
desse capítulo não têm o propósito de ser desafiadores, mas sim de desenvolver a sua
consciência muscular e de fazer você perceber o papel disso na sustentação da coluna para
obter melhor alinhamento.O Capítulo 3 enfoca a anatomia da respiração. Em geral, os
dançarinos respiram com a parte superior do tórax, criando tensão e gerando fadiga
precocemente. As ilustrações mostram como o diafragma, os pulmões e as costelas trabalham
em conjunto para fornecer mais oxigênio ao corpo e melhorar a resistência. Os cinco exercícios
descritos nesse capítulo enfatizam os detalhes da respiração durante vários movimentos; o
propósito é favorecer a qualidade do movimento da parte superior do corpo e reduzir a tensão
nessa região.O Capítulo 4 detalha o papel da musculatura do core no movimento de dança e
apresenta os exercícios que desenvolvem força no core. O quadrado do lombo e o iliopsoas
também trabalham junto com os músculos da parede do abdome para proporcionar
estabilidade à coluna vertebral. Uma aula básica de dança pode não abordar todas as camadas
de músculo da parede do abdome e sua importância para melhorar a técnica, por isso quase



sempre é necessário que os dançarinos realizem um trabalho complementar de
condicionamento do core.O Capítulo 5 detalha a musculatura dos ombros e do restante do
membro superior; os exercícios o ajudarão a melhorar seu port de bras e as práticas de
levantamento. O Capítulo 6 foca o fortalecimento da pelve para a rotação ideal do quadril. Os
exercícios do Capítulo 7 enfocam a elegância e a potência dos membros inferiores.A maior
parte das lesões na dança ocorre nos tornozelos e nos pés. Por isso, o Capítulo 8 destaca o
condicionamento das pernas. Existem 26 ossos e 34 articulações no pé, criando assim
inúmeras possibilidades de movimento. Essas pequenas articulações são responsáveis por
transferências de peso, impulsões e aterrissagens. Se não houver força suficiente nessas
articulações, o alinhamento e a técnica serão comprometidos. O Capítulo 8 oferece exercícios
específicos para força, alinhamento, equilíbrio e flexibilidade nas pernas, tornozelos e pés.O
Capítulo 9 apresenta exercícios que envolvem várias regiões do corpo. Além do fortalecimento,
esses exercícios capacitam seu corpo a trabalhar como uma unidade para manter posições e
executar movimentos.Para tirar proveito dos exercícios deste livro, você deve desenvolver um
programa eficaz de condicionamento que leve em conta seus ciclos variáveis de aulas, treinos e
tempo de interrupção. Esse pode ser um conceito totalmente novo para você, mas os objetivos
aqui são limitar o volume de treinamento ineficaz e melhorar a qualidade do treinamento eficaz.
O planejamento de um programa de condicionamento complementar para melhorar sua técnica
é discutido no Capítulo 1.Para progredir como dançarino, você tem de ser organizado e preciso
na apresentação global do seu movimento. Seu corpo deve ter uma direção definida no espaço
utilizado. Os vários planos imaginários mencionados neste livro podem ajudá-lo a melhorar o
delineamento de seus movimentos e tornar a execução da coreografia mais clara e concisa. Se
o seu movimento for limpo, ele será mais rítmico e musical. Quer você esteja competindo diante
de uma banca de juízes, apresentando-se em um palco ou tendo uma aula de técnica, juízes,
espectadores e instrutores desejarão ver apresentações vigorosas e limpas e precisão
musical.Este livro responderá às suas questões sobre como obter um melhor turnout, um
développé mais alto, um cambré mais flexível e um melhor arabesque. Todos os exercícios
fornecem instruções sobre técnicas corretas de respiração e sobre como recrutar os músculos
do core para melhorar o posicionamento, além de trazer importantes dicas de segurança. As
listas de músculos nos exercícios são acompanhadas por ilustrações detalhadas que destacam
os músculos nas posições de dança. Você pode, assim, perceber de fato a relação entre o
exercício e a posição de dança; e isso se aplica a todas as formas e estilos de dança.Os
exercícios de Anatomia da dança o ajudarão a introduzir uma mentalidade mais prática em seu
trabalho com a dança, sem comprometer a beleza do padrão artístico. Você pode usar este
texto como instrumento para entender as correções e a mecânica de seus próprios movimentos
corporais. Este livro irá lhe proporcionar muitos benefícios em seu processo de
aperfeiçoamento físico e melhoria das técnicas, de modo que você esteja pronto para o
momento em que o diretor o escolher para o papel principal!
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CAPÍTULO1O DANÇARINO EM MOVIMENTOMovimento é qualquer ação física ou mudança
de posição. Porém, quando se observa um dançarino em movimento, isso é muito mais que
uma mudança física de posição. É uma arte visual vibrante de imagens rápidas criadas por
força, equilíbrio e graça. A estética dessa forma de arte não pode ser sacrificada pela análise
científica. Contudo, aprender princípios básicos de movimento permitirá que seu corpo se
movimente de modo mais eficaz e seguro. Utilizaremos ilustrações de três posições de dança –
jazz layout, attitude derrière e salto espacate (Figs. 1.1, 1.2 e 1.3) – para demonstrar os
princípios do movimento neste capítulo.Figura 1.1 Posição jazz layout.Figura 1.2 Posição
attitude derrière.Figura 1.3 Posição salto espacate.Ossos, articulações e músculos
esqueléticosPara entender o movimento, você precisa ter um conhecimento básico sobre
ossos, articulações e músculos. Esses elementos básicos permitem que você produza
movimento. Seu corpo possui o incrível dom de desenvolver energia e informação. O
conhecimento de como organizar esses elementos básicos proporcionará a você energia pura
e aumentará suas habilidades como dançarino.OssosSeu corpo possui 206 ossos, os quais
dão suporte e servem como alavancas para seus músculos. Alguns ossos proporcionam
proteção para os órgãos internos e alguns são responsáveis por produzir glóbulos vermelhos.
Em todo o corpo, você tem ossos longos, curtos e planos que desempenham algum tipo de
função no movimento.O processo do movimento envolve o uso de alavancas. Uma alavanca é
uma barra rígida que movimenta um ponto fixo quando uma força (esforço) é aplicada a ele. A
força é usada para deslocar uma carga (resistência). Portanto, em seu corpo, as articulações



são os pontos fixos, os ossos são as alavancas e a força é a contração muscular. Por exemplo,
veja na Figura 1.1 a posição jazz layout. Concentre-se no membro inferior que executa o
movimento: a articulação do quadril é o ponto fixo, os flexores do quadril representam a força
realizada por meio de sua contração, e o fêmur (osso da coxa) é a alavanca. Seus músculos
estão fixados aos ossos por meio de tendões e os ossos se conectam uns aos outros através
de fortes ligamentos.ArticulaçõesArticulações são conexões entre dois ossos. Você deve
conhecer vários tipos de articulações, mas as esferóideas, os gínglimos e as planas
(“deslizantes”) são os principais tipos discutidos neste livro. Todos os movimentos que ocorrem
nas articulações têm um nome específico, e a maior parte deles ocorre aos pares. Cada par
normalmente descreve um movimento no mesmo plano, porém em sentidos opostos. Por
exemplo, ao “dobrar” o joelho você executa uma flexão, e ao “retificá-lo” ocorre uma extensão
(Tab. 1.1).As articulações do quadril e do ombro são classificadas como esferóideas. Uma das
extremidades do osso tem uma cabeça articular esférica e a do outro, com o qual se articula,
tem uma fossa articular em forma de taça. Na articulação do quadril, por exemplo, essa
informação é importante para melhorar o turnout e o développé; esse conceito será explorado
mais detalhadamente no Capítulo 6. A articulação do quadril possui uma fossa articular mais
profunda, enquanto na articulação do ombro ela é bem mais rasa. Olhe com atenção a Figura
1.2 e observe como a cabeça do fêmur se encaixa no acetábulo na articulação do quadril do
membro apoiado no solo (sustentação). Imagine como ocorre o movimento nessa articulação;
há um componente rotacional e também flexão e extensão.As articulações deslizantes são
formadas por ossos que apresentam extremidades com superfícies relativamente planas; elas
permitem movimentos de pequena amplitude. Por exemplo, as costelas conectam-se às
vértebras por meio de articulações planas, como mostrado na Figura 1.3. Note que pode
ocorrer muito pouco movimento entre as costelas e as vértebras. Isso é importante para
entender a pouca flexibilidade na região torácica da coluna vertebral, que será abordada melhor
no Capítulo 2.Tabela 1.1 Movimentos articularesUma articulação do tipo gínglimo ocorre entre
um osso que apresenta uma discreta concavidade e outro com uma extremidade convexa. O
joelho poderia ser descrito como uma articulação do tipo gínglimo. Quando o joelho flexiona e
estende, basicamente ocorre movimento em um plano. Como será estudado mais adiante neste
livro, o joelho também executa um pequeno movimento de rotação1. Observe a Figura 1.1 – o
membro de apoio está com o joelho flexionado, enquanto no membro de movimento ele está
estendido.Músculos esqueléticosOs músculos esqueléticos iniciam o movimento do esqueleto;
eles possuem compartimentos delimitados por septos de tecido conectivo que contêm células
(fibras) musculares, tecido fibroso e muitas fibras nervosas. Quando os nervos recebem
“ordens” do encéfalo, ocorre uma reação química para que o músculo se contraia. Cada
músculo tem um ponto de origem em um osso e um ponto de inserção em outro2. Basicamente,
durante a contração, as fibras musculares se retraem e tendem a puxar as duas extremidades
em direção ao centro.A reação dos músculos aos estímulos depende de suas características.
Há basicamente dois tipos de fibras em cada músculo: de contração lenta, ou tipo I, e de



contração rápida, ou tipo II. As fibras do tipo I contraem-se lentamente e têm alta resistência à
fadiga. São usadas principalmente para posicionamento e postura e para atividades aeróbicas.
As fibras do tipo II contraem-se mais rapidamente e têm baixa resistência à fadiga. Podem gerar
mais potência que as fibras do tipo I. O petit allegro, ou movimentos anaeróbicos curtos, utiliza
principalmente fibras de contração rápida. A maioria dos bailarinos tem maior porcentagem de
fibras de contração lenta, enquanto dançarinos que possuem aspecto mais corpulento ou
musculoso têm maior porcentagem de fibras de contração rápida. Independentemente do nível
de intensidade da dança que você pratica, as fibras de contração lenta serão recrutadas
primeiro, seguidas pelas fibras de contração rápida.Todos os seus músculos têm capacidade
de se contrair, ou criar tensão, de diversas maneiras. A contração dinâmica é qualquer tipo de
tensão em que há alteração do comprimento de um músculo. Isso certamente produzirá
movimento em uma articulação. Os dois tipos de contração dinâmica são concêntrica e
excêntrica. A contração concêntrica é tipicamente o encurtamento de um músculo para gerar
movimento, e a contração excêntrica envolve o alongamento do músculo. Durante o pointe
tendu, conforme o membro inferior se afasta de seu centro e você fica na ponta do pé, os
músculos da panturrilha encurtam-se, criando uma contração concêntrica. Quando seu pé
retorna à posição inicial, os músculos da panturrilha começam a se alongar. Durante essa fase
de retorno, os músculos da panturrilha trabalham de modo excêntrico. A importância disso
torna-se evidente especialmente na aterrissagem depois de um salto. A contração excêntrica
dos músculos ajudará a desacelerar seu corpo contra a força da gravidade durante a
aterrissagem. Enquanto você trabalha duro a fim de desenvolver força e potência para saltar
mais alto, também precisa trabalhar para aperfeiçoar o controle, de modo a reduzir o risco de
lesão e tornar a fase de retorno mais suave e coordenada.Outro tipo de contração que gera
tensão no músculo, mas não altera seu comprimento, é a contração isométrica (também
denominada estática). Contração isométrica significa comprimento idêntico – o músculo se
contrai, gera tensão, mas não há movimento articular. Assim, quando executa um relevé em
primeira posição e o mantém, você realiza, nessa última fase, uma contração isométrica em
todos os músculos dos membros inferiores. Eles se contraem de modo concêntrico para
levantá-lo e, em seguida, o mantêm na posição isometricamente.Quando seus músculos se
contraem para produzir movimento, vários músculos trabalham em conjunto para atingir esse
objetivo. Todos os movimentos de dança são cuidadosamente controlados porque os músculos
trabalham muito bem em conjunto. Os músculos esqueléticos são divididos em quatro
categorias distintas: agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores.• Agonistas. Os
músculos que se contraem para produzir um determinado movimento são os motores, ou
agonistas. Os agonistas mais eficientes para gerar movimento são denominados motores
primários. Por exemplo, a ação de ficar na ponta do pé é propiciada pelos músculos
gastrocnêmio e sóleo como motores primários, porém outros músculos, chamados de motores
secundários, também ajudam.• Antagonistas. Os músculos que se opõem aos motores
primários são denominados antagonistas. De certo modo, eles relaxam e se alongam enquanto



os motores primários estão contraindo, mas outras vezes podem contrair-se com os motores
primários gerando uma cocontração. Como você pode imaginar, os agonistas e antagonistas se
localizam opostos entre si. Observe o membro inferior de movimento em attitude derrière da
Figura 1.2. Os agonistas são os músculos isquiocrurais e glúteos, que se contraem para
deslocar o membro para trás na extensão do quadril. Os antagonistas são os flexores do
quadril, ou seja, os músculos situados na região anterior do quadril e da coxa. Eles são
alongados enquanto os motores se contraem. Agora imagine um grand plié em segunda
posição. Durante a subida, os quadríceps femorais (agonistas) se contraem para estender o
joelho, mas os isquiocrurais (antagonistas) também podem se contrair, de modo a gerar uma
cocontração e melhorar a sustentação para a articulação do joelho.• Sinergistas. Músculos
sinergistas podem ser confusos, portanto, vamos analisá-los com cuidado. Esses músculos têm
duas funções: podem gerar ou neutralizar um movimento. O mais importante é você saber que
os músculos sinergistas se contraem para ajudar a definir o movimento. Eles podem neutralizar
qualquer força em direção indesejada. Assim, na Figura 1.2, concentre-se no membro superior
direito. Ao levantar vigorosamente esse membro, flexionando-o na articulação do ombro, o que
ajuda a impedir que o úmero (osso do braço) se separe da escápula (osso do ombro)? Um
pequeno músculo oculto sob o peitoral maior denominado coracobraquial revela qualidades
sinérgicas ao contrair-se para ajudar a controlar o movimento do úmero em relação à escapula.
Embora os motores primários recebam todo o crédito, os sinergistas ajudam os agonistas a
manter o movimento suave e coordenado.• Estabilizadores. Músculos capazes de fixar uma
articulação são denominados estabilizadores. Isso é importante e será recapitulado várias
vezes em todo este livro e nos exercícios. Os estabilizadores servem como âncoras; são
capazes de fixar uma articulação para que outros movimentos possam ocorrer. Na Figura 1.2, o
que mantém a coluna vertebral estabilizada? Os músculos do abdome contraem-se para
estabilizá-la; sem essa contração, o impulso e a força do membro inferior que se desloca para
trás desestabilizariam a coluna. Você está treinando tanto o membro inferior responsável pela
maior parte do movimento que se esquece da importância dos músculos que produzem
estabilidade e o mantêm fixo para que esse movimento ocorra.Planos de movimentoMovimento
significa mudança de posição e é criado pela força. Para você, os esforços coordenados do
corpo e da mente criam a força. Portanto, vamos começar focando os esforços de seu corpo e
nos familiarizando com alguns termos anatômicos de posição utilizados neste livro. Quando um
músculo se contrai, produz movimento em uma articulação, e uma articulação é a conexão
entre os ossos – não é fácil desse modo? A dança move você em diferentes direções, padrões
e formas. Você pode entender melhor esses movimentos dividindo o corpo em três planos
imaginários: frontal (vertical), sagital e transversal (horizontal), que serão descritos em breve. O
aprendizado de uma coreografia desafiadora e de como executar um movimento bem
delineado vem de um melhor entendimento sobre como seu corpo se move no espaço. Veja na
Figura 1.4 esses três planos que atravessam seu corpo. Eles correspondem às três dimensões
no espaço.Já que você pode mudar sua orientação no espaço e seus membros podem mudar



de posição, é importante sistematizar os termos de posição e direção de movimento e referir-se
ao seu corpo levando em conta uma posição anatômica padrão, representada na Figura 1.5.
Nessa posição, o indivíduo está com a face voltada para a frente, os pés confortavelmente
paralelos, os membros superiores estendidos ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas
para a frente. Todos os movimentos direcionais do corpo podem ser executados tendo como
referência inicial essa posição padrão, e toda a terminologia anatômica também é baseada nela
(Tab. 1.2).Figura 1.4 Os três planos de movimento.Agora visualize seu corpo em posição
anatômica com vários planos imaginários atravessando-o. Você está dividido em partes
superior e inferior por um plano horizontal, em metades direita e esquerda por um plano sagital,
e em partes anterior e posterior por um plano frontal. Assim, ao deslocar seu membro superior
da primeira posição embaixo (en bas) até a quinta posição no alto, você está movimentando-o
no plano sagital. Esse movimento tem um propósito – é executado de modo eficiente em um
plano imaginário até a quinta posição mais alta, sem nenhum desvio e nenhum outro
movimento associado. Ao executar um cambré lateral, você se movimenta no plano frontal
diretamente para o lado, sem qualquer movimento inútil, como se estivesse inclinando-se para
o lado apoiado em uma vidraça imaginária. Em vários movimentos do hip-hop, as coxas rodam
medial e lateralmente no quadril – esses movimentos ocorrem no plano horizontal. O mesmo
ocorre ao girar o corpo na cintura: seu tronco se movimenta no plano horizontal. Observe o salto
espacate na Figura 1.3. Em qual plano os membros inferiores estão se movimentando? No
plano frontal. Se um dos membros inferiores estivesse posicionado um pouco mais à frente, o
movimento não progrediria com a definição desejada. Você precisaria repetir esse salto
espacate até conseguir executá-lo de modo correto. A repetição e o treinamento exagerado por
não conhecer a posição correta dos membros inferiores poderiam levar a uma lesão por
sobrecarga.Figura 1.5 Posição anatômica padrão.Conexões conscientesSua mente
desempenha um papel importantíssimo na anatomia da dança e na melhora da técnica.
Imaginar-se se movendo mais rápido ou levantando as pernas mais alto é parte do que faz um
dançarino em movimento, assim como entender o movimento proporcionado pelo músculo
primário. A visualização também pode ser um instrumento para ajudá-lo a dançar de modo mais
eficaz. Quantas vezes você pratica o développé? Quantas vezes você sente uma tensão súbita
na coxa e ansiedade porque é incapaz de levantar mais alto o membro inferior? Imagine como
seria se soubesse quais músculos você precisaria contrair, alongar e estabilizar sem sentir essa
tensão. Imagine seu membro inferior sendo elevado ainda mais alto sem ansiedade. Isso é
possível ao utilizar a mente junto com a capacidade física.Tabela 1.2 Termos anatômicos de
posição e direçãoTermoDefiniçãoTERMOS DE POSIÇÃOPosição anatômicaEm pé com os pés
e as palmas das mãos voltados para a frenteSupinoEm decúbito dorsal (deitado “de
costas”)PronoEm decúbito ventral (deitado “de frente”)TERMOS DE DIREÇÃOSuperiorAcima
ou em direção à cabeçaInferiorAbaixo ou em direção aos pésAnteriorParte da frente ou à frente
dePosteriorParte de trás ou atrás deMedialMais próximo do plano mediano ou em direção à
linha medianaLateralMais afastado do plano mediano ou em direção ao lado do



corpoProximalMais próximo da raiz do membro, tronco ou centro do corpoDistalMais afastado
da raiz do membro, tronco ou centro do corpoSuperficialMais próximo da ou na superfície do
corpoProfundoMais afastado da superfície do corpoPalmarFace anterior da mão em posição
anatômicaDorsal (para mãos e pés)Face posterior da mão em posição anatômica; face superior
do pé em posição anatômica (ereto)PlantarFace inferior do pé em posição anatômica
(ereto)Reproduzido com permissão de K. Clippinger, 2007, Dance anatomy and kinesiology
(Champaign, IL: Human Kinetics), 18.VisualizaçãoVisualização, imaginação e estimulação
mental são termos utilizados para descrever a criação de uma imagem em sua mente sem
realizar qualquer atividade física. Há muitos tipos de representação mental, mas neste livro
vamos nos ater às práticas básicas de visualização para melhorar o desempenho. Você pode
utilizar imagens positivas simples e procurar manter um centro calmo para liberar tensões
indesejáveis. Visualize exatamente o que deseja que seu corpo faça e mantenha o pensamento
positivo. Eric Franklin é um mestre da visualização; adoro o termo que ele utiliza, seed imagery
– semear um pensamento intuitivo e deixar brotar a imagem para aumentar o desempenho.
Quando executa várias vezes as mesmas ações (na aula e no ensaio), você induz alterações
fisiológicas e aumenta a precisão. Em um local silencioso, dedique um pouco do seu tempo
todos os dias para fechar os olhos e simplesmente ouvir sua respiração. Agora, imagine o
dançarino que deseja ser e visualize-se realizando movimentos com naturalidade. Perceba
como seus movimentos são precisos e bem definidos. Continue a visualizar quanto controle
você tem em cada combinação que realiza. Você pode ver isso em sua mente, pode ouvir a
música tocando e pode sentir seu corpo executando as sequências com detalhes. Agora, tudo
que tem a fazer é praticar! Esqueça as outras coisas e concentre-se na técnica. Você está
treinando a relação entre sua mente e seus músculos. Eles devem trabalhar juntos para ajudá-
lo a atingir seus objetivos.Alívio da tensãoO seu estado de espírito definitivamente influenciará
o resultado de seu trabalho. Se você se preparar para uma pirueta com tensão na parte superior
do corpo, ansioso por ter de executá-la duas vezes e preocupado em não perder o equilíbrio,
como será possível girar? Visualize belos giros múltiplos ao redor de um eixo firme, porém
tranquilo, e respire! Execute a pirueta com naturalidade, tenha prazer ao fazê-la, elimine os
medos, use o ritmo para ajudá-lo e gire!Pesquisas têm buscado comprovar a conexão entre
estresse e lesão. Você busca perfeição e vai além de seus limites. A dança, como qualquer
outro esporte, requer níveis intensos de treinamento e condicionamento para manter o mais alto
grau de desempenho físico. Ao deixar a ansiedade da competição ou o medo do fracasso
dominarem sua mente, você perde a capacidade de superação e aumenta o risco de sofrer
lesão. Quando não consegue manter-se motivado, você causa distúrbios de atenção e perda
momentânea de consciência e corre o risco de sofrer uma lesão aguda. Todos esses
estressores também podem levar à hesitação, à debilidade na capacidade de equilíbrio e à
tensão muscular indesejada.Os melhores dançarinos mantêm um contínuo pensamento
saudável e positivo para criar motivação e encorajamento. Essa conversa consigo mesmo pode
reduzir a tensão e criar naturalidade em seu movimento. Lembre-se de que você está



construindo uma conexão saudável entre sua mente e seu corpo. Aceite-se e ame a dança – é
muito fácil! Seja firme e diga a si mesmo que é possível. Infelizmente, você pode ter muitas
críticas e dúvidas; se você adora dançar e quer melhorar, deve acabar com a negatividade e a
insatisfação consigo mesmo. Pare de afirmar que não pode realizar algo ou que determinado
movimento é muito difícil.Exercícios com enfoque na dançaHá uma clara relação entre cada
exercício e as ilustrações dos capítulos. Em todos os exercícios, visualize suavidade e equilíbrio
em seu pescoço, estabilidade em seu core, e deixe que essas habilidades apareçam em sua
técnica. Por exemplo, ao realizar os exercícios para os membros inferiores, visualize uma
grande mobilidade articular, sem tensão, em seus quadris. Lembre-se de criar imagens
positivas e breves. Depois de praticar as habilidades de visualização durante os exercícios,
mentalize essas imagens breves antes das aulas, dos ensaios e das apresentações. Perceba
como você melhora sua habilidade e como trabalha de modo mais eficaz com menor
desconforto muscular. Continue praticando a visualização positiva. São exercícios para sua
mente e requerem prática. Não deixe os pensamentos negativos voltarem e arruinarem sua
técnica. Cada capítulo tem uma seção chamada Exercícios com enfoque na dança, que irá
orientá-lo a aplicar essas habilidades aos exercícios do capítulo.Benefícios
cardiorrespiratóriosEmbora os exercícios específicos para dança sejam o foco deste livro, os
benefícios do condicionamento cardiorrespiratório não podem ser menosprezados. Cada vez
mais pesquisas médicas no campo da dança têm mostrado que a capacidade
cardiorrespiratória de dançarinos é similar à de outros atletas que praticam esportes que não
são de resistência. Ensaios e apresentações duram apenas breves períodos; esse tipo de
exercício é considerado treinamento anaeróbico. O treinamento aeróbico é necessário para
melhorar a saúde cardiorrespiratória, pois aprimora a circulação sanguínea e o suprimento de
oxigênio para as células. O treinamento aeróbico aumenta o tamanho do coração e, assim,
permite bombear maior volume de sangue para o corpo. O condicionamento cardiorrespiratório
possibilita um melhor transporte de oxigênio e um aumento dos níveis de resistência. Alta
resistência cardiorrespiratória reduz as fadigas física e mental, que também podem causar
lesão. Você pode melhorar sua resistência cardiorrespiratória treinando em um aparelho
elíptico, esteira, bicicleta ergométrica ou nadando três ou quatro vezes por semana.Princípios
do condicionamentoVocê deve se familiarizar com alguns princípios a fim de definir e
intensificar seu plano de condicionamento. Além de aumentar a força muscular, você também
aumentará a resistência nos tendões e ligamentos.• Princípio da sobrecarga. Se você deseja
aumentar a força, deve continuar a trabalhar o grupo muscular visado além de sua carga
normal. Os exercícios são executados com contração máxima por toda a amplitude de
movimento. Normalmente, esse tipo de treinamento utiliza poucas repetições e mais resistência
e trabalha seus músculos até a fadiga.• Princípio da reversibilidade. Refere-se à perda rápida
de força depois de interromper o condicionamento. A fim de manter seu nível de
condicionamento físico, continue com o condicionamento específico para dança pelo menos
quatro vezes por semana se não estiver dançando em decorrência de férias ou de um período



de inatividade. (O condicionamento consiste nos exercícios apresentados neste livro.)• Princípio
da especificidade. Está relacionado ao condicionamento dos músculos específicos para dança
que são necessários para melhorar sua técnica. A fim de tornar o condicionamento eficaz para
a dança, você deve trabalhar especificamente os músculos utilizados na dança, como se seus
exercícios fossem uma dança!• Alinhamento. Todas as repetições devem ser executadas sem
sacrificar o alinhamento, o controle do core ou a respiração adequada. Seu objetivo é trabalhar
de modo eficaz. Ao perceber que seu alinhamento começa a ficar deficiente, pare, reorganize-
se e, em seguida, comece novamente. Durante a realização de cada exercício, dê ênfase ao
movimento do músculo principal, porém perceba como ele afeta todo seu corpo.• Aquecimento
e resfriamento. Cada sessão de condicionamento deve começar com um aquecimento básico
para aumentar o fluxo sanguíneo, acelerar sua respiração e elevar levemente sua temperatura
corpórea. Os exercícios serão mais eficazes se você estiver aquecido. Reserve 10 minutos para
realizar os exercícios do Capítulo 2 para concentrar-se e, em seguida, execute uma corrida leve
na esteira. Um resfriamento adequado depois do condicionamento permite que o corpo retorne
ao estado de repouso. Pode durar cerca de 10 minutos e incluir os exercícios de respiração do
Capítulo 3. Você também pode adicionar um alongamento leve, que reduzirá as dores
musculares.Cada exercício tem um objetivo específico, porém todos requerem controle durante
toda a amplitude do movimento. Evite iniciar o movimento com impulso e, em seguida, permitir
que a força da gravidade ou a falta de percepção encerrem o movimento. Comece cada
exercício com controle preciso e lento, mantendo-o até o final.Seu programa de aquecimento,
resfriamento e exercícios deve durar cerca de 50 minutos. Cada capítulo permite que você
trabalhe grupos musculares específicos para aumentar a intensidade e a profundidade da
conscientização. Concentre-se no alinhamento seguro do esqueleto, enfatizado em todo este
livro.Padronizar um programa de condicionamento com durações, repetições, séries e
intensidades específicas é praticamente impossível porque as opiniões dos especialistas
variam. Para os objetivos deste livro, realize três séries de cada exercício com dez a doze
repetições, a menos que seja dada outra instrução. No entanto, pode requerer certa prática
determinar suas necessidades pessoais. Se estiver tentando desenvolver força, você deve
realizar contração muscular máxima em toda a amplitude de movimento e sobrecarregar o
músculo de modo progressivo. Em alguns exercícios deste livro são usadas faixas de
resistência ou pequenos pesos para obter resistência progressiva, mas o objetivo é manter o
alinhamento ideal. Você pode aumentar um pouco a resistência quando o alinhamento estiver
seguro e o exercício não for mais tão difícil. A ênfase deve estar na qualidade do movimento.1
N.T.: Por isso, muitas vezes, o joelho é classificado como articulação bicondilar. Nas
articulações do tipo gínglimo observamos somente movimentos de flexão e extensão, como
entre as falanges ou entre o úmero e a ulna.2 N.T.: Atualmente, há uma tendência a utilizar os
termos inserção (proximal e distal, medial e lateral etc.) para os pontos de fixação outrora
denominados origem e inserção, visto que, de acordo com o movimento, a origem (ponto fixo)
pode se tornar inserção (ponto móvel) e vice-versa.



CAPÍTULO2COLUNA VERTEBRALSua coluna vertebral é capaz de gerar movimentos
multidirecionais que o tornam capaz de executar vários estilos de dança com fluidez e
suavidade. Sua coluna pode caracterizar-se pela flexibilidade, necessária para várias
combinações contemporâneas, ou pode ter um aspecto mais rígido e estável, porém elegante,
para execuções com parceiro. A postura de balé pode exigir que sua coluna seja forte, mas
tenha um aspecto elegante e elevado. Tudo isso depende da posição, do equilíbrio e da
organização das contrações musculares. Para melhorar a posição do corpo, você precisa de
bom equilíbrio das ações musculares para manter o alinhamento adequado de sua coluna. Este
capítulo apresenta os músculos associados à posição ideal da coluna vertebral. A dança pode
sobrecarregar bastante seu dorso, especialmente os segmentos que possuem mais
mobilidade. Aprender a utilizar toda a coluna e equilibrar a estabilidade e a flexibilidade pode
melhorar suas habilidades e reduzir o risco de lesão.Seu esqueleto axial é constituído pelo
crânio, pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo sacro1. Em anatomia, axial refere-se à
direção anatômica; no sistema esquelético, refere-se aos ossos dispostos ao longo do eixo
longitudinal do corpo. Não se esqueça de que para realizar um movimento contra a resistência
da força da gravidade você precisa aumentar o comprimento, ou gerar um alongamento axial,
de sua coluna vertebral ao mesmo tempo em que a estabiliza com o objetivo de obter posição e
sustentação.Coluna vertebralA coluna vertebral é um pilar constituído por 33 ossos resistentes
denominados vértebras, as quais se conectam ao crânio, ombros, costelas, quadris e membros
inferiores; ela é o centro do seu esqueleto. As vértebras também envolvem e protegem a
medula espinal, a qual transmite os impulsos que controlam todos os movimentos voluntários e
involuntários. Esses ossos são interconectados por pequenas bolsas resistentes de
fibrocartilagem, com líquido em seu interior, denominadas discos intervertebrais, que
proporcionam sustentação às vértebras e um pequeno amortecimento. Os discos
intervertebrais ajudam a absorver impactos, especialmente na execução de saltos e
movimentos de levantamento. Os movimentos combinados entre todas as vértebras tornam a
coluna flexível como um todo. Apesar de um amplo movimento de cambré (arqueado) parecer
maravilhoso, a tendência é hiperestender o pescoço e a região lombar sem tentar incluir
qualquer movimento eficaz da parte torácica da coluna vertebral. A transmissão uniforme de
forças permite que toda a coluna trabalhe para você. A utilização apenas do pescoço ou da
região lombar causará mais estresse físico nessas áreas específicas e, consequentemente,
retesará e enfraquecerá o restante da coluna. Isso é particularmente importante na região
lombar; se forças como a da gravidade e a de compressão forem transmitidas apenas através
da porção inferior da coluna, você irá sobrecarregar essa região, aumentando o risco de
fraturas, lesão no tecido mole e degeneração discal.Sozinhas, as vértebras não podem manter
seu alinhamento vertical; elas são sustentadas por um sofisticado sistema de ligamentos. Os
principais meios de ligação são os ligamentos longitudinais anterior e posterior. Esses
ligamentos são faixas contínuas que se estendem pelas regiões anterior e posterior da coluna
vertebral. Basicamente, todas as vértebras têm os mesmos padrões estruturais: um corpo



vertebral, o forame vertebral, um processo espinhoso e dois processos transversos (Fig. 2.1). O
corpo vertebral sustenta o peso da região do corpo situada acima dele, o forame fornece
espaço para alojar a medula espinal, e os processos são locais para fixação de vários
músculos e ligamentos. O local em que um processo se articula com seu vizinho forma uma
faceta de articulação plana. Nessas pequenas articulações, os processos das vértebras são
planos e cada superfície deve deslizar suavemente contra a outra quando você roda ou inclina
o tronco. Lesões nessas pequenas articulações geralmente são causadas por movimentos
descontrolados e repetitivos que produzem assimetria. Quando essas pequenas articulações
não deslizam de modo suave, seu movimento torna-se limitado e rígido. Isso causa dor e
possíveis compensações. Ao realizar os exercícios a seguir, visualize esse efeito de
deslizamento suave entre todas as vértebras e assimile-o com cautela.Figura 2.1 Estrutura
anatômica das vértebras.Partes da coluna vertebralSua coluna possui três divisões principais:
cervical, torácica e lombossacral2. Observe com atenção todas as partes da coluna na Figura
2.2 e como as vértebras estão organizadamente superpostas. A ótima saúde da coluna
vertebral depende da existência de discretas curvaturas naturais apropriadas para o equilíbrio e
a estabilidade postural.Figura 2.2 As três regiões da coluna vertebral: cervical, torácica e
lombossacral.Parte cervicalO pescoço, ou parte cervical da coluna, possui sete vértebras, além
de ligamentos, tendões e ventres musculares. Ele sustenta a cabeça, que pode pesar cerca de
6 kg. As vértebras cervicais são designadas de C1 a C7. A parte cervical é relativamente flexível
e frágil porque as vértebras são um pouco menores que as demais. As duas primeiras vértebras
despertam bastante atenção. A C1 é denominada atlas (Atlas sustentava os céus na mitologia
grega); é literalmente um anel ósseo responsável por sustentar o crânio. A vértebra C2 é
chamada de áxis e possui uma pequena projeção óssea que se estende superiormente para o
interior do anel da C1, criando um pivô para rotação entre essas duas vértebras. Isso gera um
movimento para inclinação e rotação da cabeça. A tensão física na região cervical da coluna
pode reduzir a eficiência do movimento da cabeça durante o giro. Imagine sua cabeça
centralizada e equilibrada sobre C1 e C2. Se ela estiver equilibrada, os músculos do pescoço
que controlam o movimento poderão trabalhar com facilidade. Sempre que sua cabeça sai
desse estado de equilíbrio, os músculos que se opõem a esse movimento trabalham
demasiadamente para tentar manter o alinhamento. A posição da cabeça é um importante fator
que contribui para a estética da parte superior do corpo em todas as posições e
coreografias.Parte torácicaDescendo pela coluna vertebral, o tamanho das vértebras aumenta.
A parte torácica da coluna contém doze amplas vértebras, T1 a T12. Nessa região, as costelas
conectam-se às superfícies laterais das vértebras. O aumento do tamanho das vértebras com
as costelas articuladas gera perda de flexibilidade e mobilidade nessa região, denominada
caixa torácica. O princípio do movimento executado em toda a coluna vertebral continuará a
criar mobilidade ao longo da região torácica. Todos os exercícios deste capítulo são projetados
para que você se concentre no alongamento axial em todos os planos de movimento,
desenvolvendo a maior curva possível.Partes lombar e sacralA parte lombar da coluna possui



cinco vértebras (L1 a L5) e constitui uma área mais flexível do que a região torácica. Essa
região suporta a maior parte do esforço. É importante lembrar que os segmentos mais inferiores
da coluna vertebral têm a capacidade de realizar mais extensão que rotação, o que pode criar
uma força de cisalhamento – ou seja, as vértebras podem deslizar em um padrão anterior e
posterior, produzindo um deslizamento excessivo desnecessário ou um movimento do tipo
cisalhamento. Com o tempo, esse movimento incompatível pode desgastar os discos
intervertebrais e enfraquecer os ligamentos, aumentando de modo significativo o risco de lesão
na região lombar. A educação básica da coluna, a consciência da posição corporal e a
capacidade de aplicar o trabalho de fortalecimento abdominal em seus movimentos vertebrais
reduzirão o risco de lesões lombares.Também há grande movimento entre a última vértebra
lombar e o sacro, o qual possui formato triangular e é composto de cinco vértebras fundidas (S1
a S5). Ele suporta o peso da parte superior do corpo, transferindo-o ao cíngulo do membro
inferior. Sabendo que a região inferior da coluna tem mais flexibilidade na extensão e sustenta a
maior parte do peso, você pode compreender os benefícios do fortalecimento do core e da
região lombar para melhorar a posição corporal e reduzir o risco de lesão. Mais adiante
descreveremos a importância da musculatura do core na seção Coluna neutra, porém esse
tema será discutido com mais detalhes no Capítulo 4.Equilíbrio muscularEsta seção apresenta
os músculos que desempenham um papel no posicionamento correto da coluna vertebral e
continuaremos a detalhá-los no restante do livro. Os músculos primários situados anteriormente
à coluna vertebral são o reto do abdome, que se estende das costelas II a V até o púbis, e os
oblíquos interno e externo do abdome, que também conectam as costelas à pelve. O músculo
mais profundo da parede abdominal é o transverso do abdome, um músculo principalmente
postural e muito importante para a estabilidade da coluna. Esse músculo, cujas fibras estão
horizontalmente dispostas, conecta as seis costelas mais inferiores (VII a XII) à pelve. Outro
músculo associado ao posicionamento da coluna vertebral é o iliopsoas, o qual está
diretamente inserido na parte inferior da coluna, na pelve e no fêmur. A debilidade ou o
encurtamento do iliopsoas podem gerar instabilidade na região inferior da coluna. (Esse
músculo será descrito com mais detalhes no Capítulo 6.) O exercício isométrico para o flexor do
quadril, na página 26, ajuda a localizar e contrair esse músculo sem causar instabilidade na
região lombar.A região posterior da coluna vertebral é sustentada pelo músculo eretor da
espinha e pelos multífidos (mais profundos), que se estendem da pelve à base do crânio. Os
multífidos também são extremamente importantes para melhorar a postura corporal – quando
contraídos, eles proporcionam controle do tronco e estabilidade da coluna pela discreta
compressão ao longo da coluna vertebral.Nesse momento, apresentamos o assoalho pélvico
do corpo, que fornece uma forte base de sustentação para a região inferior da coluna e a pelve.
Embora isso seja mais detalhado no Capítulo 3, note que o assoalho pélvico está fixado na
base da pelve e no sacro, situado na extremidade inferior da coluna. O exercício de compressão
isquiática, na página 30, ensina a contrair esses músculos e usá-los para melhorar o
posicionamento.Nas laterais do tronco, os músculos quadrados do lombo estendem-se da



última costela à crista ilíaca e região inferior da coluna. Esse músculo ajuda a flexionar
lateralmente e a estender a região lombar, porém, quando encurtado, pode elevar a pelve ou
incliná-la para o lado, especialmente durante movimentos do tipo chute alto. Um equilíbrio
saudável entre força e flexibilidade em todos os lados da coluna vertebral fornece a
sustentação necessária para obter uma posição corporal com bom alinhamento.Coluna neutraA
coluna vertebral é capaz de realizar flexão, extensão, flexão lateral, rotação e várias
combinações desses movimentos, possibilitando a execução de qualquer tipo de coreografia.
Quatro curvaturas no plano sagital desempenham um papel importante na postura corporal
(Fig. 2.3). Nas partes cervical e lombar, as curvaturas são côncavas (deslocam-se para a
frente), enquanto as curvaturas torácica e sacral são convexas (posicionadas em sentido
contrário). Nessas curvaturas, os discos intervertebrais amortecem a carga que incide em suas
vértebras. A alteração das curvaturas para o posicionamento do corpo causa estresse
excessivo nos discos e atividade muscular desnecessária para manter esse desalinhamento.As
habilidades para posicionar favoravelmente o corpo provêm do desenvolvimento de força e
estabilidade ao longo da coluna vertebral, ao mesmo tempo em que as curvaturas naturais são
mantidas intactas. Isso é conhecido como postura neutra, coluna neutra ou pelve neutra.
Dançar com alongamento axial enquanto mantém neutras as curvaturas naturais gera menos
estresse nos discos intervertebrais e nas vértebras. Você sabe que uma coreografia
desafiadora requer que sua coluna se movimente em todas as direções e em combinações de
todas essas direções; todavia, um bom dançarino pode controlar a coluna durante os
movimentos desafiadores. Na página 20, o exercício de estabelecimento da postura neutra tem
como objetivo ajudá-lo a encontrar a posição natural da pelve neutra.Figura 2.3 As quatro
curvaturas da coluna vertebral e o fio de prumo.Observando seu corpo em vista lateral, você
deveria ser capaz de traçar uma linha imaginária do centro da orelha até o maléolo lateral, sem
qualquer desvio. Essa linha é denominada fio de prumo (Fig. 2.3). Conforme se estende
inferiormente, essa linha deveria atravessar o centro do ombro, o centro do trocanter maior no
quadril e seguir até o joelho. A partir daí, o fio de prumo deveria continuar até o maléolo lateral,
sem desvios. Você também deveria conseguir obter esse alinhamento tanto com os membros
inferiores paralelos quanto com os pés voltados para fora (abduzidos).Infelizmente, alguns
dançarinos têm dificuldade de manter a posição neutra ou natural da região lombar. A parte
lombar da coluna vertebral pode ser levemente estendida, criando uma lordose (curvatura
excessiva em extensão). Há várias causas de lordose lombar. Uma delas é a debilidade da
parede abdominal, que deixa a porção inferior da coluna sem sustentação, levando ao
arqueamento dessa região. Outra causa pode ser o encurtamento dos músculos posteriores da
coluna, o que traciona a porção inferior da coluna, arqueando-a. Ou ainda os músculos
iliopsoas podem estar encurtados, tracionando também a parte lombar da coluna para essa
posição lordótica.Exercícios com enfoque na dançaAo executar as séries de exercícios a seguir,
lembre-se de trabalhar com alongamento axial. É importante que a parte cervical da coluna seja
uma extensão da parte torácica. Por exemplo, os exercícios que envolvem flexão da coluna



devem possibilitar que sua parte cervical termine o arco iniciado na parte torácica. Observe o
abdominal isométrico na página 24. Não deve ocorrer uma flexão excessiva no pescoço na
tentativa de forçar um maior movimento do dorso. O mesmo princípio de alongamento axial é
válido para o movimento de extensão da coluna. O pescoço deve ser uma elegante
continuação do arco criado na região média da coluna vertebral.Agora observe o modelo de
coluna neutra e veja como a coluna vertebral está disposta; perceba seu alinhamento. As
curvaturas discretas da coluna estão intactas e sustentadas. A cabeça está naturalmente
equilibrada na extremidade superior da parte cervical da coluna. Observe o equilíbrio entre os
músculos anteriores e posteriores à coluna vertebral. Imagine como os músculos multífidos
atuam comprimindo gentilmente sua coluna para dar sustentação. O quadrado do lombo,
situado em ambos os lados da porção inferior da coluna, mantém um equilíbrio saudável entre
as costelas e a pelve. Se você conseguir visualizar os iliopsoas conectando a porção inferior da
coluna às coxas, e o assoalho pélvico contraindo-se para estabilizar a base da coluna, já estará
começando a melhorar sua postura. Ao incorporar equilíbrio, na verdade você precisará de
menos ação muscular global e terá criado uma área de trabalho excelente para o
funcionamento de sua coluna.Estabelecimento de postura neutraAnteversãoPosição
inicialRetroversãoExecução 1. Fique em pé, com os membros superiores e inferiores em
primeira posição. Mantenha a coluna ereta; contraia suavemente a porção inferior do abdome e
visualize o fio de prumo. 2. Enquanto inspira, levante as costelas, relaxe os músculos
abdominais e, encurvando a região lombar, incline levemente a parte anterior da pelve para a
frente, antevertendo-a. Perceba a contração na parte superior e inferior do dorso e o
relaxamento dos músculos abdominais. 3. Ao começar a expiração, inverta a inclinação e
contraia os músculos abdominais; tente aplainar a região lombar e contraia o glúteo máximo.
Note como a região anterior dos quadris se retesa e como a face anterior do tórax
desce. 4. Em seguida, retorne à postura neutra, visualize o fio de prumo e levante
discretamente a cintura. Há um equilíbrio entre os músculos abdominais e os vertebrais, e uma
sensação de coluna realongada. 5. Agora, enquanto inspira, execute a anteversão da pelve.
E, ao expirar, retorne à postura neutra. Dedique mais atenção à contração dos músculos
abdominais (inclusive dos músculos oblíquos externos) para chegar à postura neutra. Repita
esse processo de dez a doze vezes.Músculos envolvidos Anteversão: iliopsoas, eretor da
espinha Retroversão: reto do abdome, oblíquo interno do abdome, oblíquo externo do abdome,
glúteo máximoEnfoque na dançaDeixe este exercício trabalhar todo seu centro e perceba as
mudanças que ocorrem em sua coluna vertebral. Sabendo que a porção inferior da coluna é
mais flexível, você deve se lembrar de ativar os músculos abdominais para ter controle da pelve
e da coluna em uma postura neutra. Os professores podem verificar se as porções mais
anteriores do ílio e do púbis estão alinhadas no mesmo plano frontal e perceber que cada
dançarino tem curvaturas naturais diferentes na coluna; a contração dos músculos abdominais
ajuda a preservar e sustentar as curvas. Note como os músculos oblíquos externos conectam
as costelas à pelve. Mantenha essa conexão trabalhando quando precisar movimentar os



membros inferiores para trás – isso ajudará a impedir a hiperextensão da pelve e da região
lombar. Todos os estilos de dança requerem movimentos tridimensionais do quadril e da pelve;
porém, o controle desses movimentos é um dos segredos para o aprimoramento
técnico.Deslizamento de membros inferioresExecução 1. Deite-se em decúbito dorsal com
os membros superiores em primeira posição. (Nota: na ilustração, os membros superiores estão
posicionados de modo a permitir melhor visualização dos músculos do abdome.) Posicione-se
de modo a obter um alinhamento pélvico neutro e movimente um membro inferior de cada vez
até a posição com o quadril e o joelho flexionados em 90° (90/90). Alinhe os joelhos com os
quadris. 2. Inspire antes de começar. Enquanto expira, contraia intensamente os músculos
abdominais e deslize um dos membros inferiores para a frente até aproximadamente 60°.
Estenda o joelho completamente. Concentre-se em fixar os músculos abdominais na região
lombar e não permita qualquer movimento da pelve. Sinta os músculos transverso e oblíquo
externo do abdome contraindo-se para ajudar a estabilizar a pelve. 3. Inspire ao trazer o
membro inferior de volta à posição inicial. Repita a sequência com o outro membro. Ao expirar,
mantenha o abdome plano para fixar a pelve; dê ênfase novamente à contração abdominal
profunda e não à dos flexores do quadril. Pratique isso de dez a doze vezes com cada membro
inferior. 4. Enquanto o membro inferior se afasta de seu centro para estender o joelho,
perceba o movimento do membro no plano sagital e aumente ativamente a contração
abdominal para resistir ao movimento pélvico. DICA DE SEGURANÇA Mantenha a região
lombar estável. Se achar muito difícil mantê-la em posição neutra, não abaixe muito os
membros inferiores; tente novamente estendendo-os mais acima. Você poderá abaixá-los
quando sua região lombar estiver estável.Músculos envolvidosTransverso do abdome, oblíquo
externo do abdome, multífidosEnfoque na dançaEste exercício enfatiza que o mais importante
não é quantos exercícios abdominais você consegue realizar, mas como usar a força do
abdome para melhorar sua técnica. A dança irlandesa requer intenso controle do tronco na
posição neutra para manter uma posição estável. Concentre-se no transverso do abdome e nos
multífidos para ter duplo suporte. Isso é uma cocontração, a estabilidade que você precisa
antes de movimentar os membros superiores e inferiores. Lembre-se de que apenas a parte
livre de seus membros inferiores se movimenta, e não sua pelve, nem sua coluna vertebral.
Esse mesmo princípio se aplica às combinações de salto. Visualize seu umbigo movendo-se
em direção à coluna vertebral para proporcionar mais estabilidade; canalize sua energia para os
músculos do abdome, sem tensionar o pescoço e os ombros. Execute alguns pequenos saltos
no lugar por alguns instantes. Sinta os músculos do core fixando sua coluna vertebral e os
oblíquos externos do abdome trabalhando para manter as costelas e a pelve interligadas.
Relaxe e aproveite! Para os professores, essa ferramenta ajuda os alunos a descentralizar e
imprimir menos esforço na coluna vertebral. Os instrutores devem ser capazes de senti-la,
demonstrá-la e ensiná-la.VARIAÇÃODeslizamento de membros inferiores em rotação1. Inicie
com os membros inferiores em 90/90 e rode lateralmente as duas coxas.2. Ao expirar, contraia
intensamente os músculos do abdome e abaixe um dos membros inferiores até cerca de 60°,



estendendo o joelho. Mantenha a coxa em posição de rotação lateral e enfatize apenas o
movimento do membro, e não o da pelve ou da coluna vertebral.3. Inspire ao retornar e
concentre-se para intensificar a contração dos músculos do abdome enquanto mantém a coxa
rodada para a lateral. Repita este exercício de dez a doze vezes com cada membro
inferior.Abdominal isométricoExecução 1. Deite-se em decúbito dorsal com os joelhos
flexionados, as plantas dos pés em contato com o solo e os membros superiores ao lado do
corpo. Inspire antes de iniciar e expire enquanto contrai o reto do abdome para levantar o tronco
até que os ângulos inferiores das escápulas deixem o solo. Deslize o mento de modo suave em
direção à proeminência laríngea (“pomo de adão”) e leve as mãos até a face posterior da
coxa. 2. Com as mãos nessa posição, mantenha a contração isométrica. Procure curvar toda
a parte torácica da coluna vertebral de modo que os músculos paravertebrais possam mantê-la
nessa posição. Mantenha o sacro apoiado no solo; não use os flexores do
quadril. 3. Mantenha-se nessa posição e sinta a força do abdome. Enquanto inspira, retorne
de modo lento e controlado ao solo, enfatizando a contração excêntrica do reto do abdome.
Movimente-se no plano sagital, curvando o máximo possível a região superior do dorso
enquanto sobe e aplainando-a na descida. Execute o exercício de modo controlado. Conte até 4
durante cada movimento; repita de dez a doze vezes. DICA DE SEGURANÇA Enquanto contrai
os músculos do abdome, mantenha o pescoço como um prolongamento da coluna vertebral.
Tente evitar a flexão extrema do pescoço.Músculo envolvidoReto do abdomeEnfoque na
dançaAo pensar no reto do abdome, não leve em conta apenas o aspecto que ele pode lhe
proporcionar (um abdome bem modelado), mas também as responsabilidades desse músculo.
Você sabe que ele flexiona o tronco, portanto também pode ajudar a dar mais mobilidade à
parte torácica – pouco flexível – da coluna vertebral. Ao executar uma contração em dança
moderna, visualize como o reto do abdome conecta suas costelas ao osso púbico; mantenha
essa visualização enquanto o músculo gera uma contração concêntrica para flexionar sua
coluna. Ao estender a coluna durante um cambré para trás ou um arabesque, o reto do abdome
contrai de modo excêntrico para sustentar e proporcionar um efeito de elevação em sua coluna,
realçando seus movimentos. O uso eficaz do reto do abdome o ajudará a aumentar a força do
core e a diminuir o uso excessivo dos músculos flexores do quadril. Como os músculos do
abdome estão localizados no centro do seu corpo, deixe que todos os movimentos se irradiem
desse local. Em decorrência disso, há um aprimoramento do seu posicionamento
corporal.Exercício isométrico para o flexor do quadrilExecução 1. Deite-se em decúbito
dorsal com os joelhos flexionados e as plantas dos pés em contato com o solo. Execute uma
discreta retroversão da pelve, contraindo os músculos inferiores do abdome, e mantenha-a
durante todo o exercício. 2. Concentre-se no iliopsoas para contrair e levantar a coxa, com
uma pequena rotação lateral, em direção ao ombro do mesmo lado. Mantenha o membro
levantado um pouco além dos 90°. 3. Pressione a coxa com uma mão para realizar uma
contração isométrica do iliopsoas. Mantenha-o contraído por 4 a 6 segundos e relaxe em
seguida. Repita apenas quatro vezes para focar a localização do músculo.Músculo



envolvidoIliopsoasEnfoque na dançaEste exercício é uma contração isométrica simples para
ajudá-lo a visualizar, localizar e contrair o iliopsoas. Essa é a ajuda de que você precisa para
conseguir erguer os membros inferiores acima de 90°. Durante a contração desse músculo, não
permita que ele tracione a parte lombar da coluna, curvando-a para baixo. Ao mesmo tempo,
contraia os músculos do abdome para evitar que a pelve se incline para a frente. Durante a
contração do iliopsoas, visualize o alongamento dos músculos que se estendem verticalmente
junto à região posterior da coluna vertebral. Libere a tensão na parte superior do corpo e
canalize a energia para o iliopsoas. Se precisar, feche os olhos e visualize a origem e a
inserção. Sabendo que esse músculo conecta a região inferior da coluna ao fêmur, imagine-se
tracionando o fêmur em direção à coluna e não o contrário. Essa imagem criará mais
consciência do alinhamento vertebral e ajudará você a levantar mais seus membros
inferiores.VARIAÇÃOPosição neutra para flexão do quadril1. Repita o exercício principal.
Durante a contração do iliopsoas, leve a pelve até uma posição mais neutra. Isso é um desafio!
Comece então a alongar os músculos do abdome, de modo lento e controlado, para inclinar a
pelve de volta à posição neutra. Mantenha o iliopsoas contraído.2. Após atingir a posição neutra
e ainda sentindo a contração do iliopsoas, relaxe e repita o exercício mais quatro vezes. DICA
DE SEGURANÇA Evite hiperestender a região lombar durante o movimento para a posição
neutra. Movimente-se com cuidado.Cinta vertebralExecução 1. Deite-se em decúbito ventral,
coloque um pequeno travesseiro sob sua cintura para apoiá-la e flexione os cotovelos com as
mãos sob a fronte. 2. Inspire antes de iniciar. Ao expirar, sinta os músculos do abdome se
contraírem e levantarem em direção à coluna vertebral; permita que o travesseiro lhe
proporcione apoio adicional. Contraia de modo isométrico a pequena musculatura profunda
situada ao longo da coluna vertebral. Visualize os multífidos entrelaçando-se ao longo da
coluna como espessos cordões de borracha. Execute uma contração suave ao longo da coluna,
como se flutuasse sobre o travesseiro. 3. Mantenha-se nessa posição enquanto inspira. Com
uma forte expiração, continue a intensa contração ao longo da coluna e lentamente execute
uma discreta extensão levantando levemente a parte superior do dorso. Permita que a coluna
descreva um arco longo suave; dê ênfase aos eficazes movimentos localizados entre cada
vértebra. 4. Os músculos multífidos contraem-se para sustentar e dar início a uma pequena
extensão com uma cocontração dos músculos do abdome. Isso proporciona importante
sustentação e segurança para sua coluna vertebral. Mantenha-se nessa posição por 4 a 6
segundos. Durante a expiração, retorne lentamente e com cuidado. Repita de dez a doze vezes.
DICA DE SEGURANÇA Evite estender o pescoço exageradamente. Mantenha o suporte
abdominal para dar estabilidade à região lombar.Músculos envolvidosMultífidosEnfoque na
dançaDeixe que este pequeno e detalhado exercício o ajude a sentir a potência e a força da
coluna vertebral para estabilizar seu posicionamento. Visualize os pequenos multífidos
abraçando ou comprimindo gentilmente sua coluna como se formassem uma braçadeira ao
redor dela. Embora os músculos maiores causem extensão da coluna, procure usar este
exercício para garantir uma coluna compactada e estabilizada. Sem a potência dos multífidos e



o empenho coordenado dos músculos do abdome, sua coluna entraria em colapso sob a
pressão gerada pelos movimentos da dança. É fundamental entender o posicionamento e a
estabilização da coluna antes de realizar qualquer movimento com os membros. Isso lhe
proporcionará ótimas habilidades de posicionamento e a extensão necessária para o
alongamento axial, distribuindo ainda as forças de modo uniforme. Todos os movimentos dos
membros superiores e inferiores devem se iniciar pela contração dos músculos transversos do
abdome e dos multífidos.VARIAÇÃOFlexão lateral (side hover)1. Repita o exercício principal.
Continue a contrair os músculos transversos do abdome. Enquanto inspira, organize sua coluna
para realizar uma leve inclinação lateral, descrevendo um arco longo.2. Mantenha-se nessa
posição por 4 segundos. Visualize a musculatura fixadora paravertebral e a estabilidade
adicional proporcionada pelo quadrado do lombo ao conectar as costelas com a pelve. (Você
aprenderá mais sobre o músculo quadrado do lombo no Capítulo 4.) Retorne à posição inicial;
expire e retorne com suavidade. Repita com o outro lado, executando quatro repetições com
cada lado alternadamente.Compressão isquiáticaExecução 1. Sente-se em um banco ou
cadeira com os quadris um pouco abduzidos, balançando a pelve lateralmente para posicionar
os túberes isquiáticos no ponto mais inferior da pelve. Retorne e fique em posição neutra
sentada. Certifique-se de não retroverter a pelve ou hiperestender a região lombar por
anteversão da pelve. Cruze os braços em frente ao corpo e inspire suavemente. 2. Enquanto
expira, contraia os músculos do assoalho pélvico e aproxime os túberes isquiáticos. Tente
coordenar essa contração muscular com sua expiração. Visualize os músculos do assoalho
pélvico encurtando-se e tracionando os túberes isquiáticos de modo a aproximá-los um do
outro. Note como sua coluna vertebral se levanta discretamente com essa
contração. 3. Relaxe e sinta os músculos se alongarem de modo excêntrico. Realize
novamente o exercício; ao executar essa contração, tente visualizar o púbis e o cóccix se
aproximando. Repita de dez a doze vezes.Músculos envolvidosMúsculos do assoalho
pélvicoEnfoque na dançaEm todos os movimentos criativos da dança, você provavelmente
nunca pensou em usar os músculos do assoalho pélvico. Ao observar onde esses músculos
estão localizados, você perceberá a importância deles em formar a base de sustentação da
pelve. Durante as aulas de técnica, coreografia e ensaios raramente esses músculos são
mencionados, por isso pare um instante para entender este exercício e sua relação com o
posicionamento. Este exercício é excelente para aumentar sua consciência corporal; se ela não
se manifestar instantaneamente, concentre-se nos túberes isquiáticos e visualize sua pelve
retraindo-se. O movimento é muito pequeno e delicado, porém mudanças discretas podem
levar a grandes alterações na sustentação. Trataremos mais da musculatura do assoalho
pélvico no Capítulo 6, mas utilize este exercício como introdução e familiarize-se com a
elevação e a sustentação que ele lhe proporciona.1 N.T.: Não devemos nos esquecer de que o
sacro, assim como o cóccix, são vértebras fundidas que compõem a porção inferior da coluna
vertebral. Fazem parte também do esqueleto axial o osso hioide, situado no pescoço, e o
esterno, localizado no tórax.2 N.T.: Apesar de a autora dividir a coluna vertebral em três regiões,



ela possui anatomicamente cinco partes: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea.
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Alessandra Bispo, “Excelente. Livro excelente, superou minhas expectativas.”

The book by Jacqui Greene Haas has a rating of 5 out of 5.0. 44 people have provided
feedback.
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