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SER UM BAILARINO COM GARRA
7  S E G R E D O S

Para

P O R  M A R C I A  D E L G A D O



C A R O  L E I T O R  

Queremos saber sua opinião sobre nossos livros. 
A p ó s a l e i t u r a , c u r t a - n o s n o f a c e b o o k 
@neweradancers - página Marcia Delgado e faça 
parte do grupo fechado "New Era Dancers".  Siga-nos 
no Instagram @neweradancers. Visite-nos no site 
www.marciadelgado.com. Cadastre-se e faça parte 
do "c lube de membros" para ter acesso à 
comunidade, cursos e muito mais.   
 Boa leitura! 
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G A R R A  

“A Garra funciona como um músculo. Quanto mais você 
a desenvolve, mais você pode usar na sua rotina. Meu 
objetivo é poder contribuir positivamente com o 
crescimento pessoal dos bailarinos para que eles 
cultivem a força de vontade. Como treinadora, sempre 
sugiro aos alunos que comecem com desafios menores 
antes de enfrentar metas mais complicadas.  
Um pequeno passo de cada vez e logo você verá que 
ser uma bailarina com garra não é algo exclusivo para  
poucos. " 
“ 

Eu Te Amo!”     Marcia Delgado
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I N T R O D U Ç Ã O
"A coragem é o que separa as vidas frutíferas 

da falta de objetivo."  John Ortberg

A definição padrão de "Garra" é “força de vontade ou 
espírito". Mas, realmente a essência da garra é 
indescritível e complexa. É duvidoso que realmente 
exista uma definição exata. Garra é uma combinação de 
resiliência e coragem, ousadia e determinação. É uma 
mentalidade de paixão, perseverança, esperança e uma 
forte autoconfiança. Garra é uma determinação feroz de 
sucesso,  é quando você aguenta bravamente os golpes 
e contratempos que a vida lhe oferece, desafiadoramente 
se levanta e segue em frente. É acreditar em você 
mesmo e na sua capacidade de ter sucesso indo contra 
todas as probabilidades. 
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A psicologia define a garra por meio de dois 
componentes principais: 
• A capacidade de cumprir metas de longo prazo 
• A capacidade de continuar prosseguindo com esses 

objetivos apesar das adversidades.  
Garra é uma qualidade extremamente atraente. Pessoas 
com garra se destacam e dão a impressão de que são 
uma raça à parte (Mahatma Gandhi é um exemplo 
clássico da vida real).   
Este livro é sobre como cultivar a qualidade da garra e 
alcançar um sucesso incrível em sua vida. 
A garra não é uma característica inata com a qual 
nascemos, mas uma habilidade que pode ser aprendida 
e cultivada. Isso pode ser feito por meio de sete 
estratégias poderosas que rapidamente permitirão que 
você aumente sua coragem. 
Este livro o guiará por essas sete etapas comprovadas 
que permitirão que você desenvolva uma garra 
duradoura e o resultado mudará sua vida.
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	 I  -  T E S T E  D E  G A R R A
Responda  as  perguntas

Algumas pessoas falam sobre fazer 
as coisas, mas nunca chegam a 
fazê-las. Outras pessoas agem para 
fazer as coisas de forma consistente. 
A diferença entre esses dois tipos de 
pessoas é a Garra. Que tipo de 

pessoa você é? Você está em cima 
do muro? Você oscila entre a 
procrastinação indiferente e a ação 
entusiástica? Onde você se encontra 
na escala das Bailarinas de garra?
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Responda às seguintes perguntas com sim, não ou 
talvez. A resposta a cada pergunta é evidente, apenas 
seja honesta consigo mesma e reservar algum tempo 
para refletir sobre suas respostas e relembrar exemplos 
específicos de sua vida. Ao continuar lendo, você 
entenderá por que está faltando garra em certas áreas. 

1. Não desanimo com contratempos. 
2. Tenho tendência a ficar apaixonado por uma ideia ou 
projeto e depois perder o interesse. 
3. Eu continuo com meus objetivos de longo prazo e 
não me deixo distrair por novos projetos paralelos. 
4. Quando as coisas ficam difíceis, arregaço as mangas 
e enfrento os desafios. 
5. Eu não desisto facilmente. 
6. Costumo definir uma meta, mas na metade, mudo 
para outra. 
7. Sou um bailarino esforçado. 
8. Vejo meus contratempos como oportunidades de 
aprendizado para me ajudar a fazer melhor da próxima vez. 
9. Eu sei onde quero estar em 10 anos. 
10. Eu não procrastino. 
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Onde quer que você esteja na escala, sempre há 
espaço para melhorias. Suas respostas devem ajudá-lo 
a reconhecer quais comportamentos ou características 
estão impedindo você de desenvolver a garra e atingir 
seu potencial máximo, são as áreas em que você 
precisa se concentrar mais ao percorrer as sete etapas. 
O teste de garra destaca a essência da mesma, é tudo 
uma questão de se concentrar em seus objetivos e agir 
para alcançá-los. 
O ator Woody Allen resumiu lindamente a mentalidade 
pró-ativa de pessoas corajosas. Ele disse: “80% do 
sucesso consiste em se fazer presente.”   Continue 
lendo para saber como você pode alcançar o sucesso  
estando presente de forma consistente. 

* 
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II - OS 7 SEGREDOS PARA 
CULTIVAR A GARRA

Ser Mentalmente Resistente
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A chave do sucesso está em perseguir objetivos de longo 
prazo e levá-los até a sua conclusão. Isso significa que 
você precisa ver sua vida como uma maratona, em vez 
de uma série de 2 minutos de corrida, você precisa ter o 
quadro geral em mente. 
Obviamente os objetivos de curto prazo irão impulsioná-lo 
em direção ao seu objetivo final, mas devem ser vistos 
como um meio e não um fim em si mesmos. Esta é a 
mentalidade típica de uma pessoa de garra. 
As sete etapas a seguir a ajudarão a desenvolver essa 
mentalidade. 

PASSO # 1: Cerque-se de pessoas com "Garra". 
A garra é contagiosa. Isso se aplica a todas as qualidades 
humanas, como medo, pânico, pessimismo e 
procrastinação. Essas qualidades humanas negativas são 
destruidoras instantâneas. Nada enfraquece mais a 
motivação  do que pessoas com uma perspectiva 
negativa e uma mentalidade passiva.  Reserve um 
momento para refletir sobre o tipo de pessoa com quem 
você se associa regularmente. Eles são os pessimistas, 
os cínicos e os reclamantes constantes que estão sempre 
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encontrando justificativa para não progredir? Essa 
sensação de "vitimização" perpétua está acabando com 
você? Você sempre encontra desculpas para desistir e 
fazer as coisas? 
É apenas bom senso evitar pessoas negativas, sem 
motivação e sem paixão. Eles minam sua energia e 
otimismo e deixam você se sentindo esgotado e 
deprimido. Reflita sobre quem são essas pessoas em 
sua vida e apenas evite-as o máximo possível. Fique 
longe de pessoas que desistem facilmente e não têm 
foco. 
Por outro lado, quanto mais tempo você passa na 
companhia de pessoas com garra, mais as qualidades 
poderosas delas vão envolver você. Gradualmente você 
se pegará adotando a perspectiva de perseverança e 
paixão deles. Eles vão mantê-lo animado, motivado e 
cheio de autoconfiança. 
Seja nos treinos ou no trabalho, observe como essas 
pessoas lidam com metas e superam obstáculos. Ouça-
os falar com paixão sobre seus objetivos e como, para 
eles atingir esses objetivos é um dado adquirido. 
Aprenda com eles e deixe-os inspirar você. 

11



Passo # 2: Visualize suas metas 
Digamos que você tenha um objetivo de longo prazo de se 
tornar um bailarino famoso mundialmente. Por 10 minutos 
a cada dia, sente-se, relaxe e imagine-se quando alcançar 
esse meta. Visualize como você se sentirá quando 
finalmente tiver sucesso após anos de trabalho árduo e 
uma busca apaixonada de seu objetivo. Visualize as críticas 
elogiosas dos literários, as ofertas para transformar sua 
vida em um filme e uma grande quantidade de fãs. 
Seja qual for o seu objetivo, crie um cenário apropriado de 
incrível sucesso e passe por ele todos os dias. Tente ser o 
mais específico possível e colocar mais detalhes sempre 
que praticar essas visualizações.  Manter essas imagens 
em sua mente a manterá inspirada e em chamas. Além 
disso, a visualização é essencial para manter o controle 
dos objetivos de longo prazo nos momentos em que as 
coisas ficam difíceis e seu objetivo parece difícil de alcançar. 
Na verdade, existe uma base científica por trás da 
visualização. Ela treina seu cérebro para se concentrar em 
seu objetivo e buscar constantemente idéias inovadoras de 
alcançá-lo. 
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Sua visualização positiva realmente liga sua mente para 
se concentrar em seu objetivo, porque entende que é 
algo que faz você se sentir bem.  

PASSO # 3: Cultive a esperança 
A menos que você acredite que é absolutamente 
possível atingir seus objetivos, você nunca os alcançará. 
Pessoas com determinação têm esperança e otimismo 
ilimitados e nunca permitem que crenças limitantes se 
interponham entre elas e seus objetivos. Na verdade, 
seu mantra é "se você acreditar, você vai conseguir!" As 
afirmações positivas são a melhor maneira de cultivar a 
garra e são apoiadas pela ciência. Verificou-se que elas 
reconfiguram seu cérebro para pensar positivamente e 
com o tempo criam novos caminhos neurais que 
permitem que você desfrute de esperança e otimismo 
duradouros. 
Afirmações são declarações que você repete para si mesmo 
todos os dias para ajudar seu cérebro a iniciar o processo de 
religação.   Aqui estão alguns exemplos de declarações que 
promovem garra: 
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-Posso alcançar tudo o que quiser. 
-Nada fica entre mim e o sucesso. 
-O céu é o limite.  
-Grandes coisas estão reservadas para mim. 
-Eu escolho ver apenas o positivo em tudo. 
-O passado não tem poder sobre mim.  
-Eu escolho focar no futuro. 
-Eu abraço minha coragem e força. 

Use sua criatividade e invente suas próprias afirmações 
para alinhar com seus objetivos específicos. Apenas 
certifique-se de repeti-los diariamente para você 
mesmo, para começar a religar seu cérebro. A 
mudança será gradual, mas você ficará surpreso ao ver 
como sua perspectiva mudará. 

PASSO # 4: Abrace desafios 
Pessoas corajosas aceitam desafios. Na verdade, elas 
estão ansiosas por eles. Desafios e obstáculos mantêm 
as pessoas corajosas em alerta, permitindo que 
utilizem sua força interior e criatividade para superá-los 
e permitir que a garra cresça no processo. 
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"Eu consigo" é outro mantra que pessoas com garra 
adotam.  Repetir esse mantra silenciosamente em sua 
cabeça pode fazer maravilhas pela sua perseverança, 
porque elimina a conversa interna negativa.  Quando 
confrontado com um desafio ou obstáculo, o que uma 
pessoa com garra e desafiadora normalmente faz? Ela 
permite que a conversa interna negativa se insinue junto 
com todo o medo e dúvidas que vêm com isso.  
"Eu simplesmente não fui feito para dançar Ballet … 
" Estou muito além da minha capacidade ..."  
"Isso não vai funcionar.” Eu poderia simplesmente 
desistir ..."  
“Eu posso acabar mal se seguir meu sonho….”   
Esses pensamentos parecem familiares? Todos nós já 
fomos vítimas desses pensamentos paralisantes, certo? 
Eles são o principal motivo pelo qual as pessoas 
procrastinam ou desistem. Eles criam uma grande barreira 
entre nós, nossos objetivos e nosso sucesso final. 
Ao desenvolver garra você reconhece que obstáculos, 
desafios e até mesmo contratempos são fatos da vida. 
Mas, em vez de jogar a toalha no chão, ao mesmo tempo, 
você está confiante de que tem o que precisa para 
enfrentá-los. 
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A melhor maneira de cultivar coragem é abraçar cada dia 
como um novo desafio em si. Fique aberto para mudar e 
se auto-desenvolver. Nunca pense que você está limitado 
no que pode fazer. Em vez disso, abrace os desafios 
como oportunidades de aprendizagem e mudança. 

PASSO # 5 Siga a sua paixão 
Hoje em dia, existe uma tendência estranha em que os 
chamados "especialistas" em auto-aperfeiçoamento nos 
aconselham a não perseguir nossas paixões. Em vez 
disso, precisamos nos apaixonar pelo que já estamos 
fazendo em nossas vidas. Eles afirmam que algumas 
paixões simplesmente não são realistas e que persegui-
las resultará apenas em fracasso e frustração. Portanto, 
dominar o que já estamos fazendo e encontrar maneiras 
de fazer melhor nos deixará apaixonados por isso. A 
teoria é que quanto mais hábeis nos tornamos em algo, 
mesmo que não gostemos particularmente, mais 
aprendemos a amá-lo. 
Mas os argumentos que derrubam essa teoria exigiriam 
um outro livro separado. 
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Bailarinos que se tornaram parte da história por causa de 
sua paixão como: 
• “Mikhail Baryshnikov" do Balé Kirov que, incomodado 

com papéis secundários que o balé tradicional russo lhe 
atribuiu, devido à sua baixa estatura,  desertou para o 
Canadá em 1974 e se tornou um sucesso mundial. 

• "Mademoiselle De Lafontaine”, que foi a primeira mulher 
a dançar balé em um teatro (1655-1738) quando 
apenas homens podiam se apresentar para o público 
naquela época. 

• "Misty Copeland”, a recente estrela do balé americano 
mundialmente famosa que saltou para a fama em 2015 
como a primeira bailarina principal negra do American 
Ballet Theatre. 

Esses três nomes da dança que são a personificação da 
"garra" nunca desistiram, apesar das tremendas 
adversidades que enfrentaram.!  
Nunca deixe ninguém desencorajá-la de seguir sua 
paixão.  
Todas as pessoas de garra têm uma coisa em comum. 
Eles seguem sua paixão com paixão! Porque,  
simplesmente, você terá dificuldade em se ater a seus 
objetivos se eles não o estimularem e motivarem. 
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Se você sabe qual é a sua paixão, você já está no 
caminho certo. Pode tornar-se um bailarino de sucesso 
ou um professor/a de dança respeitável. Pode possuir 
seu próprio estúdio, pode desenvolver um novo estilo de 
dança revolucionário ou pode se tornar um coreógrafo/a 
famoso/a. 
Mas e se você não tiver certeza de qual é sua paixão? 
"Angela Duckworth" (psicóloga) é a principal especialista 
atual no campo do desenvolvimento da "garra" (sim, há 
realmente uma área que estuda garra!)  Ela aconselha que 
as pessoas que não têm certeza sobre qual é sua paixão 
devem sair e experimentar coisas novas até que a 
descubram. A próxima etapa é encontrar um mentor ou 
treinador para ajudá-la a desenvolver suas habilidades. 
A seguir crie metas de curto prazo que a ajudarão a 
alcançar as metas de longo prazo. Essas pequenas 
metas podem ser: começar um treinamento específico, 
assistir a aulas de um estilo diferente ou mudar para outra 
companhia de dança que lhe permita desenvolver 
habilidades relacionadas ao seu objetivo de longo prazo. 
Depois de identificar sua paixão, é hora de vinculá-la ao 
seu propósito maior. 
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PASSO # 6: Conheça seu propósito maior 
Conectar sua paixão a um propósito maior desenvolve 
mais coragem e quase sempre garante o sucesso. Isso 
significa dar um passo atrás e ter uma visão geral de 
como você pôde ajudar outras pessoas ou enriquecer 
suas vidas por meio de sua contribuição, que não precisa 
ser revolucionária ou inovadora. Você só precisa ser 
capaz de dar um passo atrás e ver como isso pode 
contribuir para o bem-estar dos outros. 
Reconhecer seu propósito superior não apenas 
desenvolve coragem e estimula a paixão, mas também 
torna seus objetivos mais fascinantes e atraentes. 
Considere bailarinos corajosos como Li Cunxin, Mikhail 
Baryshnikov, Marcia Haydée, Ana Botafogo e Sylvie 
Guillem, eles são a prova viva de que conectar a paixão a 
um propósito mais elevado gera um sucesso incrível. 
Faça a si mesma as seguintes perguntas para identificar 
seu propósito superior: 

-O que é que me faz sentir vivo e alimenta minha paixão? 
-Quais são minhas habilidades e talentos especiais? 
-Que talentos ou habilidades especiais outras pessoas 
dizem que tenho? 
-Quais são os valores e crenças que me fazem sentir bem?  
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-Como posso direcionar minha paixão, habilidades, 
talentos e valores para tornar este mundo um lugar 
melhor? 
-Como posso usar minha paixão para enriquecer a vida de 
outras pessoas? 
-Qual é o legado que quero deixar para trás? 

Sempre mantenha seu propósito vivo em seus 
pensamentos e deixe-o ser sua estrela guia enquanto você 
persegue sua paixão. 

PASSO # 7: Prática, prática e mais prática 
Estudos nos dizem que as pessoas são mais propensas 
a se apegar as coisas que elas são boas em fazer. Para 
desenvolver a garra, você precisa trabalhar duro para 
dominar as habilidades relevantes para seu objetivo.  
Bailarinos de garra estão sempre procurando maneiras 
de aprimorar suas habilidades e talentos. Estão sempre 
se perguntando: “Como posso girar mais piruetas e 
melhor?  Como posso fazer meu developpé mais alto?  
Como posso fazer um treino diferente para obter mais 
resultados? ” 
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Então, se você quiser aumentar sua garra, nunca fique 
satisfeito em apenas fazer algo bem o suficiente para 
sobreviver. Procure maneiras de fazer melhor a cada vez. 
Faça cursos, obtenha treinamento, leia livros e ouça 
podcasts para se aprimorar constantemente. Não se 
esqueça de se manter atualizado sobre as últimas 
tendências e desenvolvimentos em seu nicho. Você pode 
fazer isso ingressando em uma comunidade com 
interesses semelhantes para compartilhar experiências e 
trocar ideias. Outra ótima maneira de aumentar sua 
prática é competir consigo mesmo diariamente praticando 
algo um pouco mais do que no dia anterior, levantando 
mais as pernas ou treinando seu equilíbrio por mais 
tempo do que na semana anterior e buscando 
comentários de outras pessoas. Construa sua resistência 
mental refletindo sobre os desafios futuros que você 
provavelmente encontrará e como irá enfrentá-los. 
Persiga sua paixão e trabalhe duro por meio da prática 
constante para melhorar a cada dia. Todos nós sabemos 
que "a prática leva à perfeição", mas quando seu objetivo 
é desenvolver a garra, seu slogan deve ser "a perfeição 
sempre pode ser aperfeiçoada". 
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R E S U M O
A prática leva à perfeição.

Essas sete etapas estão todas interconectadas e se 
completam. Quando você as pratica com frequência 
suficiente, elas se tornam hábitos para toda a vida que 
podem transformar seu destino. Mais importante ainda, 
elas lhe cercarão com uma armadura impenetrável de  
garra que a manterá motivada, esperançosa, resiliente e 
firme. "Depois de fazer isso, nada pode impedi-lo!”
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Para reforçar a garra.

III - DICAS ADICIONAIS
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"As sete etapas de desenvolvimento da garra mostradas 
no capítulo anterior são tão poderosas que mudarão 
vidas quando praticadas por conta própria. No entanto, 
você também pode achar essas dicas adicionais 
benéficas.  Escolha aquelas que ressoam com você 
para  uma abordagem mais abrangente para 
desenvolver a garra”.



• Use mapas mentais 
Um mapa mental é um diagrama composto por imagens, 
palavras e cores. É usado para traçar visualmente ideias e 
objetivos. Se você é mais visualmente orientado do que um 
pensador abstrato, o mapeamento mental pode ser ideal 
para você. 
Mapas mentais ajudam a focar a atenção e ilustrar ideias e 
conceitos. Eles geralmente são criados colocando o 
conceito principal no centro com outras idéias e conceitos 
ramificados a partir dele. 

Os benefícios do mapa mental:

1- Os mapas mentais são uma forma criativa de organizar 
seus pensamentos porque as imagens e as cores, 
juntamente com as palavras, envolvem a mente e 
promovem a clareza mental. 
2- Estudos indicam que nosso cérebro pensa conectando 
uma ideia à outra. Os mapas mentais ajudam você a 
visualizar melhor seu processo de pensamento e ter uma 
visão geral. 
3- Mapas mentais são excelentes para organizar projetos 
grandes ou estendidos que envolvem muitas tarefas. 
4- É uma alternativa muito mais eficaz para fazer 
anotações. 
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• Comemore cada marco 
A grande meta pela qual você está trabalhando incluirá 
uma série de marcos menores ao longo do caminho. Na 
verdade, é essencial que você defina esses marcos para 
se certificar de que está no caminho certo. 
Concluir um marco deve ser sempre uma ocasião para 
comemorar, porque agora você está um passo mais 
perto de seu objetivo. 
Nada irá inspirá-lo mais a continuar do que essas 
pequenas vitórias. 
Lembre-se de comemorar também as vitórias 
inesperadas, como elogios do seu coreógrafo, uma 
promoção antecipada ou um desafio que você superou 
com sucesso. 
Portanto, aprenda a comemorar cada pequena 
conquista dando um grande tapinha nas costas e uma 
boa recompensa. 
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• Busque comentários  honestos 
Pessoas corajosas mantêm seus olhos teimosamente fixos 
em seu objetivo, mas estão longe de serem teimosos em 
seus pensamentos. 
Eles são extremamente flexíveis, de mente aberta e nunca 
afirmam ter todas as respostas. Eles estão sempre abertos a 
comentários e críticas de mentores e colegas. 
Ao se cercar de pessoas que pensam como você e que têm 
paixões semelhantes, busque o conselho delas. Esteja aberto 
para aprender com suas experiências, especialmente como 
eles abordam desafios e contratempos. Mais importante 
ainda, deixe que seus colegas lhe atribuam responsabilidades 
quando necessário. 
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• Dê tempo a si mesmo  
Garra requer paixão e compromisso para atingir 
objetivos de longo prazo. Mas às vezes, avançar com 
força total pode anular o propósito, colocando você em 
risco de esgotamento. 
Metas de longo prazo não são alcançadas da noite para 
o dia, não importa o quanto você empurre. É por isso 
que a paciência é outra qualidade que todas as pessoas  
de garra têm.  Dê a si mesmo tempo e saiba que, 
enquanto estiver no caminho certo, você chegará lá. 
• Não tenha medo de tirar férias e apenas "desligar-se" 
por um tempo. 
• Dê ao seu corpo "espaço" para descansar e se 
recuperar.  A meditação é uma excelente maneira de 
fazer isso. 
• Sempre reserve um tempo todos os dias para 
desestressar, participando de um hobby ou atividade 
que o relaxe. 
• Lembre-se de que dar tempo a si mesmo não significa 
que você tem menos garra - significa que você é mais 
inteligente. 
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• Divirta-se ao longo do caminho 
Ser proposital; não significa que você não pode ser 
brincalhão ao mesmo tempo. Na verdade, essas duas 
qualidades são a fórmula ideal para o sucesso. 
Aproveite o processo de seguir seus objetivos e paixões 
tendo a curiosidade de uma criança. 
Observe um bebê que está aprendendo a andar: observe 
como ele cai, se levanta, dá um ou dois passos, cai e 
repete o processo indefinidamente. A tenacidade desse 
bebê é simplesmente incrível. Você já viu um bebê desistir 
e decidir que aprender a andar não é para ele? 
Acima de tudo, observe como o bebê está 
completamente fascinado e absorto no processo. Ele está 
animado, motivado e engajado e gostando dos 
contratempos. Às vezes, ele ri loucamente quando cai de 
bumbum no chão. A nova aventura de aprender a dar os 
primeiros passos é divertida! 
Essa admiração e curiosidade é outra qualidade que as 
pessoas de garra têm. Para eles, o caminho para o 
sucesso é uma aventura emocionante a ser saboreada e 
desfrutada. 
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• Evite a procrastinação 
A procrastinação é tóxica para a garra. É algo que você 
precisa estar alerta em todas as áreas da sua vida. Se 
você se pega procrast inando, precisa parar 
imediatamente e perguntar a si mesmo o que você está 
esperando. Atrasar algo que requer ação levará a 
melhores resultados? A resposta é quase sempre uma 
só, não. 
Se você tem uma sequência de alongamento para fazer 
ou um novo treino de abdominais, agende um horário e 
faça-o. 
Romper o hábito da procrastinação pode ser feito 
quando você consistentemente se pega fazendo isso e 
muda do modo " fa lar" para o modo "agi r" . 
Gradualmente, isso se tornará uma coisa do passado. 
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Sobre garra.
IV - ALGUNS FATOS SURPREENDENTES 

3 1

Agora que você aprendeu como desenvolver a garra, 
considere os seguintes fatos que foram confirmados 
por pesquisas. Eles lhe darão uma compreensão 
mais abrangente sobre garra - e alguns deles 
poderão surpreendê-la.



• Você não precisa aplicar 24/7 
Estudos descobriram que a maioria das pessoas não 
praticam garra 100% do tempo. Pessoas de garra são 
mais propensas a aplicar perseverança e se concentrar 
apenas nas áreas de suas vidas que realmente 
importam para elas. Alguns exemplos são alongamento,  
treinamento de condicionamento físico e fisioterapia. 
Na verdade, os psicólogos acreditam que não é realista 
para uma pessoa se esforçar e se concentrar totalmente 
em cada aspecto de sua vida. Isso exigiria um esforço 
sobre-humano para realiza-las e acabaria levando a um 
esgotamento severo. 
Portanto, a boa notícia é que é perfeitamente normal 
conservar sua energia e tenacidade física e mental e 
aplicar garra na área de sua vida que realmente importa. 
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• A Garra nem sempre é boa 
Os psicólogos diferenciam entre a garra "autêntica" e 
garra "não autêntica". Eles vêem a última como 
prejudicial à saúde e mentalmente desgastante. 
A garra autênt ica é o que você desenvolve 
naturalmente ao praticar os sete passos mostrados 
neste livro. É quando você está verdadeiramente 
apaixonado, esperançoso e otimista, quando você está 
motivado por desafios, disposto a assumir riscos 
inteligentes e acredita em sua capacidade de ter 
sucesso. Quando todos esses sentimentos se juntam 
naturalmente, você está praticando a garra autêntica. 
Quando são forçados (garra não autêntica), eles não 
levam ao sucesso e a melhor maneira de evitar isso é 
não se apressar nas sete etapas. 
Dê a si mesmo tempo para crescer e explorar até ficar 
firme em seus passos e ter certeza de onde quer 
chegar. 
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• Garra não significa não desistir nunca 
Perseguir implacavelmente algo que simplesmente não 
está funcionando não é garra.  Garra também significa 
ter a coragem de desistir em certas situações. 
Agora, isso não significa desistir depois de dois, três ou 
até mais contratempos. Enquanto você estiver 
progredindo apesar deles, você deve perseverar. Mas 
falhas e contratempos consistentes são uma bandeira 
vermelha de que algo está errado. Você precisa dar um 
passo atrás e reavaliar sua situação. 
Nesse caso, você tem duas opções: você pode mudar a 
forma como está segu indo seu ob jet ivo ou 
simplesmente reconhecer que talvez esteja escolhendo 
a paixão errada. 
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• A Garra pode previnir o desgaste e o stresse 
A garra te dá um motivo para sair da cama pela manhã. 
Isso a enche de esperança e otimismo e a ajuda a 
enfrentar as dificuldades e adversidades. 
Estudos descobriram que pessoas com garra são 
naturalmente mais gratas e otimistas em relação à vida, 
indicando que a garra é boa para o bem-estar físico e 
mental. 
Esses são alguns fatos relacionados à garra que foram 
estabelecidos por meio de pesquisas e estudos. 
Há um interesse científico crescente no impacto da garra 
e podemos esperar uma grande quantidade de novos 
estudos neste campo fascinante. Na verdade, os 
pesquisadores estão atualmente estudando a 
possibilidade de desenvolver programas de treinamento 
formal para ajudar as pessoas a desenvolverem  garra. 

*
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C O N C L U S Ã O  
Você consegue!

• A “garra" não é uma qualidade 
com a qual nascem algumas 
pessoas de sor te. Como 
qualquer habilidade, ela pode 
ser aprendida, cultivada e 
dominada. Como um músculo, 
quanto mais você o exercita, 
mais forte ele se torna.

• Cultivar a “garra" requer tempo 
e prática. Porém, quanto mais 
você pratica, mais fácil fica e, 
com o tempo, se tornará parte 
da sua natureza. É para isso 
que as sete etapas foram 
elaboradas.

• Ao praticar as sete etapas  
apresentadas neste l ivro, 
você compreenderá que a 
de te rm inação é a ún ica 
m a n e i r a d e a l c a n ç a r o 
sucesso real e mantê-lo.

• Lembre-se do que Woody Allen 
d isse , "80% do sucesso 
consiste em se fazer presente.". 
Certifique-se de fazer isso 
cultivando sua garra!
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R E C O M E N D A Ç Õ E S
Importantes

• Garra e determinação são a chave 
p a r a o s u c e s s o . P a r a s e r 
determinado é necessário saber 
onde quer chegar e como chegar 
até lá e para isso é preciso se 
organizar. Faça uma anál ise 
pessoal para descobr i r seu 
propósito, elabore um plano de 5 
a n o s e t a m b é m u m b o m 
planejamento diário.  

• Use mapas mentais criativos e 
personalizados para colocar na 
parede.  Desenhe, use cores 
diferentes, cole fotografias ou 
gravuras que lembrem seus 
sonhos, onde quer chegar e não 
tenha medo de usar a imaginação.

• Você pode fazer seu próprio 
p l a n e j a m e n t o o u s e n ã o 
souber como começar pode 
adquirir o nosso "Planner de 5 
Anos da Bailarina" que é um 
guia prát ico para começar 
hoje mesmo! 

• C u i d a r d e s u a s a ú d e e 
alimentação são fundamentais 
p a r a s e c h e g a r a o t o p o . 
Alimentos importantes para o 
cérebro e intestino vão lhe manter 
forte e determinada durante o dia 
todo. Mudar a forma de pensar e 
prat icar meditações diár ias 
também são recomendadas.
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Terapias holísticas para bailarinos
NEW ERA  DANCERS
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“NEW ERA DANCERS é uma produção da  Professora 
Marcia Delgado, treinadora de balé, instrutora de dança 
chinesa, especialista em fitness e terapeuta holística. 
Esses treinamentos são destinados aos alunos e demais 
pessoas interessadas em aprimorar a técnica ou obter 
uma melhor qualidade de vida.  

• TERAPIA HOLÍSTICA PARA BAILARINOS 
• TREINAMENTO E SAÚDE   
• TÉCNICA E FLUXO  

A terapia holística é um tratamento alternativo que 
considera o bailarino como um ser humano com 
individualidades complexas formada por muitos corpos 
(corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo 
mental e corpo espiritual).  
Algumas das terapias incluídas no programa NEW ERA 
DANCERS são:  
Qigong, PNL, CBT, Hipnose, Acupressão, EFT, GuaSha, 
Mindfulness (atenção plena) e planos de dieta. 
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Marcia Delgado



"Este livro é dedicado aos meus pais por terem me 
ensinado a ter força de vontade e coragem para 
enfrentar os obstáculos.” 
Ao meu pai, Arly e minha mãe, Ivete eu amo vocês! 

“Também quero expressar meu carinho especial à 
minha Madrinha que foi a principal incentivadora e 
aconselhadora na minha trajetória como bailarina”. 
Tia Iliete, eu te amarei pra sempre. 

N e w  E r a  D a n c e r s  
T h e  a r t  o f  d a n c e  f o r  a  b e t t e r  w o r l d 


www.marciadelgado.com 


