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RESUMO 

Este artigo surgiu do interesse que a autora tem pelas fases que constituem a vida de um 

bailarino profissional e do reconhecimento que ela possui em relação à  pouca atenção que até o 

momento vem sendo dispensada à difícil etapa, que é a saída do palco, se o bailarino não tiver 

começado a semear um novo caminho. A autora apóia-se, aqui, no livro “Ballet e então?”, de Maja 

Langsdorff, em alguns artigos sobre o tema e em sua própria vivência como profissional da área.  

                

 

 

“Deixar o mundo da dança é de alguma forma uma morte”
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Em seu livro “Ballet – e depois?”, Maja Langsdorff fala da vida “depois da morte”.  

Metaforicamente, a vida depois da morte estaria relacionada com o não atuar mais como bailarino 

profissional. A autora entrevistou mais de duas dúzias de ex-bailarinos para encontrar o que talvez 

ela já esperasse: principalmente distúrbios alimentares, problemas de saúde, problemas com o 

envelhecimento precoce dentro da carreira, problemas com a catástrofe da carreira, grande 

melancolia e exigentes condicionamentos profissionais (que podem ser vistos como desnecessários 

para quem queira viver uma vida normal).  

Por meio das entrevistas realizadas ao longo do livro, Langsdorff nos leva a concluir que 

bailarinos são pessoas especiais, e que bailarino se é a vida inteira. Dessa forma, se é a vida 

inteira uma pessoa especial. Para dançar, e por ter dançado, são adquiridos hábitos e uma postura 

em relação à vida que não são encontrados em nenhuma outra carreira profissional, mesmo se 

compararmos a carreiras como Música ou Teatro. 

Bailarinas e bailarinos são freqüentemente pessoas flexíveis, escreveu Langsdorff, formada 

bailarina na Ópera Bávara de Munique (que teve de se reorientar profissionalmente na carreira de 

jornalismo e fotografia depois de um acidente automobilístico). Uma natural permeabilidade, ou um 

idealismo treinado, uma vivacidade e uma curiosidade, e também alguns duros reveses, ajudam os 

bailarinos na busca de uma nova orientação profissional. Quem for letárgico, preguiçoso, ou apenas 

na média, não conseguirá organizar a nova vida entre o dolorido re-direcionamento e os acessos de 

felicidade que irão surgir pelo caminho. 
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As diferentes direções que os bailarinos entrevistados por Langsdorff seguiram ao final de 

suas carreiras são muito variadas, mas correspondem ao fundamento que eles trazem da sua “vida 

anterior”. Alguns permaneceram na área teatral e trabalharam como diretores de cena, diretores de 

filmes de dança, administrador do departamento de sapatilhas da Ópera de Munique
2
. Outros 

passaram a integrar o departamento de maquiagem, ou simplesmente começaram a trabalhar no 

departamento da técnica do Teatro, talvez porque, quando crianças, ainda antes de terem iniciado 

suas formações de bailarinos, imaginavam-se condutores de navio ou motoristas de caminhão. 

Outros abandonaram a área teatral e passaram a se dedicar à área corporal: são hoje fisioterapeutas, 

médicos, ou tiveram filhos. Outros se mudaram de país, ou passaram a dedicar-se a empresariar 

jovens talentos. Existem ainda outros que dirigem lojas com utensílios nobres. 

 Nas entrevistas, enquanto os bailarinos contavam suas vidas depois da carreira como 

bailarinos, recortavam de suas biografias possíveis provas do destino para a próxima etapa de suas 

vidas. A dança fornece um sentimento inicial de segurança e de aconchego. “O mundo ao meu 

redor poderia desabar enquanto eu tivesse a minha mão segura na barra”, disse a entrevistada 

Sophie, que teve seu sonho de vida bem cedo quebrado e, hoje, paralela a uma formação como 

Pedagoga em dança
3
, faz uma outra formação como vendedora industrial

4
. 

Ballet clássico e dança, assim comenta Maja Langsdorff, pede principalmente que a pessoa 

haja controladamente durante a vida. Pede confiabilidade, leis próprias, estrutura forte e um ideal 

absoluto. A dança pode-se dizer que não é uma profissão, mas uma vocação. Requer uma paixão 

sem limites e, muitas vezes, decidir que se quer dançar vai além do racional. Geralmente, à exceção 

de um número muito pequeno de afortunados bailarinos, a classe é muito mal paga. Muitos não têm 

contratação regular, e o pior de tudo é que muito raramente os bailarinos chegam até a uma idade 

muito avançada atuando. Por enquanto, os únicos países que possuem organizações que oferecem 

algum suporte financeiro e de aconselhamento para os bailarinos em transição de carreira são Grã-

bretanha, USA, Canadá, e Holanda. 

 

 

Exemplo Marek: 

 

 Marek, nascido na Polônia, tem 49 anos e trabalha há 15 como maquiador. Dançou 11 anos 

profissionalmente na Ópera de Varsóvia, Ópera de Saarbrücken, no Ballett Nacional de Mannheim 

e na Ópera de Karlsruhe, dos quais os três últimos são teatros alemães. Depois de um acidente em 

cena, aos 30 anos, ele decidiu parar de dançar. Hoje, ele pensa que o acidente foi um sinal, uma 

nova chance para iniciar algo novo. 
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      Marek vivenciou o tempo desta mudança profissional sob uma grande pressão. Seu acidente 

significou um golpe com o qual nunca havia contado, uma catástrofe, como disse na entrevista. A 

justificativa encontrada por ele, para não ter desabado logo em seguida, repousa na decisão que 

tomou para iniciar uma nova formação, muito rapidamente. Restaram-lhe muita ação e corridas 

contra a burocracia, sobrando muito pouco tempo para meditação. Na metade de fevereiro sofreu o 

acidente, na metade de maio já havia deixado o seu requerimento junto à repartição encarregada a 

tomar as providências para a sua nova formação. E, em agosto do mesmo ano iniciava o curso de 

dois anos para maquiador. 

A dança deu a Marek sempre muito prazer e, com a visão que tem hoje, ele acredita que 

poderia ter estudado educação física ou arquitetura, para se especializar, quem sabe, em decoração 

de interiores. Exatamente como antes, ele ama dançar e sempre que aparece uma oportunidade a 

utiliza, privadamente. Mas nunca se considerou obsessivo pela dança, por isso talvez tenha 

conseguido passar bem pelo período de transição. Depois de 15 anos na sua segunda profissão 

existem prioridades claras para Marek.  Com certeza, ajuda quando a pessoa é obsessiva, e também 

ajuda quando a pessoa não é. Se a pessoa é ou não é obsessiva, não é possível escolher. Claro que 

algumas pessoas podem expressar mais seus sentimentos e se entregar mais do que outras à 

situação. 

 

 

Exemplo Alexandra: 

 

Alexandra tem 33 anos, concluiu sua formação na Fundação Heinz-Bosl em Munique. 

Dançou 9 anos  na Ópera de Augsburg e  na Ópera da Gärtnerplaz de Munique, por último como 

solista com grupo. Encontrava na dança o seu lar e o aconchego que ela na infância sentia falta.  

Sua carreira foi interrompida em 2000, quando ela contava 29 anos, por problemas na coluna. 

Depois de alguns trabalhos, concluiu uma nova formação como diretora de academia de ginástica. 

Breve irá completar cinco anos que Alexandra parou de dançar, mas ela diz que à dança 

ainda hoje pertence a sua vida: “A dança sempre estará no meu coração e no meu corpo, serei 

sempre a dança”. Ainda hoje quando vê uma barra, treme de cima abaixo, deseja se posicionar e 

praticar um pouco. Mas, provavelmente, ela não o fará, porque sabe que “depois de uma hora e 

meia estaria totalmente frustrada, por não conseguir fazer mais nada”. Quando assiste hoje a uma 

estréia de um novo ballet na Ópera em que trabalhava, em Munique, fica nervosa, como se estivesse 

em cena. 
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Três meses depois da entrevista, Alexandra enviou um e-mail a Maja Langsdorff, contando 

que na sua perspectiva de futuro acontecera um fato inesperado: ela encontrava-se no terceiro mês 

de gravidez. Alexandra e seu companheiro estavam muito felizes e pretendiam casar até o final do 

ano, ainda antes do nascimento do bebê. Alexandra espera que antes da chegada do filho ela possa 

fazer seu exame de conclusão como diretora de academia de ginástica. Como a vida seguirá? Ela 

acredita que o tempo irá demonstrar. Sabe apenas de uma coisa: seu bebê será o número um em sua 

vida, sua profissão terá que ficar em segundo plano. Em algum momento irá retornar ao trabalho, 

mas primeiro Alexandra quer ser mãe. 

Nova profissão e felicidade familiar são dois caminhos que podem acompanhar um 

bailarino que não dance mais. Mas existe ainda um terceiro no qual se pode aprender e experienciar 

se o transformarmos em um domínio artístico próprio, ao lado do espaço reservado à dança. 

 

 

Exemplo Heide-Marie 

 

Heide-Marie tem 54 anos e é fundadora do Instituto Alemão de Filmes de Dança de Bremen 

(Deutschen Tanzfilminstitut Bremen). Iniciou sua formação em dança, em 1967, na Tanzakademie 

de Colônia, depois disso dançou sob a direção de Hans Kresnik, de 1971 a 1978, na Ópera de 

Bremen. Ao mesmo tempo ela tomou parte como aluna ouvinte em aulas expositivas na 

Universidade Vermelha, em Bremen, e, ao deixar a Companhia, estudou Ciências da Cultura. Ainda 

durante seu tempo como bailarina começou a filmar, documentando peças teatrais. 

Descendente de uma família de operários, foi uma aluna muito inteligente, mas sentia, na 

escola que freqüentava, que não era exigida suficientemente. Ela nutria-se da idéia de ser bailarina, 

todavia não estava selvagemente decidida, pelo menos não enquanto freqüentava a escola. Para o 

seu futuro ela imaginava dois caminhos a seguir: acabar o Abitur (equivalente ao Ensino Médio no 

Brasil) e estudar matemática (ou alguma coisa bem teórica) ou também ser bailarina clássica. 

 Entre matemática e ballet não existiam, e não existem, para Heide-Marie, separações. A 

paralelidade e os pontos em comum, ela nomeia como sendo a procura da forma, com a qual as 

pessoas tentam realizar as suas difíceis tarefas. “A claridade que o ballet clássico oferece, a 

maneira como se trabalha com o corpo, às claras estruturas, que são dadas de fora, e como se 

procura espaço para atuar, isto foi para mim sempre como uma fórmula” - filosofa. “Assim que a 

gente afrouxou o nó e encontrou a fórmula, fica tudo bem fácil, tanto na matemática como no 

ballet. Quando a gente gira uma pirouete e encontra o equilíbrio, a força centrífuga será tão 
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grande que a gente se sente sem peso”. Algo parecido ela sentiu com a matemática, quando a 

cabeça abre fica tudo claro. 

O que sempre fascinou e interessou Heide-Marie em Dança é a maneira como atuam juntas 

a emoção, a expressão do corpo e a virtuosidade da técnica, e isso sempre acompanhado do 

encontro e da troca entre pessoas. Que sua posição profissional foi trocada, vendo metaforicamente, 

o lugar no palco contra o lugar atrás da câmera, a bailarina não sente como uma ruptura, e sim como 

uma continuidade no seu desenvolvimento. A segunda parte de sua vida parece ser tão feliz quanto 

foi a primeira. O decisivo não foi apenas a sua inteligência - porque inteligente muitos bailarinos 

são - e sim o fato de ela ser uma pessoa atenta, politicamente interessada, que adora a sua liberdade 

e, mesmo assim, está sempre se relacionando com outras pessoas. Ela está espontaneamente 

trabalhando pelo mundo e nem por isso se julga importante demais: “Existem sempre coisas que são 

mais importantes que nós mesmos”. 

 

Pelas entrevistas realizadas com os bailarinos, apresentadas ao longo do livro, a autora Maja 

Langesdorff nos leva a refletir que: 

 

 O antes determina o depois, ou seja, é necessário que ao longo da vida o bailarino 

procure desenvolver paralelamente a sua carreira, um fortalecimento de si mesmo como pessoa, que 

vá além da pessoa-bailarino, isto é tão ou mais importante como a escolha pela dança. 

 

 Assim como nossos antepassados apoiaram-se nas lições que receberam na sua 

juventude, o homem contemporâneo não deve parar nunca de aprender e se especializar, se 

não quiser sair totalmente de moda. Com isto a dança obriga, muito mais do que em outras 

profissões, que o bailarino seja uma pessoa flexível, no duplo sentido, e se refere a um novo 

exemplo do ser humano na sociedade; que desenvolva uma carreira profissional com a maior 

seriedade, mas consciente que esta mesma carreira terá um desdobramento. E que esta segunda fase, 

se bem planejada, pode ser tão gratificante e cheia de sucessos como a primeira.  
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NOTAS: 

                                                 

1  Afirmação feita em Lousanne, na Suíça, em 1995, no Simpósio que teve como tema central a reorientação para bailarinos. 

2
 Nas casas de Óperas e nos Teatros alemães, os bailarinos passam a integrar o quadro de profissionais contratados, após concurso 

público (audição), o que lhes garantirá uma provável permanência como funcionário do teatro no qual está vinculado - mas em outra 

função - até a aposentadoria. Na maioria dos casos, os dançarinos abandonam a função na qual passaram a maior parte de suas vidas 

(entre 30 e 35 anos), se preparando e atuando, e vão aprender uma nova profissão. Tudo é pensado na prática e no funcionalismo da 

estrutura teatral, mas pouco é pensado no lado emocional do profissional. 
3
 O curso de Pedagogia da Dança é oferecido em algumas universidades alemãs, tendo como uma de suas exigências que o futuro 

pedagogo possua alguns anos de experiência (que deverá ser comprovada) como bailarino profissional. 

 
4
 Várias das profissões que são enunciadas neste artigo existem na Alemanha como cursos técnicos, que têm duração média de dois anos 

e meio, com aulas práticas e teóricas. Alguns desses cursos são pré-requisitos para que a pessoa possa ingressar posteriormente num 

curso universitário. 

 


