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Toda atividade física que nos propomos a fazer tem as suas 

particularidades, principalmente no quesito roupa. Na dança, por mais que 

seja uma atividade artística, também é uma atividade física e assim como 

qualquer outra atividade tem as suas particularidades quanto a roupa 

adequada.  

Uma bailarina – e digo bailarina independente da modalidade, seja 

ela ballet, jazz, hip-hop, etc, pois todos que fazem uso de uma técnica, são 

bailarinos. Desta forma, uma bailarina que não se veste adequadamente 

pode ter seu rendimento em aula comprometido.  

A roupa usada na aula de dança pode interferir no seu aprendizado, 

seja por limitar a sua movimentação ou até mesmo por influenciar na sua 

autoconfiança. Quando uma bailarina se veste adequadamente para a aula 

ela se sente mais livre para explorar os movimentos, mantem o foco no 

professor e ao olhar para o espelho, ela pode se sentir mais confiante.  
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POR QUE AS CRIANÇAS PRECISAM 

USAR UNIFORME?  

 

 

No caso do Ballet Clássico, muitas escolas, como nós na D’leite Escola 

de Dança, fazem o uso de uniformes em turmas infantis e dá liberdade para 

as turmas Avançadas e Ballet Adulto Iniciante para escolherem o seu próprio 

uniforme.  

Assim, nas turmas em que existe uniforme sugerido ou exigido, é de 

fundamental importância que a bailarina e os pais se atentem as regras pois 

o uso do uniforme vai além de uma sala homogênea aos olhos, o uniforme 
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é uma forma de manter a criança focada no aprendizado e não na roupa 

diferente da amiguinha.  

É muito importante se atentar ao fato de que para o professor prender 

a atenção das alunas, em especial das crianças de 3 a 12 anos, é uma tarefa 

bem complexa, por mais que algumas escolas, como a D’Leite, fazem o uso 

de uma metodologia lúdica para esta faixa etária, uma roupinha diferente da 

amiguinha é suficiente para colocar todo o trabalho a perder. Então é de 

fundamental importância que os pais evitem “agregar adereços” ao 

uniforme.  

 Além da roupa adequada, o uso de coque é indispensável nas aulas de 

ballet clássico pois existem muitos movimentos de giros onde a bailarina 

precisa “bater cabeça” e o cabelo se não estiver bem preso pode prejudicar 

a concentração e muitas vezes bater no olho da bailarina podendo 

machucar. Não esquecendo também da dificuldade em manter o foco das 

crianças, é importante que os enfeites deste coque sejam discretos.  
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QUAL A FUNÇÃO DE CADA PARTE DO 

UNIFORME? 

 

 

As empresas de artigos de dança sempre buscam inovação dentro deste 

ramo, sendo que muitas destas inovações sempre vem para agregar 

qualidade de movimentos para a bailarina. Assim hoje existem diversos 

modelos de collant, meia calça, saias, calças, shorts, polainas, perneiras, 

sapatilhas, etc. Mas a função de cada um destes itens é sempre a mesma, 

independente do modelo ou cor escolhida. 
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COLLANT 

 

 

Tem a função de dar segurança para a bailarina mover-se livremente, além 

disso possibilita ao professor avaliar a postura correta da aluna sem precisar 

toca-la, ou seja, quando a bailarina usa uma camiseta por cima do collant o 

professor não consegue mais visualizar se ela está na postura adequada, 

com o quadril encaixado e abdômen contraído. Infelizmente, estas 

correções poderão passar despercebidas e a bailarina ira aprender os passos 

em uma postura errada que poderá lhe causar danos no aprendizado e em 

alguns casos até risco de lesões futuras. 

Existe uma infinidade de tipos de collant, os infantis geralmente são com 

sainhas embutidas no próprio collant, mas também existem os que vem sem 

sainha. Para as bailarinas maiores, a partir de 12 anos a variedade aumenta, 
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tanto no modelo, quanto na cor. Não existe regra da cor ideal, mas o 

pretinho básico sempre é o queridinho por deixar a bailarina com uma 

aparência mais elegante, contudo existem as bailarinas que optam por 

outras cores e que também arrasam no look. No fundo, a cor do collant deve 

ser aquela que você olha no espelho e diz “gostei”. Segue alguns modelos 

para você se inspirar.  
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MEIA CALÇA 

 

Tem a função de manter as pernas aquecidas e assim evitar lesões. 

Felizmente vivemos em um pais tropical onde as temperaturas não caem 

tanto como na França e Russia - países “fundadores” do ballet clássico - mas 

a meia calça é sempre bem-vinda no Brasil, além de manter as pernas 

aquecidas, ela proporciona uma estética artística mais inspiradora. Contudo 

quando estamos no verão, algumas escolas, como a D’leite, libera o uso da 

meia calça para aumentar o conforto e bem-estar da bailarina. Assim como 

o collant, as meias existem em diversas cores e modelos também, existe a 

meia calça comum composta por acrílico e poliamida com baixa 

porcentagem de elastano e a meia com alta porcentagem de elastano, 

conhecida como meia calça conversível que tem durabilidade maior, fica 
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mais confortável, e por ter uma abertura em baixo do pé é a preferida pelas 

bailarinas que fazem uso de sapatilhas de ponta pois facilita os curativos.  

O mais usado para ballet clássico é a meia calça rosa, mas algumas 

bailarinas adultas ou mais profissionais gostam de usar a preta também. Usar 

meia calça preta no ballet não tem problema, desde que a escola permita 

este uso e que você use da maneira adequada. Na verdade, o ideal é que a 

meia calça seja na cor da sapatilha, então sapatilha rosa com meia calça rosa, 

como no ballet a maioria das escolas não permite o uso de sapatilha preta 

por prejudicar o desenho da linha das pernas, a meia calça preta poderá ser 

usada com sapatilha rosa ou bege, desde que a ponta da meia calça preta 

seja cortada e dobrada no meio da panturrilha como se fosse uma calça 

legging.  

 

NUNCA DEVE USAR MEIA CALÇA PRETA ATÉ O PÉ COM SAPATILHA 

ROSA, isto não favorece a linha das pernas e acaba lhe deixando deselegante 

visto que normalmente os professores tem uma visão de “moda funcional” 

na dança. Segue abaixo os dois modelos mais usados de meia calça e alguns 

exemplos de uso adequado e inadequado da meia calça. 
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Modelos: 

 

Meia calça conversível     Meia calça comum 

 

 

 

Uso adequado: 

           

Meia calça preta dobrada com     Meia Calça Rosa com 

Sapatilha Rosa               Sapatilha Rosa 
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USO INADEQUADO: 

 

 

Meia preta + sapatilha preta 

             

Meia rosa + sapatilha preta                           Meia preta + sapatilha rosa 
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SAPATILHA DE MEIA PONTA 

 

 

Tem a função de facilitar os movimentos da arte clássica, evitando que os 

pés escorreguem ou crie atrito em contato com o chão. Algumas crianças 

não gostam da sapatilha pois dizem que aperta a lateral do pé. Indicamos 

que avalie outros modelos e até números um pouco maiores, mas substituir 

a sapatilha de lona ou couro por tecido inteiramente de algodão com anti-

derrapante em baixo não é nem de longe o ideal. Estas sapatilhas são 

indicadas para pilates, hidroginástica e até para andar em casa, pois elas têm 

a função anti-derrapante, o que para a dança irá aumentar o atrito entre o 

chão e as pernas, podendo provocar lesões em tornozelos e joelhos. Existem 

diversos modelos e cores de sapatilha de meia ponta, o mais usual são as 
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sapatilhas de lona modelo ovinho para bailarinas iniciantes, as bailarinas 

avançadas preferem usar sapatilhas que acoplem melhor no pé que são 

feitas de tecido elástico. As cores mais usadas são rosa, salmão e bege para 

o ballet e no jazz usa-se bastante a sapatilha na cor preta. Segue abaixo 

alguns modelos. 

 

Sola reta em corino     Sola ovinho em lona  

              

Stretching em couro                Lona com coton 
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SAIA 

 

 
Tem a função de disfarçar o bumbum... exatamente. A sainha é para o puro 

bem-estar das bailarinas. Algumas escolas mais tradicionais nem permite o 

uso delas. Contudo, aqui na D’leite permitimos e apoiamos o uso pois 

acreditamos que o bem-estar da bailarina promove melhora no seu processo 

de aprendizagem. Existem também uma imensa variedade de modelos e 

cores. Não existe uma regra de qual é a melhor, mas é importante tomar 
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cuidado com a combinação de cores, principalmente as famosas saias florais 

ou estampadas. Segue alguns modelos de saias e alguns exemplos do uso 

adequado e uso inadequado. 

Modelos: 

 

                       Saia com cós                                   Saia de transpassar 

 

Uso Adequado: 
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Saias florais que combinam com a cor do collant e meia calça rosa. No caso 

de meia calça preta, sugiro, que a saia tenha detalhes preto na sua 

composição, como é o caso destas saias abaixo.  

                            

 

USO INADEQUADO: 
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SHORTS 

 

 

Tem a função de disfarçar o bumbum e também de manter as virilhas 

aquecidas. Aqui na D’leite os Shorts são permitidos, porém pedimos as 

bailarinas que se atentem a real função do mesmo, evitando shorts muito 

curto que ao invés de disfarçar o bumbum acaba por evidencia-lo ainda mais. 

Existem diversos tipos de shorts, com inúmeros tipos de material e cores. As 

regras de forma geral quanto ao modelo, deve escolher aquele que você se 
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sente melhor, quanto as cores, continua valendo a regra das saias. Cuidado 

com a mistura de cores. Segue abaixo alguns exemplos. 
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CALÇA 

    

Tem a função de manter virilhas e pernas aquecidas. Existem diversos tipos 

de calça, desde as de malha, tactel, e até as de lã. Contudo é necessário um 

cuidado muito especial no uso de calça, salvo aquelas que são grudadas no 

corpo, a maioria tem um modelo mais soltinho principalmente na direção 

dos joelhos, o que atrapalha as correções do professor, visto que uma calça 
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larga nos joelhos não será possível saber se a bailarina esta com os joelhos 

esticados ou não. Então aconselhamos, em caso de uso de calças largas, tirar 

no segundo ou terceiro exercício, pois acreditamos que neste momento as 

pernas já se aqueceram. Ou ainda a bailarina pode “puxar a barra da calça” 

para o meio das coxas, facilitando a visualização do professor. Veja alguns 

exemplos de bom uso de calças. 

          

Nesta imagem a calça esta dobrada acima do joelho. Perfeito o uso. 
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Já esta é uma calça de lã que permite ver perfeitamente o contorno dos 

joelhos, tornozelos e quadril. Perfeita! 
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PERNEIRAS 

 

 

Tem a função de manter as pernas, principalmente joelhos e tornozelos, 

aquecidos a fim de evitar lesões. As perneiras são muito utilizadas no inverno 
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e dão um charme todo diferenciado para as bailarinas. Tem diversos 

modelos e cores, lembrando sempre que se o collant estiver combinando 

com a sainha ou o shorts, o uso das perneiras não costuma ter problemas. 
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POLAINAS 

 

Tem a função de manter os tornozelos aquecidos. Já foram muito utilizadas 

nos anos 90, hoje com a chegada das perneiras elas caíram um pouco no 

esquecimento, visto que funcionalmente elas perdem em função para as 

perneiras por conta da sua altura limitada ao meio da panturrilha. Assim 

como as perneiras existem diversos modelos e cores.  
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Cachecol 

 

Tem a função de manter a musculatura do pescoço aquecida e evitar lesões. 

São bastante utilizados por bailarinas mais experientes que conseguem 

adapta-lo de maneira que não interfere na sua liberdade de movimentação. 

Não são tão comuns de encontrar em lojas de artigos de dança, mas em 

feiras de artesanato é muito fácil encontrar e um modelo mais lindo que o 

outro. 
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 BOLEROS 

 

 

 

Tem a função de manter as costas aquecidas. São utilizados mais fora das 

salas de aulas do que dentro, a fim de se proteger da baixa temperatura fora 

da sala. Os boleros têm a característica de não ter mangas, ou quando tem 

são bem curtinhas, e são mais curtinhos no seu comprimento cobrindo até 

no máximo região lombar, o que facilita as correções do professor. Além 

disto, os modelos mais usados são os de lã que ficam mais colados no corpo. 
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BLUSINHAS 

 

Tem a função de manter as costas e braços aquecidos. São muito utilizados 

em dias frios nos primeiros exercícios das aulas. Quanto mais grudado ao 

corpo melhor, a fim de facilitar o olhar corretivo do professor. Os modelos 

próprios para dança, normalmente, são de lã pois fica mais colado ao corpo.  
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IDÉIAS DE LOOKS 

Agora que você já conhece um pouco das roupas usadas no ballet clássico e 

para que elas são usadas, vou deixar abaixo alguns modelos de looks legais 

para uma aula de Ballet Adulto Iniciante ou Avançado. Espero que goste! 
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LEMBRE-SE A MELHOR ROUPA PARA O 

BALLET É AQUELA QUE VOCÊ SE SINTA 

BEM E QUE PERMITA O PROFESSOR 

FAZER AS CORREÇÕES ADEQUADAS. 
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          Marivone Leite 

Iniciou seus estudos em Ballet Clássico, em 1990, aos dez anos de idade em 
São Carlos - SP. Em 2001 passou a dançar e ministrar aulas para Baby, 
Iniciante e Intermediário pelo Ballet Corpo e Arte (São Carlos -SP) e Núcleo 
de Danças Ativa (São Carlos -SP), onde sempre praticou o método clássico 
livre.  
 
Em 2005 fez aulas no Ballet Quartier Latin (Santo André  SP). Em 2006 passou 
a dançar pela Juliana Omatti em Campinas, onde participou da CIA Sinfônica 
Ecológica, fazendo Turnê pelo Brasil e Cuba. Em 2009 passou a estudar no 
Ballet Lina Penteado em Campinas. Em 2010 ministrou aulas de ballet baby, 
intermediário e avançado. na Bello Ballo em Campinas. 
  
Sempre buscando atualização técnica, fez diversos cursos de Ballet Clássico, 
Jazz e Contemporâneo com inúmeros professores consagrados, de diversos 
métodos, entre estes: Ricardo Ordoñez, Ismael Guiser, Eduardo Bonnis, 
Ricardo Sheir, Roberto Rosa, Laura Alonso, Marisa Ballarini, Samuel 
kavalerski, Alexandre Almeida, Edson Fernandes, entre outros. 
  
Conquistou prêmios por todos os festivais por onde passou tendo em seu 
curriculum mais de 90 premiações, entre elas mais de 60 foram primeiro 
lugar. Foi eleita por oito vezes a Melhor Bailarina no Festivais de Bauru, 
Caraguatatuba, Itanhem, São Paulo, São Caetano, Ponta Grossa (PR) e 
Pirassununga. 
  
Foi convidada a abrir diversos espetáculos e eventos, entre eles Projeto 
Dançar (São Carlos), Festa do Clima (São Carlos), Mostras de Dança em Rio 
Claro, Itirapina, Ibaté, Piracicaba, Ponta Grossa (PR) entre outros... 
  
Participou do Festival de Dança Competitivo Internacional de Joinville (SC) 
em 2004 com Solo Neoclássico Avançado, onde conquistou o segundo lugar, 
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e em 2005 com Variação Feminina de Repertório Nikyia  Lamento (Ballet La 
Bayadere). 
  
Conquistou o Primeiro Lugar no Dança Ribeirão em 2005  na modalidade 
Variação de Repertório Avançada com a coreografia Nikia  Lamento, e o 
segundo lugar, também em 2005, na modalidade Grand Pás de Deux de 
Repertório Avançado com a coreografia Diana e Acteon. 
  
Dançou diversos ballet´s de repertório, entre eles: O Corsário, O Quebra 
Nozes, Dom Quixote, La Bayadere, O Lago dos Cisnes, Esmeralda, Carnaval 
em Veneza, e outros. 
  
Em 2011 fundou a D’leite Escola de Dança com um novo conceito em 
escola de dança, buscando além do ensino da técnica, desenvolver nos 
alunos a criatividade, a interpretação cênica, o senso crítico artístico e 
comportamental.  
  
Desde então vem desenvolvendo o seu trabalho com a missão de 
promover o ensino da dança com qualidade, seriedade e profissionalismo 
de forma descontraída, visando a realização pessoal de cada aluno. 
  
Em 2014 teve uma de suas coreografias selecionadas para o Festival 
Internacional de Joinville. 
 
Atualmente, pós graduada em Fisioterapia, mestre em clinica médica, 
ministra aulas de ballet clássico na D'Leite Escola de Dança, onde atua 
também como Diretora Artística. 

 

 

Contato: (19) 3306 8961 ou 3306 8972 

dleite@dleite.art.br 
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Fique por dentro de todo nosso conteúdo gratuito disponível on-line: 

 

Inscreva-se no nosso canal do YouTube: 

https://www.youtube.com/user/DLeiteEscoladeDanca 

 

Curta nossa FanPage do Facebook: 

https://www.facebook.com/dleiteescoladedanc/ 

 


