
 



 



 

O PLANNER DE 5 ANOS  

DO  BAILARINO                            
COM GARRA 

A carreira de um bailarino é um tanto quanto curta e alguns sobrevivem mais tempo as 
custas da fama, para isso é preciso ter garra, determinação, coragem e ser muito 
organizado.   
Este planner foi criado para que você possa se organizar em todos os aspectos da sua 
vida pessoal e profissional para que tudo possa fluir como foi planejado e no tempo 
esperado. 
Este planner complementa o nosso e-book "7 Segredos para ser um bailarino com 
garra"".  Desenvolvendo a sua garra e sabendo se organizar, não haverá nada que o 
impeça de ter muito sucesso. 
Se você seguir todos os passos deste planner e fizer com muita atenção todos os 
exercícios, além de se organizar para o futuro ainda terá uma compreensão maior de 
sua vida em muitos aspectos diferentes.  Prepare canetas e lápis de muitas cores, uma 
agenda para seu planejamento diário, um papel A3 para fazer um mapa-mental, fotos 
suas e de seus ídolos e muita inspiração. Use o bom senso, a verdade e a criatividade! 

Marcia Delgado 
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Caro leitor, 
Queremos saber sua opinião sobre nossos livros. 
Após a leitura, curta-nos no facebook @neweradancers página 
Marcia Delgado e faça parte do grupo secreto New Era 
Dancers.  Siga-nos no Instagram @neweradancers.  
Visite-nos no site www.marciadelgado.com. Cadastre-se e faça 
parte do "clube de membros"  para ter acesso à comunidade, 
cursos e muito mais.   Boa leitura! 

New Era Dancers

Joinville

Brasil

www.marciadelgado.com 
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"Projeto de Vida é o caminho entre o “Quem eu 
sou” e o “Quem eu quero ser”. Através de um 

processo bem estruturado unindo 
autoconhecimento, planejamento e prática, você 
aprende a se conhecer melhor, identifica seus 

potenciais, interesses e sonhos, definindo metas e 
estratégias para alcançar seus objetivos." 

                                                      Marcia Delgado



 



 



 

Emovere - dança é essencialmente emoção em 
movimento 

A palavra emoção deriva da palavra latina: 
“emovere” que significa mover-se, mover-se por 
algo ou através de algo. Portanto a  emoção é a 

essência do movimento. 
Sim, dança, em sua essência, é expressar a 
emoção profunda e gutural que vai direto ao 

nosso âmago. É isso que faz nossos movimentos 
se moverem. 

Na dança, nosso propósito é expressar emoções, 
comunicando-nos fisicamente, permitindo que 
esses sentimentos se movam através do corpo, 

fora do corpo e, ao fazê-lo, movam outras 
pessoas. 

Quão poderoso é isso?                                                    



 



 

CAPÍTULO 1 

O AUTOCONHECIMENTO 
O autoconhecimento é fundamental para ter sucesso no seu 
plano de vida. 

Todas as fases deste capítulo são destinadas a uma avaliação de si mesmo para 
que através da conversa interior você possa descobrir mais a respeito de si 
mesmo e encontrar a direção correta para começar a planejar seu futuro.  

É preciso saber exatamente o que lhe faz sentir realmente realizado como por 
exemplo qual o estilo de dança que você se encaixa melhor  fisicamente, aquele 
que você tem mais prazer em fazer ou simplesmente aquele que lhe traz mais 
realização profissional de acordo com seu propósito maior. 

ENTENDENDO AS CARACTERÍSTICAS DE UM BAILARINO 

Acima de tudo você precisa saber que  as pressões sobre um bailarino são 
excepcionais. Bailarinos devem alcançar e manter a beleza de um modelo de 
moda, carisma e profundidade emocional de um ator, habilidades atléticas de 
um atleta olímpico, bem como amplo conhecimento musical. Para as bailarinas 
clássicas, há ainda a dimensão adicional de performance nas pontas. Devido às  
muitas maneiras que cabem a um bailarino aspirar, eles desenvolvem uma 
mente altamente específica e especializada.  Como vemos, desenvolver todas 
essas habilidades é muito importante para sua carreira. 

É importante reconhecer aqui que existem muitos mitos a respeito de um 
temperamento, caráter ou perfil de personalidade ideal de um bailarino de 
sucesso. Alguns bailarinos citam a humildade como a chave para o sucesso, 
enquanto outros citam a garra. No entanto, anedoticamente, parece que 
nenhum temperamento distinto “supera” o outro. Uma bailarina altamente 
emocionalmente sensível pode ser considerada por alguns como tendo 
dificuldade em administrar a competição, mas ela pode ter um desempenho 
inabalavelmente bom no contexto de fatores de suporte específicos (por 
exemplo, condicionamento físico superior, altos níveis de ambição, 



conhecimento social, suporte familiar). Quando subscritas por professores e / 
ou equipe artística, no entanto, crenças coloquiais como essa podem ditar 
quais alunos são preparados para uma carreira profissional de dança e quais 
não. Como bailarino, você deve observar cuidadosamente e abordar as crenças 
não verificadas de professores, treinadores e / ou equipe artística que podem 
ser projetadas em você, colorindo seu contexto e formando crenças sobre si 
mesmo e sua trajetória de carreira. No entanto, você deve observar em si muitas 
qualidades mentais únicas e frequentemente benéficas , incluindo, não 
exaustivamente, flexibilidade mental, coragem, garra, resiliência e sensibilidade 
refinada aos detalhes e estética. Agudeza mental, flexibilidade e destemor são 
vantagens na dança. Te digo: 

"você tem que estar disposto a se colocar lá fora e tentar quase tudo. . . 
resistência à mudança e lentidão para aprender são assassinos. . . coreógrafos 
sabem quem está mentalmente com eles, mas mais do que isso são todos os 
mestres de balé que sabem que você pode dançar uma parte diferente ou com 
um novo parceiro todas as noites. . . eles vão dar uma palavra por você” 

Os bailarinos também podem experimentar as demandas de serem alternados 
entre os papéis em grupo (no corpo de balé) e de intérprete individual (bailarino 
solo ou principal). 

Um bailarino que é novo na vida profissional pode ser obrigado a “cumprir seu 
tempo” em papéis menores ou no corpo de baile. Ele pode desenvolver uma 
consciência especial aguçada e uma compreensão de como se mover em 
conjunto com outras pessoas e se misturar em vez de se destacar. Conforme ele 
cresce em sua carreira, talvez  obtenha oportunidades para papéis solo além das 
funções existentes. Um papel solo exigiria que ele acessasse com flexibilidade as 
habilidades como um solista de destaque. As demandas de alternar entre esses 
dois conjuntos de habilidades discrepantes podem desenvolver habilidades 
mentais excepcionais, mas para alguns bailarinos essas demandas podem 
aumentar o estresse mental e lesões.  

Novas oportunidades de palco são empolgantes, mas se abrangerem dois estilos 
muito diferentes de dança e uma maior carga de trabalho adicionará novas 
pressões. Os terapeutas podem ajudar os bailarinos a promover a capacidade de 
verificar seu nível de estresse e fornecer-lhes habilidades interpessoais para 
comunicarem com sucesso seus limites com a equipe artística, ao mesmo tempo 
em que mantêm oportunidades emergentes. 

A dança requer uma sensibilidade interna aos estados e emoções corporais. A 
sensibilidade aguçada pode facilitar a expressão de emoção de um dançarino no 
desempenho ou atenção à dor, levando a intervenções bem-sucedidas nos 
estágios iniciais da lesão. Um bailarino moderno pode se beneficiar 
particularmente de altos níveis de expressividade emocional. Por outro lado, a 



evidência anedótica sugere que, no contexto de uma programação rigorosa e 
uma companhia de dança competitiva, essa mesma sensibilidade pode acelerar 
o esgotamento e talvez o início de uma doença mental. Bailarinos com uma 
composição emocionalmente sensível podem se beneficiar de suporte e 
validação em um contexto terapêutico. 

A educação em dança gera intensa disciplina e direcionamento para objetivos 
urgentes em muitos bailarinos. Essa mentalidade é bem ilustrada pela seguinte 
citação do reverenciado coreógrafo de balé e diretor artístico fundador do New 
York City Ballet, George Balanchine: 

“Por que você está se segurando? Para que você está economizando - para outra 
hora? Não há outros tempos. ” 

A intensidade do impulso é admirável e principalmente desejada, mas há efeitos 
colaterais dessa mentalidade. Lesões, por exemplo, são inevitáveis nessa linha de 
trabalho, e os bailarinos às vezes se escondem, continuam dançando e voltam 
prematuramente após as lesões. Às vezes, os bailarinos podem ser motivados a 
esconder e / ou dançar em uma lesão devido a uma oportunidade de audição 
que eles não querem perder. Essa motivação para esconder uma lesão sob o 
risco de desenvolver doenças físicas crônicas fala com a realidade das 
oportunidades fugazes de mudança profissional de solista para elenco principal. 

A resiliência é uma qualidade vantajosa ao enfrentar os muitos obstáculos e 
contratempos inerentes à carreira de dança. O bailarino que é capaz de superar 
mentalmente um ano decepcionante de um elenco ruim pode mais 
provavelmente fazer a transição para um ano melhor do que um bailarino que 
está desanimado a ponto de desistir. Além disso, bailarinos que superaram 
tempos difíceis constroem novas forças e perspectivas, o que facilitará a 
resistência em face de desafios futuros. Um coach pode trabalhar para facilitar 
jovens bailarinos no início da carreira a adotar estilos explicativos otimistas em 
face das decepções. 

Os bailarinos que conseguem exercer um distanciamento saudável dos 
acontecimentos decepcionantes da carreira podem se sair melhor do que 
aqueles que tendem a acreditar que os reveses são o resultado de suas falhas 
inerentes. Por exemplo, às vezes um dançarino pode interpretar as escolhas 
artísticas pessoalmente, levando a cognições como: “Não sou bom o suficiente” 
ou “ela [a diretora] não gosta de mim”. Bailarinos que possuem tais pensamentos 
freqüentemente lutam com dúvidas que vão além do reino da dança. Esses 
pensamentos também podem levar à autodestruição (também conhecidas como 
profecias auto-realizáveis). Em retrospecto, a Professora Marcia Delgado, 
bailarina aposentada avisa: “Não é tão pessoal. Eu sempre senti como se eu fosse 



o produto; por isso foi tão fácil internalizar e levar as críticas para o lado pessoal. 
Como professora agora, vejo crianças lutando com x, y e z (saída, pulos, curvas) 
e isso não muda seu valor ou como eu os vejo como pessoa. ” Um terapeuta ou 
coach podem ajudar você, jovem bailarino a perceber essa personalização e 
aprender a considerar os muitos outros fatores que contribuem para pequenos 
obstáculos na carreira. Dentro do programa de terapias holísticas do grupo New 
Era Dancers temos várias técnicas e ferramentas para lhe ajudar. 

Agora que você aprendeu um pouco sobre as características que envolvem a 
vida e a carreira de um bailarino,  esta mais preparada para se conhecer melhor 
e começar a planejar com mais precisão o seu futuro na dança. 

REFLEXÃO 
Sobre sua vida 

Para ter um futuro brilhante é necessário se conhecer muito bem. Antes de 
planejar seu futuro é muito importante que você compreenda com maior 
profundidade, quais de suas características você vai precisar de fortalecimento, 
que no caso são aquelas que estão a evoluir constantemente e quais você vai 
precisar melhorar ou eliminar, para que não te atrapalhem na hora de executar 
as ações contidas no seu plano de desenvolvimento de vida e de carreira.  

Uma boa forma de fazer isso é reservar um tempo para experimentar coisas 
diferentes para descobrir o que você realmente gosta e depois avaliar os 
aspectos: valores, interesses, habilidades, ponto forte e ponto fraco, 
motivadores e experiências.  Isso lhe ajudará no auto-conhecimento e facilitará 
seu planejamento. 

 



 

TESTE  SUA  GARRA 
Responda as perguntas e descubra 

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 dos Bailarinos de Garra?      

Responda as 10 perguntas com “sim” ou “não” e o “porquê" e você irá descobrir! 
Depois escreva aqui nesta página, nas linhas abaixo o que você descobriu. 

           






 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 bailarina esforçada.


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. 







GARRA E AUTOCONTROLE 
São fundamentais 

Você precisa de duas qualidades para  realizar suas metas: garra  e 
autocontrole.  

A pessoa com garra  mantém o interesse e o esforço em direção aos seus  
objetivos de longo prazo.  A pessoa  controlada resiste aos seus  impulsos na 
presença de tentações gratificantes de momento.  Em média, os indivíduos com 
garra são mais auto-controlados, mas nem sempre é assim.  Algumas pessoas 
tem muita garra mas não tem autocontrole, e algumas pessoas tem  
autocontrole e não tem garra. Basicamente uma pessoa de garra tem essas 5 
qualidades: corajoso, resistente, cuidadoso, perseverante e apaixonado. Então, 
durante o processo de fazer seu planejamento inclua exercícios que melhorem 
essas qualidades. 

Contudo se você não tiver garra e autocontrole ficará sempre no meio do 
caminho. E para lutar com todas as garras para alcançar algo, você precisa 
saber exatamente qual é seu propósito maior.  Para descobrir, faça um 
relaxamento, se concentre no seu íntimo e responda as 7 perguntas a seguir, 
descrevendo a conclusão.  Depois tente identificar quais comportamentos ou 
ações você deve  ter para manter este propósito vivo. 

Logo a seguir, na página pautada fale sobre quem você é quem você quer se 
tornar. Na página em branco faça um desenho ou colagem para que possa 
sempre visualizar quem você quer se tornar  e na folha seguinte cole sua melhor 
foto e descreva-se positivamente incentivando a si mesmo a se tornar quem 
você deseja se tornar.  Depois preencha o Mapa Menta de acordo com a 
explicação. 



 






• 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? 

• Qual é o legado que quero deixar para trás? 






• 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? 

• Escreva aqui qual é a sua conclusão e o que irá manter o seu propósito vivo!

 



 



 



MAPA MENTAL 
O passo a passo 

Mapa mental é um diagrama visual onde você tem uma visão ampla de tudo que 
vai ocorrer em torno de seu objetivo.  Ele te ajuda porque facilita a associação e 
agrupamento de conceitos, o que ajuda na geração de ideias e aprofundamento 
do conteúdo. 

Usar  imagens ou foto  lhe ajudará a potencializar a imaginação, pois tornará a 
ideia central mais interessante o que possibilitará um maior número de 
associações feitas pelo cérebro. Além disso, o uso de imagens fará com que 
você se mantenha concentrado por mais tempo.  Utilizar cores variadas ao 
longo do mapa mental. Cores são tão estimulantes para o cérebro quanto 
imagens. Elas tornam as ideias mais vibrantes e potencializam o seu 
pensamento criativo.  Evite colocar frases longas nos mapas mentais, pois o 
objetivo é criar palavras-chaves e imagens-chaves para ativar nossa memória e 
não passar a informação completa. Para uma melhor facilidade de compreensão 
utilize canetas de diferentes cores, isso permitirá que nosso cérebro tenha mais 
atenção a cada detalhe.  

No seu mapa mental você pode relacionar o contexto histórico e o 
planejamento do seu objetivo final. Você pode fazer quantos mapas quiser para 
qualquer atividade de sua rotina.  Nosso primeiro passo será realizar o Mapa da 
Garra . Comece pelo centro onde está você ou quem você quer ser, e logo 
acima o seu propósito maior e as submetas que o precedem.  Estas submetas 
podem ser duas ou mais.  Nas laterais estão todas as ações necessárias para 
que você atinja com sucesso os seus objetivos.  Siga o passo a passo para saber 
o que fazer em cada uma delas.  Uma boa ideia é faze-lo em uma cartolina e 
pregar em um lugar estratégico de sua casa ou estúdio. 

      Elementos para o seu mapa: 

•  Conheça o seu propósito maior 

O primeiro elemento do seu mapa será seu propósito maior.  Todos devemos ter um 
propósito maior e a partir deste propósito todas as áreas de sua vida devem andar de 
acordo com ele. 

               



 
• Visualize seus sonhos e objetivos 

Podem existir muitos sonhos relacionados a esse propósito maior. Escreva os 
mais relevantes, encontre uma palavra chave para cada coisa, pessoa, lugar, 
evento  ou data pois eles serão essenciais para que seu cérebro assimile e 
comece a trabalhar a seu favor para que tudo aconteça da forma que você 
planejou. 

• Cerque-se de pessoas com o mesmo propósito e garra 

Escreva o nome de pessoas que realmente querem ver seu sucesso e  como 
elas podem colaborar com você.  Vale também lembrar daquelas pessoas que 
você deve se afastar. 

• Siga sua paixão 

Qual é sua paixão ou paixões?  Escreva palavras chave que lembrem você de 
como não abandonar essas paixões,  pois elas te movem para o topo. 

• Abrace desafios 

Nesta parte escreva com clareza quais seriam os possíveis obstáculos no 
decorrer do caminho. Use sua intuição, medite a respeito e seja preciso ao 
descrever como você se vê enfrentando esses desafios e “o que" ou "quem" irá 
te mover a favor. 

• Cultive a esperança 

Escreva frases motivacionais, o nome de quem você ama ou até mesmo uma 
pequena foto.  Use sua criatividade. 

• Prática , prática  e mais prática 

Aqui escreva as principais ações que você deve tomar de imediato e as práticas 
que devem ser constantes. Seja fazer um alongamento diferente, uma 
sequência nova de abdominais ou até mesmo mudar de emprego,  escola e 
professor.  Ao lado escreva tudo aquilo que você deve praticar sempre para que 
atinja seu propósito maior.    
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"Como a verdadeira pertença só acontece 
quando apresentamos nosso eu autêntico e 

imperfeito ao mundo, nosso senso de 
pertencimento nunca pode ser maior do 

que nosso nível de autoaceitação." 

- Bren Brown 



 



 



 

 

"Se seus sonhos não te assustam, eles não 
são grandes o suficiente. pratique, seja 
forte, seja destemido, seja lindo, faça 

grande, certo e com estilo." 

Marcia delgado 



 



 

CAPÍTULO 2 

O PLANEJAMENTO 
Em todas as etapas importantes para sua elaboração 

Um plano de desenvolvimento de carreira pode ser tudo de que você precisa 
para seguir a profissão dos seus sonhos. Se você deseja se tornar um bailarino 
profissional, é fundamental seguir os passos certos.  

Você pode estar determinado a realizar seus sonhos no balé, mas primeiro 
precisa seguir um plano de desenvolvimento pessoal e descobrir os estágios 
graduais para se tornar um bailarino profissional.  Existem jovens bailarinos 
talentosos em todo o mundo que sonham em se tornar profissionais. 

Deixe-me guiá-lo pelas etapas que já percorri e ver se você pode transformar 
seus objetivos em realidade. Cada etapa deste capítulo contém o conselho mais 
importante que o levará a uma perspectiva chave para sua carreira na dança. 
Você deve se lembrar que cada etapa vale ouro para chegar mais perto de seus 
objetivos nesta jornada. 

A dança profissional requer uma quantidade incrível de determinação e auto-
motivação. Tudo estimula a partir do quanto você realmente deseja e é tão 
importante ser mentalmente habilidoso quanto f isicamente. Você 
provavelmente já ouviu falar que o balé é muito competitivo, cheio de 
dançarinos talentosos que compartilham o mesmo sonho. Você tem que 
dedicar sua vida desde tão jovem. Se você olhar minha página sobre meninas 
do balé, abro minhas experiências dentro do mundo do balé e como ele pode 
ser competitivo. Se você está realmente decidido a se tornar um bailarino 
profissional, precisa ter uma visão clara do que é necessário para exercer essa 
profissão. Muitos jovens bailarinos participam de competições mundiais de 
dança na esperança de serem reconhecidos e aceitos nas principais escolas de 
dança para lançar sua carreira profissional.  

Você tem que treinar por muitos e muitos anos antes de atingir os padrões de 
um profissional. é um processo muito difícil.  Existem escolas de balé líderes em 
todo o mundo que oferecem treinamento para jovens aspirantes a bailarinos, 
dos 11 aos 18. 



Não é só balé que você vai ter que estudar enquanto treina, porque eu também 
tive aulas de dança jazz, dança contemporânea e dança de personagens. É uma 
grande vantagem ser um bailarino versátil e se tornará uma ferramenta valiosa à 
medida que você for avançando na profissão. 

Se você está se perguntando o que alguém experimenta por meio de sua 
profissão na dança, pesquise seu plano de desenvolvimento de carreira. Você 
pode ler sobre os inspiradores bailarinos e criar seus próprios ícones em sua 
jornada para alcançar seus objetivos. Descubra onde eles treinaram, como 
chegaram a uma companhia de balé e o que os levou onde estão agora. 

PLANO DE VIDA 
Como  fazer um planejamento completo e elaborado 

As pessoas que escrevem seus planos têm muito mais chances de cumpri-los. 
Mas pode ser difícil responder: "Onde você se vê daqui a 5 ou 10 anos?"  Mas 
quando você descobre o seu plano de vida tudo vai fluindo e fica mais fácil.  
Portanto, saiba que você não pode realmente fazer um plano de cinco anos, 
sem saber seu plano de vida. Seria como escrever 5 capítulos de uma história 
sem decidir o enredo.  Então vamos seguir os 4 passos: Plano de vida, plano de 
5 anos, plano anual e plano diário.  

1- Escreva seu Plano de Vida. 

Anote todos os objetivos de vida que você deseja alcançar. Quer ser famoso? 
Quer ter seu próprio estúdio? Aprender um idioma? Ter uma família? Escreva 
tudo e não tenha medo de sonhar grande. Afinal, estamos falando de uma vida 
inteira! Você pode fazer muito! 

2- Escreva seu Plano de 5 anos. 

Veja tudo o que você escreveu sobre seus objetivos de vida. Agora, qual é o 
ponto intermediário de onde você está agora e de onde deseja estar? Se sua 
meta de vida parece muito distante de onde você está agora, tente pensar em  
seus primeiros passos de bebê. Se você deseja ter sua própria escola de dança, 
talvez consiga um emprego em uma escola para adquirir experiência! Quer ser 
um grande solista?  Dance bem no corpo de baile!  Todo mundo começa em 
algum lugar. 

3- Escrever um Plano Anual. 

Como você vai estar ao final do ano, pense no que tem que acontecer no 
período de um ano para que seu plano de cinco anos aconteça no tempo 
planejado. Pense em termos de meses, semanas e dias. 



 
4- Escrever um Plano Diário. 

O que você pode fazer diariamente que o impulsionará em direção a essa meta 
de 5 anos, que então o empurrará em direção a essa meta de vida? Grandes 
planos não acontecem durante a noite, eles acontecem no dia a dia. Quer se 
tornar famoso? Isso significa prática diária. Quer girar 10 piruetas? Trabalhe seu 
eixo horas a fio todos os dias.  Seja realista em questão de tempo. Especifique o 
período que você tem para cumprir as suas metas. Por exemplo: se pretende 
fazer parte de uma companhia de dança profissional, separe pelo menos dois 
anos para preparar o seu corpo. 



 

TABELA DE  PLANEJAMENTO 
Para o plano de vida e o plano de 5 anos 

É muito difícil alcançar as metas da vida sem um plano detalhado e bem feito. Pensar no 
futuro pode até dar medo, mas você só precisa aprender a dividir todo o processo em 
passos menores e mais simples para facilitar as coisas. Isso vale ainda mais para quem quer  
formular o "plano de cinco anos".  
Como já disse, não podemos fazer um plano de 5 anos sem saber qual o plano de 
vida.Pense no que você quer realizar em sua vida, ou seja, seu propósito maior. Imagine 
suas realizações de vida em cada uma dessa áreas: pessoal, carreira, família, finanças , 
saúde, social, relacionamento e aventuras.  
Em cada uma dessas oito divisões podem ser incluídas outras áreas como, 
condicionamento físico, que pode ser incluído na área de saúde ou carreira,  auto-estima 
pode ser incluída na área pessoal etc…   Dica: seja sempre honesto. Não pense no que as 
pessoas esperam de você, e sim no que deixa os seus dias mais felizes. 

Agora que você ja sabe como quer estar no futuro é hora de pensar como quer estar 
daqui a 5 anos.  Visualize-se em cinco anos: onde você está morando? O que está 
fazendo?  Qual sua aparência? Como está sua técnica e sua auto-estima?  Sua família e 
sua conta bancária? Você pode até já estar feliz e satisfeito com a vida neste momento, 
mas talvez queira formular o plano para não se perder no caminho.  

Vamos preencher as tabelas? 

• Faça um levantamento geral da sua situação atual. 
• Para preencher a tabela a seguir descreva ao centro uma visão geral de sua vida e 

depois preencha os demais campos com a descrição do momento atual.  
• Na segunda tabela irá descrever no espaço ao centro qual é seu plano de vida e nos 

demais espaços o que você planeja para sua vida em cada uma destas áreas. 
• Na terceira e última tabela descreva então como planeja estar daqui a 5 anos. Ao 

centro descreva de um modo geral como quer estar se sentindo e depois como quer 
estar em cada uma das 8 áreas da vida. 

• Use as páginas de anotações para colocar mais detalhes ou observações que sejam 
relevantes. Estas páginas devem ser usadas também para anotações de mudanças 
no decorrer do processo ou fatos importantes ocorridos.  

Preencher estas tabelas lhe traria a sensação de tranquilidade e senso de direção.  

Vamos la! 
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MAPA MENTAL DOS 5 ANOS 
Uma sinopse da sua trajetória 

Como explicado anteriormente, o mapa mental serve para aguçar sua memória 
e facilitar seu planejamento. 

Este mapa dos 5 anos vai lhe ajudar a sempre visualizar o projeto todo do 
começo a conclusão esperada.  Pode parecer bobo mas esta visualização se fixa 
na mente e faz com que você se sinta seguro em relação as atitudes diárias que 
deve tomar.  Como fazer? 

No mapa abaixo coloque a meta de cada ano nos balões e nos espaços coloque 
tudo que estará relacionado com as  metas e que devem ser cumpridos ao final 
de cada ano. Também poderá escrever frases motivacionais ou mesmo fazer 
desenhos no espaço restante da folha. O mapa é pessoal e pode ser 
customizado do jeito que você sentir e desejar pois é uma expressão do interior 
de cada um, portanto, deixe sua imaginação e criatividade trabalharem. Uma 
dica muito boa é sentar diante do papel, respirar fundo 3 vezes e  fazer o mapa 
no menor tempo possível, sem ficar horas pensando.  Ou fazer um minuto de   
meditação (siga um de nossos cursos de mindfulness - consciência plena) 
deixando os pensamentos virem sem buscar por eles e use o espaço abaixo 
para escrever no menor tempo possível o que lhe veio em mente e depois 
transfira para o mapa mental.   Vamos lá! 
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""Toda e qualquer organização precisa de 
direcionamento, não é mesmo? Quando ela não tem, 
provavelmente está fadada ao fracasso. Para que 
isso não ocorra, o primeiro passo é desenvolver um 
cronograma funcional, encontrando as melhores 
formas de otimizar o seu tempo durante os dias, 

semanas, meses e anos. 
Assim, coloque no seu cronograma uma lista de 

atividades que precisam ser priorizadas de acordo 
com a relevância que elas apresentam. Como 

consequência, você terá uma agenda equilibrada e 
evitará o risco de não realizar alguma tarefa 

importante." 

                                                           Marcia delgado

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/otimizar-o-tempo


 



 



 

 

"  Comece cada aula com uma verificação emocional 
fechando seus olhos e considerando como você está se 
sentindo no momento antes da aula, onde e como você 

sente essa sensação em seu corpo e como essa sensação 
pode se mover através ou  fora de seu corpo na aula 

de hoje." 

"Qualquer que seja o humor de um bailarino, seja 
feliz, triste, frustrado, com ciúmes, entediado, com 

medo ... esses humores podem ser canalizados para a 
criatividade por meio de seu corpo e movimentos." 

                                                          
  Marcia delgado



 



 

CAPÍTULO  3 

O PASSO A PASSO 
Para um planejamento perfeito 

Toda e qualquer organização precisa de direcionamento, não é mesmo? 
Quando ela não tem, provavelmente está fadada ao fracasso. Para que isso não 
ocorra, o primeiro passo é desenvolver um cronograma funcional, encontrando 
as melhores formas de otimizar o seu tempo durante os dias, emanas, meses e 
anos. Assim, coloque no seu cronograma uma lista de atividades que precisam 
ser priorizadas de acordo com a relevância que elas apresentam. Como 
consequência, você terá uma agenda equilibrada e evitará o risco de não 
realizar alguma tarefa importante. 

RODA  DA VIDA 
O primeiro passo para o seu planejamento 

A roda da vida é uma ferramenta muito poderosa para você saber qual área de sua 
vida necessita de mais cuidados e planejamento.  Cada fatia do círculo representa 
uma área a ser cuidada e os dez espaços representam a pontuação que você dá 
para cada uma delas.  Você só precisa colorir os espaços com a pontuação de 0 a 
10 e observar, se o desenho ficar desarmonioso é porque muitas áreas estão 
precisando de atenção e se o desenho estiver mais parecido com um círculo então 
você está indo bem.  O ideal é que todas as aéreas estejam relativamente iguais, 
isso significa que você esta trabalhando com congruência  e todas elas estão em 
harmonia. 

Faça uma roda da vida ao início de cada ano, e de acordo com as mudanças 
observadas nela você poderá alterar ou acrescentar algo em seu 
planejamento anual.   
Então vamos fazer a nossa roda da vida? 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/otimizar-o-tempo


 
Iremos fazer duas rodas.  Uma para sua vida na dança e a outra para sua vida 
pessoal. É muito importante lembrar que devemos dar atenção a nossa vida 
pessoal para estarmos bem profissionalmente. É lógico que algumas coisas fogem 
do nosso controle, mas quando estamos em harmonia tudo fica mais fácil de  
resolver. 
Em todos os processos deste planejamento você deve ser muito sincero consigo 
mesmo para que tudo possa fluir, então não poupe esforços e de a sua pontuação 
para cada área de sua vida. Assim ao final de cada ano você poderá comparar os 
resultados e acompanhar seu progresso.  
Lembre-se que contratempos existem, mas o importante é continuar e seguir com 
seu sonho mesmo que seja preciso adiar tarefas ou reescrever trechos de seu 
planejamento.   
 

Exemplo de como pintar sua Roda da Vida



 

AS 12 ÁREAS 
Da vida de uma bailarina 

Aqui estão todas as áreas da vida que devemos cuidar.  Nomeie cada fatia da 
roda com cada uma das doze áreas e depois é só colorir os espaços de um a 
dez começando pelo centro de acordo com a pontuação que você deu. 

Carreira: 
• Flexibilidade 
• Mobilidade 
• Força muscular 
• Resistência 
• Saúde física 
• Interpretação 
• Peso 
• Musicalidade 
• Técnica de ballet 
• Repertório 
• Trabalho de pontas 
• Performance de palco 

Pessoal: 
• Família 
• Amigos 
• Vida social 
• Emocional 
• Auto-cuidados  
• Espiritual 
• Estudos 
• Financeiro 
• Recreação 
• Saúde mental 
• Trabalho ou escola 
• Horas de sono 

Os espaços devem ser preenchidos com lápis apagável para que você possa fazer 
modificações sempre que houver alguma mudança. 
As mudanças podem ocorrer para melhor ou para pior, por isso algumas 
pontuações precisem ser apagadas. O importante é manter a calma e não se 
deixar frustrar quando isso acontecer pois devemos entender que tudo faz parte 
de seu processo evolutivo.  As vezes precisamos dar mais atenção a uma área 
especifica primeiro para depois nos concentrar em outra. 
Para definir qual aspecto você deve dar atenção primeiro deve-se saber qual é o 
aspecto que quando for melhorado irá melhorar todos os outros. 
Assim, quando você souber qual é este aspecto, poderá dar mais prioridade a ele.  
Isso é importante na elaboração de seu planejamento anual e diário, buscando 
desenvolver este aspecto com prioridade a fim de gerar o efeito desejado em 
outras áreas da sua vida que necessitam de atenção. Uma dica é marcar esta área 
com uma estrela para se lembrar visualmente disto. 



 

                                         RODA DA VIDA NA CARREIRA 
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                                              RODA DA VIDA PESSOAL 
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O PLANO DIÁRIO 
Como fazer um planejamento diário perfeito 

Decidir de vez ser bailarina significa uma vida cheia de dança, música e arte. É 
o que todos pensam, mas esta profissão exige muita dedicação e força de 
vontade. Há muito que se trabalhar e os profissionais da dança sempre estão 
com o dia cheio de atividades dentre elas fazer sua própria comida para não 
sair da dieta, fazer sessões de fisioterapia, memorizar o repertório  ou costurar 
sapatilhas. Por conta disso, se não se organizarem adequadamente poderão 
levar uma rotina agitada, estressante e, às vezes, pouco produtiva. Por isso o 
planejamento diário priorizando tarefas é essencial. 
Para ajudá-lo a administrar seu dia vamos  definir o que é prioridade e precisa 
ser feito e aquilo que não é importante e pode ser descartado.  Para descobrir  
baseie-se nas áreas da roda da vida que tem menos pontuação e preencha o 
quadro de prioridades abaixo na seguinte ordem: 

1- Importantes e urgentes:   importante é tudo o que, se for feito, trará bons 
resultados e urgente é a tarefa que, se não for feita, trará problemas. Então, a 
prioridade do seu dia será sempre resolver as tarefas que precisam ser feitas 
agora, pois trará bons resultados, e que se não forem feitas trarão problemas. 

2- Importantes mas que não são urgentes: São as atividades  que se você 
não as fizer agora, não trarão problemas – mas se fizer, melhoram algo. São 
atividades, portanto, que você decide quando fazer. 

3- Não importantes e urgentes: Essas são as tarefas que tem prazo mas não 
tem relevância na sua meta, como por exemplo, ir pagar uma conta no banco 
ou sua sapatilha que rasgou e precisa de uma nova.  Você pode pedir para 
alguém fazer por você ou deixar para faze-lo no seu próximo horário livre. 

4- Não importantes e não urgentes:  Simplesmente não precisam ser feitas,  
você irá descobrir quais são elas e poderá anotá-las no quadro para ter uma 
referência de tudo que realmente é supérfluo. 

Durante a definição da sua agenda do dia, também é necessário que você 
limite prazos para cada uma das tarefas. Não se esqueça de definir um prazo 
possível  para se manter focado nele, sem atropelos. Baseado no que você 
concluiu, já dá para ter noção do que terá que ser feito no dia seguinte. Então, 
separe os minutos finais no dia anterior para fazer uma rápida lista das 
atividades importantes e urgentes que precisam ser feitas . Com isso, ficará 
mais fácil você se organizar no dia seguinte e usar as primeiras horas de 
energia para a execução das tarefas. 
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CONCLUSÃO 

Então você já sabe que apenas planejar o futuro não fará com que seus sonhos 
se realizem e que é preciso ser organizado em seu dia a dia.  

Para ser um bailarino profissional, você precisa ser altamente treinado, criativo e 
estar no auge da forma física. Isso quase certamente significará um treinamento 
longo, provavelmente desde muito jovem, mas muitos bailarinos começam na 
adolescência e alguns não começam o treinamento até depois dos 16 anos ou 
quando estão na universidade.  Se você decidir seguir a rota da performance ou 
da coreografia, você precisa estar ciente de que a competição pelo trabalho é 
feroz e o sucesso depende do talento, experiência, determinação e contatos. 
Como bailarino, para construir uma carreira na dança.você pode precisar ter 
uma série de habilidades diferentes, por exemplo, lecionar, coreografar ou 
dirigir, para que  haja mais oportunidades de trabalhar para organizações e 
companhias regionais de dança, fazer turnês de produções e trabalhar no 
exterior.  Você poderia trabalhar em tempo integral para uma companhia de 
dança, embora geralmente seja mais provável que trabalhe como freelancer em 
contratos de curto prazo, faça contatos na indústria ou optar por formar sua 
própria companhia de dança. 

USANDO A IMAGINAÇÃO 
Para fazer sua mente trabalhar a seu favor 

Agora que você já definiu quais são suas atividades mais importantes   podemos 
colocá-las em um mapa mental para que você possa visualizar as tarefas 
principais de sua rotina diária.   Os mapas-mentais  abaixo estando incompletos 
para que você possa usar sua criatividade de acordo com suas necessidades 
individuais.  Para cada aspecto de sua vida acrescente ramificações para 
mostrar para si mesmo o que você necessita ou quais ações devem ser tomadas 
para que esta área seja melhorada.  Tente ser o mais objetiva e específica 
possível colocando símbolos que lhe ajudem a lembrar disso mais facilmente no 
seu dia-a-dia, pois símbolos e figuras fixam-se com mais facilidade em nossa 
memória e com isso nosso cérebro irá trabalhar com maior intensidade na 
execução dessas tarefas.  Use sua criatividade e lembre-se de que este mapa é 
estritamente pessoal e deve fazer sentido apenas para você e para mais 
ninguém!   



 

Aqui está um exemplo de como você pode fazer seu mapa usando as 12 áreas: 

Não há limites para fazer seu mapa. Ele pode ser tão extenso quanto a sua 
necessidade de adicionar mais partes a ele.  Lembre-se de que ele é 
personalizado para você!   Use as  quatro páginas seguintes para usar toda a sua 
criatividade. 

Vamos lá! 
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"Desejo que você 
Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. 

Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. 
Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. 

Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. 
Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência. 

Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, 
Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. 

Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama”. 
                                                              
                                                              Augusto Cury 



 



 



 

 

Passos importantes para você relembrar retirados do nosso e-
book "Os 7 Segredos para ser um bailarino com garra.” 

1- Cerque-se  de pessoas com garra  
2- Visualize suas metas 
3- Cultive a esperança 
4- Abrace desafios  
5- Siga a sua paixão 
6- Conheça seu propósito maior 
7- Prática, prática e mais prática  

“ O desenvolvimento desses 7 passos são o segredo para o 
sucesso de sua carreira e o complemento ideal para seu 
planejamento de 5 anos." 
                                                              
                                                              Marcia Delgado 



 



 

CAPÍTULO 4 

FÉRIAS SÃO MERECIDAS 
Quem tem força de vontade sabe que é preciso parar, 
descansar, recuperar as energias e recomeçar com garra e 
coragem! 

Uma parte muito importante de seu planejamento são os momentos de 
descanso pois eles são necessários para renovar as energias e seguir em frente 
com toda força. 

O QUE FAZER 
Como descansar e não perder a sua técnica no período das 
férias? 

Porque tirar férias é tão importante? 
As férias podem nos ajudar a estabelecer um bom equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. Elas nos permitem um tempo de qualidade com amigos e 
familiares, reiniciando nossa saúde e vitalidade no processo. Pesquisas mostram 
que tirar apenas seis dias de férias pode reduzir o estresse, estimular nosso 
sistema imunológico e aliviar a depressão. 
O momento de descanso também é muito importante para recarregar as 
energias e poder seguir em frente com seus objetivos, porém não podemos nos 
esquecer de cuidar da técnica.  

Como facilitar o retorno ao treinamento após as férias? 
Você já se viu se recuperando de um "coma" de férias, arrastando-se para a  aula  
no segundo dia com os músculos rígidos, doloridos e reclamando disso? As 
férias tem cerca de quatro semanas e esse tempo é o suficiente para ficar 
seriamente fora de forma, especialmente se você não fez nenhum tipo de  
treinamento durante esse período.   



 
“O mais importante é a resistência”, pois com a chegada de um novo ano, a 
temporada de apresentações e recitais se aproxima, e os ensaios são árduos. 
Você precisa voltar rápido ao nível em que estava!  

Então o que fazer para voltar rápido e com segurança? 
Antes das férias, lembre-se de fazer um plano de treino para a prevenção de 
perda muscular.  Quanto menos  perder a forma física durante as férias, menos 
terá que lutar para se recuperar depois. E embora um pouco de descanso e 
recuperação sejam importantes “não há benefício algum em ficar deitado no 
sofá por quatro semanas”, pois a força vai embora rápido.  A quantidade exata 
de músculos que um bailarino perde durante uma férias de 4 semanas varia de 
pessoa para pessoa, mas você conhece seu corpo melhor que ninguém. A 
perda de força é mais intensa em músculos específicos da dança, como 
panturrilhas, parte interna das coxas e flexores do quadril. A melhor maneira de 
facilitar sua volta às aulas é fazer algumas aulas antes de voltar para a escola ou 
companhia. “Comece com uma pequena aula por dia durante a semana que 
antecede a volta ao trabalho. 
“Se você apenas fizer 20 tendus em cada perna, em cada direção e depois  fazer 
20 com pliés e dégagés, isso já faz a diferença”. 

Dica: Durante o período de férias procure fazer natação, bicicleta ou pilates para 
manter a força central profunda.  Na verdade, praticar algum esporte fará você 
voltar às aulas em melhores condições cardiovasculares do que quando saiu. 
Além disso, usar o corpo de maneira diferente dá aos músculos 
sobrecarregados pela dança uma chance de se recuperar. Para isso, separe 
algumas sequências de exercícios para as partes do seu corpo que  considera 
mais fracos e dedique uma hora do seu dia para fazer isso. 

Exemplo: 
•  Uma sequência de abdominais e relevés 
• Sequência de exercícios para as pernas e pontas 
• Alongamento e abdominais. 

É extremamente importante incluir em seu plano anual e diário os dias de folga, 
feriados, dias festivos, como aniversário ou alguma data importante na família, e 
a tão esperada férias de fim de ano. Esses momentos de descanso são 
realmente necessários para continuar na jornada.   

Portanto gaste um tempinho para planejar essas datas.  Coloque todos os 
detalhes para não se esquecer de nada e evitar frustrações.  
Cuide dos detalhes como, por exemplo, a sua dieta, pois podem haver situações 
onde você não vai poder preparar sua própria comida e sairá da sua dieta 
convencional. Alimente se bem, mas não exagere nas delícias que podem ser  



 
uma tentação neste momento e dedique parte do dia para fazer algo fora do 
habitual como nadar, assistir um filme, correr ou praticar algum esporte.   

Separe um caderno, agenda ou diário somente para as férias, para não pensar 
em seus projetos neste período e conferir um melhor relaxamento mental e 
físico.  
Lembre-se que tudo que lhe proporciona prazer irá relaxá-lo e trará novas 
energias.  Boas férias! 
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"Todo bailarino sabe que retornar de férias é 
um momento complicado. 

Sempre que mudamos nossa rotina nosso 
corpo irá sentir e demonstrar com dores 

musculares.  
Por isso é muito importante para a saúde de 

seus músculos e ligamentos que recomece bem 
devagar e sempre reconhecendo seus limites. 
Quando se trata de nosso corpo todo cuidado 

é pouco, afinal de contas ele é nosso 
instrumento de trabalho."                                                                

                                          Marcia Delgado 



 



 



 
HORA DE RECOMEÇAR 
Com muita garra e coragem 

Quando os bailarinos retornam a um cronograma de treinamento rigoroso após 
uma longa pausa, eles podem se sentir rígidos, fracos e sem resistência. Por 
mais que você goste de mergulhar de cabeça, fazer tudo na primeira aula não 
vai lhe fazer nenhum favor. 
“Um retorno gradual é importante”, especialmente para a aula de balé. “Não 
importa a quantidade de exercícios tenha feito durante as férias,  provavelmente 
não estava dando saltos e trabalho de pontas. 
Ao recomeçar, você pode reduzir a intensidade de sua aula para 60 por cento 
no primeiro dia.  Pense assim, “posso fazer mais na próxima semana!"   
“Aqueça-se por mais tempo".  Concentre-se especialmente nos músculos que 
são específicos para a dança que não estavam sendo usados, como quadris, 
parte interna das coxas e pés.  E, definitivamente, crie tempo no final da aula 
para alongamento e massagens com rolos de espuma ou GuaSha para eliminar 
o ácido láctico. É ideal fazer isso, imediatamente, após a aula, enquanto os 
músculos ainda estão aquecidos.  Depois disso, não  esqueça de praticar o 
autocuidado.  
Tomar um banho morno de sal de Epsom ou deitar de costas e apoiar as pernas 
cansadas contra a parede (outra maneira de drenar o ácido láctico) pode ser 
revigorante. Terapia de raspagem (Veja o curso no grupo do Facebook @new 
era dances) irá ajudar sua fáscia a se organizar. Ignore o gelo, a menos que haja 
uma torção.  Se você estiver dolorido, o principal objetivo é fazer o sangue 
circular pelos músculos para eliminá-los, e não diminuir a circulação. O calor 
úmido funciona melhor.  

Cuidado com a nova flexibilidade. 
Uma coisa engraçada pode acontecer quando os bailarinos voltam para a aula 
após um longo período de descanso. Às vezes, eles se sentem mais flexíveis do 
que antes.  Isso não é uma ilusão, mas representa um risco. 
Trabalhar e alongar constantemente os músculos causa micro-traumas, ou 
pequenas rupturas nas fibras musculares. O descanso permite que os músculos 
se curem, então, após uma pausa, uma bailarina pode se sentir capaz de 
trabalhar em sua flexibilidade de uma forma que ela não podia antes. 
Desencoraje  o exagero, ou  ficará dolorido e rígido no dia seguinte. "Você deve 
ter cuidado se estiver conseguindo forçar mais do que de costume."  
O sono também é seu grande aliado nesta fase. 

                                                                                               Bom retorno ! 



Obs: se você está afastado da dança por mais de um mês ou por um ano ou 
mais, uma reentrada estratégica é mais vital do que nunca. “Depois de uma 
longa pausa, seus músculos se lembram de empurrar com muita força, mas 
você não tem a flexibilidade, a força ou o condicionamento para fazer isso”.  
Comece com um treinamento cruzado para dança (como o PBT) por algumas 
semanas e dê a si mesmo uma barra básica em casa. Quando estiver pronto, 
passe um mês ou dois em aulas de técnica fácil alguns níveis abaixo de onde 
você parou, antes de aumentar gradualmente a dificuldade de suas aulas. 
Depois de quatro ou cinco meses, você provavelmente estará pronto para sua 
programação de treinamento habituais.  

UM BOM COMEÇO 
Comece com o pé direito…5, 6, 7, 8… 

Como se fosse uma preparação para um "grand jeté”!  Positivo e confiante! 
Cole aqui uma foto de um momento onde você se sentiu brilhante e feliz e 
escreva abaixo uma frase afirmativa para si mesmo lhe dando incentivo para 
seguir em frente com seus projetos e seu propósito de vida. Sempre que 
precisar disso olhe esta foto e leia o texto! 



 



                                                                 

“Pássaros" 
O vento? Eu sou o vento  
O mar e a lua? Eu sou o mar e a lua.    
Lágrimas, dor, amor, voos de 
pássaros? 
Eu sou todos eles  
Eu danço o que sou. 
Pecado, oração, fuga,  
a luz que nunca foi na terra ou no 
mar?  
Eu danço o que sou. 
                         
                            Carl Sandburg 



 



 



 

CAPÍTULO 5 

CADA ANO UMA META 
Faca seu planejamento com amor, fé e ousadia mas de uma 
forma que mantenha seus objetivos em dia. 

Ao longo de 5 anos muitas coisas podem acontecer. 
Você deve ter em mente que imprevistos e acontecimentos podem atrasar ou 
até mesmo modificar os seus planos, mas eles não mudam o seu propósito.  
Então o melhor que você pode fazer, se isso acontecer, é dar a volta por cima e 
planejar de novo, da melhor forma possível. Aqui você tem um planilha para 
cada ano no período de 5 anos e em cada uma delas coloque suas meta do ano 
e os objetivos que você tem que alcançar.  Os objetivos podem ser por 
semestre , por trimestre ou da forma que seja melhor para você. 
Ao completar cada objetivo não se esqueça de marcar e celebrar. A 
comemoração de cada marco é muito importante para continuar na jornada. 
Também não se esqueça de marcar a data de conclusão, pois isso lhe dá uma 
margem de tempo necessária para os futuros planejamentos. 
Esta etapa pode ser a mais complicada, porém é através dela que você 
conseguirá organizar seus meses, semanas e dias. Não tenha medo de sonhar 
alto! 

Reveja sua roda da vida, seus mapas mentais e analise as tabelas do Plano de 
Vida e do Plano de 5 Anos, traçando  seus objetivos para dividi-los em 12, sendo 
um para cada mês do ano, realizando 4 metas por mês, sendo uma para cada 
semana.  Lembre-se: qual é o ponto intermediário de onde você está agora e de 
onde deseja estar?    

 



 
AO FINAL DE CADA ANO 
Tempo de avaliar suas conquistas 

Viver de forma harmoniosa pode ser feito se você valorizar sua vida presente. No 
entanto, isso não significa que você irá ignorar todas as vezes que caiu em uma 
pirueta. Suas quedas lhe serviram como motivação para melhorar cada vez mais, 
ser dedicado e inteligente. Mesmo que esteja se concentrando em sua vida 
presente, você pode usar seu passado como inspiração. Com base em suas 
experiências, você saberá o que fazer para melhorar cada vez mais e também 
poderá tornar sua vida ainda mais brilhante e eficaz. Enquanto se concentra em sua 
vida presente, você também é guiado pelos objetivos que deseja alcançar. Esses 
objetivos têm um grande significado para garantir que você obtenha o que 
realmente deseja.  
Estude este Planner ao final de cada ano e veja como você conquistou muitas 
coisas e não se esqueça de se auto-elogiar e comemorar cada uma delas!  

HORA DE COMEÇAR 
Respire fundo, pegue canetas coloridas e trace seu plano de 5 
anos 

Escreva suas expectativas e algumas anotações importantes para o seu primeiro 
ano de planejamento na folha rosa e logo após  o término deste ano, use a folha em 
branco para escrever suas conclusões, como, o que acertou e o que precisa 
melhorar. 
Não esqueça de anotar cada conquista e deixar escrito em seu diário como foi que 
você comemorou seu marco! 

Vamos lá!      Boa Sorte! 
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•  ESCREVA UMA CARTA PARA VOCÊ! 
 



 

 



 

 

“Não deixe o medo te deter. Estar com medo é 
uma parte essencial da vida. Mas se você 

acredita em seu talento, descobrirá que é a 
única pessoa em seu caminho.” 

Stacey Tookey 



 



 



 

 

Como bailarino  profissional, você precisará manter a 
calma constantemente e não permitir que a rejeição o 

atinja, o que é uma das coisas mais difíceis de fazer. As 
coisas ficarão incrivelmente competitivas, e você precisará 
se recuperar, novamente e novamente, para ter sucesso na 

indústria. 
É óbvio que todo trabalho requer inscrições (audições) e, se 
você tiver sorte, entrevistas (chamadas de retorno).  Isso não 

é exclusivo da dança, mas é mais comum ser uma entre 
uma dúzia de pessoas se candidatando a um emprego do 
que uma entre cem pessoas fazendo testes para um papel 

de dança.  

 Marcia Delgado 
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“Eu realmente rejeito esse tipo de comparação que diz: 
Oh, ele é o melhor. Este é o segundo melhor.  

Não existe tal coisa.” 

Mikhail Baryshnikovy 



 



 



 

 

"Você tem um corpo único e tem a sorte de poder usá-
lo para dançar. Em vez de querer pernas mais 

longas, um estômago menor ou pés melhores, tente se 
concentrar naquilo com que você foi abençoado. 

Pensar no que você PODE fazer em vez do que não 
pode e isso terá um grande impacto em sua dança e 

em sua vida cotidiana." 

Marcia Delgado 



 



 

                                     EXPECTATIVAS PARA 202___ 
 



 

                                      MINHA META ESTE ANO É: 
 



 

                                   RODA DA VIDA  DA CARREIRA - 202___ 



 

                                   RODA DA VIDA PESSOAL - 202___ 



 Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Obs:Obs:



 

   

       

                                     

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 

Objetivo
Ações:

Data de conclusão: 



 

                                      CONCLUSAÃO DO ANO 
 



 

• ESCREVA UMA CARTA PARA VOCÊ 
 



 

 



 

 

“Há uma vitalidade, uma força vital, uma energia, 
uma aceleração, que é traduzida através de você em 
ação e, por quê há apenas um de vocês em todos os 

tempos, esta expressão é única.” 

Martha Graham



 



 



 

 

"Não tenha medo de tentar coisas que nunca foram 
feitas antes. Usar sua criatividade na dança também se 
traduzirá em outras áreas de sua vida. Expressar sua 
criatividade permitirá que você encontre maneiras 

inovadoras de fazer as coisas e resolver problemas." 

Marcia Delgado
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“Paciência não é sinônimo de espera. Exige trabalho, fé e 
resistência. Trabalhe em direção ao que você quer. Se você 

ainda não tem, há mais trabalho a ser feito.” 

Martha Nichols 



 



 



 

 

"Dê o melhor de si e sempre treine de acordo com sua 
capacidade.  Lembre-se de que você ama dançar e está 
fazendo exatamente o que deveria fazer.  Relaxe com o 

pensamento de que não é por acaso que você descobriu a 
dança e simplesmente divirta-se fazendo o que você 

ama." 

Marcia Delgado 
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LIDANDO COM AS DIFICULDADES 
DO PLANEJAMENTO 

Se você tiver dificuldades com a execução de algumas partes deste 
planner faça meditações diárias. 

A meditação embrionária é uma das técnicas do Qigong, técnica 
milenar da medicina chinesa.  

Razão, emoção e intuição são as formas como nos comunicamos tanto 
externamente como internamente..  
Algumas pessoas se comunicam pela razão outras pela  emoção e 
algumas pela intuição.   
A terceira é a mais difícil de todas, pois nossa razão sempre tenta afastar 
nossa intuição. 
Você deve ter se perguntado o porque na foto ao lado tem um ponto de 
interrogação referente a cabeça, certo? 
Isso significa que nosso cérebro (cabeça) não deve ser sempre aquele 
que dita as regras ou nos diz o que é certo ou errado, pois podemos estar 
nos enganando o tempo todo.  
Ele deve ser aquele que pergunta. 
Pergunte ao seu coração o que você sente ou como você se sente em 
relação aos seus sonhos. Pergunte ao seu intestino qual é a intuição que 
você tem a respeito de seus sonhos. Assim, talvez , você mude de idéia a 
respeito daquilo que você tanto sonha, pois dependendo da sua intuição 
e de seus sentimentos esse sonho não terá mais propósito ou significado 
valioso. 
Perguntas estratégicas, meditação e a hipnose podem nos ajudar a 
identificar o que é que nós realmente queremos ou qual é o nosso 
propósito na vida. 

É muito importante ter um propósito na vida, saber qual é a sua vocação e 
segui-lo sem se questionar. 

 



 
 

QUAL É O SEU 
SENTIMENTO EM 

RELAÇÃO AS SUAS 
METAS?

QUAL É A SUA 
INTUIÇÃO EM 

RELAÇÃO AS SUAS 
METAS?

?
Cabeça 
Informações, opniões, 
idéias e visão do 
mundo

Coração 
Amor, desejos, paixões 
e saudades 

Intestino 
Intuição e consciência

A COMUNICAÇÃO INTERIOR 
OS TRES MODELOS DE PERSPECTIVA

NEW ERA DANCERS 

O QUE VOCÊ PENSA SOBRE SUAS METAS?



 



 

 

“Se você quer isso, 
trabalhe para isso. 
É simples assim!" 

Marcia Delgado 

“Uma jornada de mil 
milhas começa com um 

único passo" 

Lao Tzu 



 



 

Em minha trajetória na dança… 

"Eu realizei muitas coisas que não estavam em meus planos e não realizei 

muitas que estavam em meus planos, mas agradeço e sou feliz com todas as 

coisas em minha vida e toda experiência adquirida. A gratidão é a chave para 

partir do que você já tem para aquilo que você ainda não tem.” 

                                                                                                             Marcia Delgado 



 

CAPÍTULO  6 

CONCLUSÃO 
Parabéns! 

Se você chegou até aqui é porque tem uma chance muito grande de conquistar 
seu propósito de vida.   
Você superou todas as minhas expectativas e está pronto para colocar tudo 

em prática. 
Lembre-se que falhas ou contratempos existem e eles não devem nos desanimar 
ou nos impedir de chegar onde queremos.   
Para complementar este processo leia o e-book  “OS 7 SEGREDOS PARA SER UM 
BAILARINO COM GARRA” , "O GUIA DO BAILARINO SAUDÁVEL  e  “DIARIO DO 
BAILARINO ORGANIZADO”.  
Tenha paciência e muito amor no coração!    Ame-se e apaixone-se pela sua paixão! 

Um abraço carinhoso!…..  



 

NEW ERA DANCERS 
THE ART OF DANCE FOR A BETTER WORLD 
  (A arte da dança para um mundo melhor) 

Nós somos únicos em nossa essência.  Por isso é preciso se conhecer acima de 

tudo. Nosso propósito é levar conhecimento para que vocês possam olhar para 

dentro e para fora com a mais pura naturalidade , consciência e aceitação! 

“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 DE DANCA E FLOW 

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. 
 



 

. 

Marcia Delgado



 
 

Desenvolvido com muito carinho para que 
você conquiste seus sonhos e mantenha 

seu propósito vivo!  
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