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1. Introdução 

 

O presente estudo procura identificar aquilo que os especialistas de 

dança clássica concebem e decidem no processo de avaliação prognóstica que 

segundo Batalha (2004): “pretende verificar se o aluno dispõe de capacidades 

e conhecimentos necessários para abordar uma nova aprendizagem”. No 

contexto da motricidade humana, este estudo insere-se no tópico designado 

como identificação de talentos, também designada por deteção de talentos, e 

visa adequar à atividade da dança clássica os critérios e as ferramentas 

necessárias à predição de sucesso profissional quando se analisam as 

crianças e os jovens que desejam abraçar a carreira de bailarino de dança 

clássica. 

A dança clássica é uma forma de arte que utiliza o corpo humano como 

meio de expressão e por isso será necessário encontrar as características 

físicas (morfologia e composição corporal) e as qualidades motoras (força, 

flexibilidade, coordenação, etc) que são exigidas aos praticantes da dança 

clássica. Por outro lado, as variáveis psicológicas (motivação, controlo da 

ansiedade, etc.) aliadas à qualidade artística, mais difíceis de especificar 

(atitude, presença, etc.) devem também ser tidas em conta se quisermos traçar 

o perfil completo do bailarino profissional de dança clássica. 

Não existindo muita literatura relevante sobre a deteção de talentos no 

domínio da dança clássica, a nossa opção consistiu em inquirir aqueles que no 

terreno são responsáveis pela seleção de alunos para as escolas vocacionais, 

que é onde se formam em Portugal os futuros profissionais de dança clássica. 

Apesar dessa lacuna foi recolhida toda a literatura considerada relevante para 

a apresentação do problema, nomeadamente através do enquadramento 

histórico do sistema de dança clássica e da sistematização de todos os fatores 

que podem interferir na identificação e descrição do talento para esta forma de 

dança. Nesse sentido tentaram evidenciar-se as qualidades físicas e 

psicológicas mais relevantes, aliadas à formação técnica adequada, que 

permitam reconhecer os bailarinos de excelência. 
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Nos capítulos seguintes apresentam-se a metodologia aplicada na 

resolução do problema apresentado, a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos e as conclusões finais do trabalho.  
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2. PROBLEMA 

 

A procura de talentos que preencham os requisitos de um público cada 

vez mais conhecedor e por isso exigente tem sido uma constante ao longo dos 

séculos, pois a dança existe quase desde que existe humanidade, não 

deixando contudo de ser uma problemática atual. As ciências da motricidade 

evoluíram exponencialmente nas últimas décadas e as questões associadas à 

deteção de talentos seja para os desportos seja para as artes performativas 

(música, dança, teatro, ciro) em que se exige um grau de maestria corporal 

cada vez mais elevado, são objeto de atenção de cada vez maior número de 

investigadores. As audições ou castings multiplicam-se, e os olheiros que 

trabalhavam apenas com base na sua intuição e nalguma experiência 

profissional anterior começam a precisar de instrumentos mais eficazes, mais 

fidedignos, com capacidade para aconselhar o investimento numa determinada 

carreira profissional no domínio artístico. 

Num país de parcos recursos o talento não pode ser desperdiçado e por 

isso se torna necessário agilizar os processos que permitam afirmar com 

segurança que estamos perante um talento para a música, para a dança, etc. A 

esta necessidade de encontrar os melhores para um determinado ofício, deve a 

ciência responder com soluções que permitam substituir procedimentos 

empíricos que não têm conseguido resolver o problema da deteção de talentos. 

O olhómetro falha muitas vezes e tem por isso de ser substituído por 

instrumentos mais fiáveis. A questão torna-se ainda mais relevante em 

profissões em que devido à complexidade das habilidades técnicas, existe uma 

tradição de iniciação à atividade em idades em que o desenvolvimento motor 

pode estar pouco claro, pelo que a tomada de decisão (por exemplo, sobre 

quem entra aos 10 anos numa escola de formação de bailarinos) pode ser 

semelhante a uma lotaria. 

O conhecimento científico atual na área das ciências da motricidade já 

permite que se cometam menos erros e que no médio prazo estejam 

disponíveis ferramentas metodológicas (dance screenings ou rastreios) que 

auxiliem aqueles que têm de tomar as decisões nas audições ou castings no 

âmbito da formação dos bailarinos. É esse o motivo que nos impele a refletir 
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primeiro sobre este tema e, consequentemente, a projetá-lo para uma proposta 

de seleção de talentos na dança clássica, admitindo que num futuro próximo se 

promova uma proposta metodológica, com a criação de etapas, uma referência 

aos escalões etários respetivamente para cada etapa, os pré-requisitos de 

participação para cada programa, indicadores para acompanhamento e 

prescrição e outros fatores, no sentido de que uma proposta destas seja 

relevante e constitua uma referência útil para os profissionais. Por enquanto, o 

centro das nossas atenções estará relacionado com as seguintes questões:  

a) Como é que os especialistas concebem a deteção de talentos na 

dança clássica?  

b) Quais são os critérios utilizados e os atributos necessários para que 

os alunos sejam admitidos nas escolas vocacionais?  

c) Qual a melhor idade para iniciar a prática de dança clássica?  

d) Quais são os aspetos relacionados com a condição física mais 

determinantes para o desempenho da profissão de bailarino?  

e) Quais os fatores em presença que fazem a diferença entre bailarinos 

de excelência e outros sem carisma?  

f) Que outros atributos, qualidades e competências terão de ter os 

jovens que aspiram a ser profissionais de dança clássica? 

Com este estudo pretende-se, contribuir para uma maior sensibilização e 

melhoria da compreensão deste fenómeno, no universo cultural e artístico da 

dança clássica.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1. A dança clássica  

 

3.1.1. O conceito de dança  

 

 A dança foi provavelmente a primeira manifestação artística criada pelo 

homem para imitar os animais, os vegetais e outros elementos. Sabemos que a 

dança é também uma forma de arte que utiliza o corpo humano como veículo, 

expressão e como instrumento, usa também o movimento com intencionalidade 

tanto estética como expressiva. O movimento seja ele qual for ao fazer parte da 

dança vai exigir um trabalho preventivo, (aquecimento) que prepara o corpo 

para a tarefa que se vai desenvolver a seguir no âmbito da dança. Admitindo 

que o bailarino é um atleta que tal como no desporto, está sujeito a uma 

exigente condição física e a uma técnica adequada ao estilo de dança que 

pretende desenvolver; no entanto é a vertente artística que distancia o bailarino 

do atleta de alto rendimento, pois o bailarino usa e trabalha os sentimentos, 

para o tornar num intérprete das diferentes obras de arte que lhe são propostas 

desenvolver ao longo da sua carreira.  

 

 

3.1.2. História da dança clássica  

 

 Para melhor compreendermos o que é a dança académica clássica, 

convém descrever o contexto histórico na qual esta está inserida. Para tal temos 

que recuar até ao século XV, quando em 1337, Carlos V, de França, apresentou a 

Carlos IV, da Alemanha, uma encenação estilizada, da qual constavam dois carros 

ricamente adornados, que eram conduzidos à mesa do banquete, em que um 

representava Jerusalém e era conduzido pelos sarracenos, o outro, uma galera, 

que trazia os soldados cristãos de Godofredo de Bouillon. (Caminada E. 1999, 

p.85). Esta cerimónia representava a vitória dos cruzados e a retirada dos 

oponentes da cidade. Este espetáculo que foi quase sinónimo de Ballet, teve um 

lugar privilegiado como entretenimento nas cortes. O Ballet, Balletto ou Balet 

(pequeno baile), foi introduzido nos salões e reviviam os antigos mistérios de 

crescimento e de vida das danças de máscaras. Foi Catarina de Medicis que de 
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Toscana foi para França, onde casou com o duque de Orleans. Para aí levou o seu 

gosto pelas artes e foi sobre a sua tutela que se produziu o primeiro espetáculo a 

que se denominou “Ballet”. Como parte de um acervo que envolvia questões 

militares levou consigo o violinista e maestro de Baldassarino da belgiojoso, que 

chegou a Paris em1555 e que por necessidade passou a chamar-se Balthasar 

Beaujoyeulx. Com competência e talento, passou a organizar os espetáculos de 

corte. Dele, surge a primeira definição de ballet, como um arranjo geométrico de 

muitas pessoas juntas, sob a variada harmonia de diversos instrumentos. A 

palavra Ballet tem origem latina que deriva de Ballator. Em 1585, Bastano di Rossi, 

define Ballet como uma ação pantomímica com música e dança. Segundo 

Caminada E. 1999, p.86). Foi assim que os espetáculos, as obras, os intérpretes e  

a técnica de dança académica se desenvolveu e tornou o ballet uma arte imortal. 

«O ballet comique de la reine», encenado em 1581, deu inicio ao género 

denominado “Ballets de Cour” por ocasião das bodas de Marguerite de vaudemont, 

sobrinha da rainha (Catarina de Medicis, que casou com Henrique ll de França), 

(por comique não se entendia nada como engraçado, mas sim, como algo ameno 

e sem componentes trágicos, mas que possuía um fio dramático condutor do 

espetáculo). O ballet foi interpretado pelos próprios nobres da corte, e contou 

ainda com a participação da rainha e de suas damas de honra. Por muito tempo a 

participação profissional resumiu-se, aos maestros de dança (Caminada E. 1999, 

P.87). A parte técnica da época juntava o estilo virtuoso das danças italianas com 

o refinamento que caracterizava o françês e muitos dos passos eram provenientes 

das danças populares, a que se somavam movimentos extraídos da esgrima e da 

equitação. (numa tentativa de suprir, de uma forma harmoniosa e satisfatória a 

falta de talento e de habilidade de quase todos os participantes). Já em Espanha, 

desde 1414, se realizavam espetáculos semelhantes aos descritos nos “ballets 

comiques”, (comédias de momos). No final do século XVl e início do XVll, a 

Espanha começou a influenciar a própria França. A Itália da Alta Renascença 

manteve viva a dança teatral, ou nos intermezzos coreográficos vocais dos dramas 

recitados, ou nas entradas de dança do melodrama que estava a nascer. 

(Caminada E. 1999, P. 89). A Inglaterra a partir de 1501, notabilizou-se pelas 

Maskes que mais não eram que espetáculos teatrais, e que foram privilegiadas 

pelos soberanos ingleses; destacando-se entre eles Henrique Vlll, que era um 

excelente dançarino. Foi, Inigo Jones (coreografo) e Bem Jonson que as fizeram 

progredir e lhes conferiram dignidade artística, criando Maskes por cerca de vinte 
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anos. Em França durante o reinado de Luís Xlll, mais algumas transformações (em 

1632, a apresentação do ballet, passou a ser representada numa casa de 

espetáculos se verificam no desenvolvimento da dança e aos poucos, ainda que 

sem a divisão entre o palco e a plateia; ambos eram unidos por uma rampa, 

(Caminada E. 1999, P.92). Para desenvolver a técnica, os maestros tiveram de 

fazê-lo com elementos da nobreza, embora já recorressem ao auxílio de artistas 

profissionais. Foi no primeiro «ballet à entrée», estreado em 1926, que os 

bailarinos profissionais substituíram os nobres nos solos (Caminada E. 1999, 

P.92). Se com os espetáculos das mascaradas o objetivo a alcançar era o prazer, 

movido pela vaidade e pela bajulação, com os «ballets à entrées» já havia 

necessidade de agradar ao público, pelo que se considera que começou aí o 

processo de libertação do amadorismo, em busca de aquisição do status de arte 

de verdade (Caminada E. 1999, P.93). Finalmente com o seu sucessor o rei Luís 

XlV, O ballet tomou o estatuto de uma arte de profissionais. Ficarão célebres 

bailarinas (Prévost, La Sallé, La Camargo, etc.) e bailarinos (Gaetan, Jany,Blondy, 

etc.), que percorrerão a Europa exibindo a sua graça e a sua arte. Mas foi só em 

meados do século XVlll, em 1760, que são sistematizadas e fixadas as primeiras 

regras do ballet de ação. Foi Jeans Georges Noverres (1727-1810, considerado o 

verdadeiro autor do «ballet d´action», e que nas suas «Lettres sur la danse», 

publicadas em 1760, consideradas por (André, Hofmann e outros, 1981), 

“Lóuvrage le plus important consacré à la danse de son époque, elles porte des 

titres tels que: De l´accord du geste avec la pensée et les movements de l´âme, 

etc., …Dáutant plus que les questions qu´elles soulèvent, et auxquelles elles 

tentent de répondre, relatives aux fondements mêmes de l´art du ballets et aux 

facultés d´expression de la danse, conservent leur actualité”. (P. 29). Finalmente 

com o seu sucessor o rei Luís XlV, O ballet tomou o estatuto de uma arte de 

profissionais. Ficarão célebres bailarinas (Prévost, La Sallé, La Camargo, etc.) e 

bailarinos (Gaetan, Jany,Blondy, etc.), que percorrerão a Europa exibindo a sua 

graça e a sua arte. Mas foi só em meados do século XVlll, em 1760, que são 

sistematizadas e fixadas as primeiras regras do ballet de ação. Foi Jeans Georges 

Noverres (1727-1810, considerado o verdadeiro autor do «ballet d´action», e que 

nas suas «Lettres sur la danse», publicadas em 1760, consideradas por (André, 

Hofmann e outros, 1981, p. 29), “Lóuvrage le plus important consacré à la danse 

de son époque, elles porte des titres tels que: De l´accord du geste avec la pensée 

et les movements de l´âme, etc., …Dáutant plus que les questions qu´elles 
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soulèvent, et auxquelles elles tentent de répondre, relatives aux fondements 

mêmes de l´art du ballets et aux facultés d´expression de la danse, conservent leur 

actualité”. Outras definições importantes encontradas na sua obra escrita, referem 

que “a dança é a arte de formar com graça, precisão e facilidade o passo e formar 

figuras, e a pantomina é a arte de exprimir as emoções pelos gestos. A coreografia 

deve desenvolver os momentos líricos da ação, através de uma sucessão de 

passagens dançadas e da ação dramática exprimida pela mímica”. É- lhe atribuída 

a autoria dos princípios e da estética deste tipo de espetáculo, muito em voga nos 

salões aristocráticos e burgueses da Europa e principalmente da França. Segundo 

(Solmer A., 2003, P.256). Por sua vez, foi o professor Pierre Beauchamp, quem 

criou as cinco posições dos pés, estas tornaram-se a base de todo a 

aprendizagem académica do Ballet clássico, que pressupõe a característica 

colocação da bacia e das pernas, rodando-as ao máximo para fora e que se 

designa pela técnica do «en-de-hors». Esta posição do corpo bloqueia 

inteiramente os movimentos pélvicos, ou pelo menos reduz esses movimentos ao 

mínimo indispensável para que o artista se possa mexer, provocando uma 

retroversão pélvica muito acentuada. No princípio, todos os bailarinos eram 

homens, que também faziam os papéis femininos, mas no fim do século XVII, as 

escolas de dança passaram a formar bailarinas mulheres, que ganharam logo 

importância, apesar de terem seus movimentos ainda limitados pelos complicados 

figurinos. Uma das mais famosas bailarinas foi Marie Camargo, que causou 

sensação por encurtar sua saia, calçar sapatos leves e assim poder saltar e 

mostrar os passos executados. Com o desenvolvimento da técnica da dança e dos 

espetáculos profissionais, houve necessidade do ballet encontrar, por ele próprio, 

uma forma expressiva, verdadeira, ou seja dar um significado aos movimentos da 

dança. Assim no final do século XVIII, um movimento liderado por Jean-Georges 

Noverre, iniciou o "Ballet de Ação", isto é, a dança passou a ter uma narrativa, que 

apresentava um enredo e personagens reais, modificando totalmente a forma do 

Ballet de até então. Mais tarde já nos finais do século XlX, o ballet vai evoluir em 

direção à liberdade de movimentos da bacia, dando origem ao aparecimento da 

sexta posição, (pés paralelos) (P.257). A partir de então, e com base nestes 

princípios, vai dar-se uma evolução rápida do ballet, que atingiu o seu auge 

durante o século XlX e no início do séc. XX. O ballet, para se tornar uma arte 

erudita e se desenvolver demorou um tempo considerável exigindo uma 

sistematização, metodologia e enquadramento científico. (Segundo Caminada E. 
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1999, p.126). O pré-romantismo materializou-se num ballet encenado em 1789, 

por Dauberval e caracterizou-se como um movimento que revelava um certo 

inconformismo em relação ao absolutismo, intelectualismo e convencionalismo do 

estilo clássico, foi um movimento pequeno burguês contra o classicismo da 

nobreza, contra as normas e padrões da época, contra a forma aristocrática e 

contra um conteúdo que excluiu todas as soluções “comuns”. (Caminada E. 1999, 

p.135). “O período romântico no ballet aconteceu sensivelmente no período entre 

1830 e 1870, e refletiu as tendências convergentes em todas as artes e no próprio 

movimento social (Caminada E. 1999, P.135). Escritores como Byron (1723-1786) 

e Vitor Hugo (1802-1885), pintores como Delacrix (1798-1863) e músicos como 

Listz e Chopin, tiveram muita influência nesta época e retrataram o clima romântico 

que se viveu nesse período”. Marcaram este período histórico dois aspetos: a 

atenção dispensada ao colorido da natureza e ao elemento exótico que pudesse 

estar ali contido e a preferência pelo sobrenatural, pelo espiritual e pelo irracional. 

O período Romântico na Dança, após algum tempo, empobreceu-se na Europa, 

ocasionando o declínio do ballet. Isso porém, não aconteceu na Rússia, graças ao 

entusiástico patrocínio do Czar. As companhias do ballet Imperial em Moscou e 

São Petersburgo (hoje Leningrado), foram reconhecidas por suas soberbas 

produções e muitos bailarinos e coreógrafos franceses foram trabalhar com eles. 

(Tomás Ribas, 1959 – P. 55), refere que, “artistas italianos foram contractados e se 

tornaram grandes vedetas após o êxito alcançado por Taglioni, Elssler e Grisi, 

outras bailarinas se destacaram mas a mais célebre foi Pierina Legnani, pelo seu 

virtuosismo e que pela primeira vez conseguiu realizar os trinta e dois «fouettés da 

coda» de o lago dos cisnes, proeza que jamais fora vista na Rússia. Na segunda 

metade do mesmo século chegou à Rússia um outro italiano, Enrico Cecchetti, que 

se tornaria famoso como bailarino mas sobretudo como professor do teatro 

Marinsky, vindo a ser um dos maiores pedagogos de todos os tempos, dos seus 

alunos destacam-se Nijinsky e Pavlova. Cecchetti foi «maître de ballet» na 

companhia de Diaghilew”. Ainda segundo o mesmo autor, (Tomás Ribas, 1959 - P. 

56), “ A tradição do estilo nobre françês e do virtuosismo italiano criou, na Rússia, 

uma floração de magníficos bailarinos (para o que muito contribuiu a ação conjunta 

de Petipa e Cecchetti) que à paixão pela sua arte e ao seu talento pessoal uniam 

um lirismo delicado e uma sensibilidade estranha. O francês, Mauris Petipa, fez 

uma viagem à Rússia em 1847, e ficou lá para sempre, tornando-se coreógrafo 

chefe. Sob sua influência, o centro mundial da dança transferiu-se de Paris para S. 
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Petersburgo. Durante sua estada na Rússia, Petipa coreografou ballets, muito 

longos (alguns com 5 ou 6 atos) reveladores dos maiores talentos de uma 

companhia. Cada ballet continha danças relevantes para o Corpo de Baile, 

variações magníficas para os bailarinos principais e grandes «pas-de-deux» para a 

primeira bailarina e seu par. Petipa trabalhou com compositores e foi com 

Tchaikowsky que ele criou três dos mais importantes ballets do mundo: a "Bela 

Adormecida", o "Quebra-Nozes" e o "Lago dos Cisnes. O russo Serge Diaghilev, 

editor de uma revista de artes, partiu de São Petersburgo para e devido às suas 

ideias não serem aproveitadas, partiu para Paris, onde começou por organizar 

uma exposição de pintores russos, que foi um grande sucesso. Depois promoveu 

músicos russos, a ópera russa e finalmente em 1909 o ballet russo. Refere ainda, 

(Ribas T. 1959 – P. 57), que “o ballet, renovado por Sérgio Diaghilew é a síntese 

de todas as artes e de todas as técnicas do teatro: a música, a pintura, a 

arquitetura, a pantomima, por vezes o canto, os efeitos de luz, todas unidas sob o 

poder mágico da dança”. Em jeito de resumo podemos dizer que “coube à Itália 

pela qualidade dos seus bailarinos e à França pela implementação e 

desenvolvimento do «ballet» de court, a contribuição para tornar o ballet num 

sólido processo de arte teatral. (P.93), Segundo Caminada E. 1999, p.86). Em jeito 

de resumo podemos dizer que “coube à Itália pela qualidade dos seus bailarinos e 

à França pela implementação e desenvolvimento do «ballet» de court, a 

contribuição para tornar o ballet num sólido processo de arte teatral. (P.93), 

Segundo Caminada E. 1999, p.86). Segundo (lifar S. Pag. 51) clasifica-se de 

“Académico al ballet nacido en Italia e en el siglo XVI (primera manifestación el 15 

de octubre de 1851), en el XVII, XVIII y principios del XIX (época en alcanza su 

máximo apogeo), convertido en paneuropeo en el siglo XVIII y que, tras haber 

brillado esplendorosamente a fines del XIX en Rusia, experimentó en verdadeiro 

renacimento a principios del siglo XX. Refere ainda o mesmo autor que “la palabra 

«académico» evoca al instante la escuela, la academia de danza, como existió en 

Paris en 1661, y en San Petersburgo a partir de 1738. a Escola Imperial de Ballet, 

fundada em 1738, em San Petersburgo, onde o primeiro mestre de Ballet foi o 

francês Jean Landé, aqui se fundou e desenvolveu a mais famosa escola do 

mundo, o Kirov e um pouco mais tarde fundou-se outra escola em Moscovo, o 

Bolshoi. Estas duas grandes escolas têm diferenças. Os bailarinos do Kirov são 

famosos pela sua leveza de movimentos e o seu estilo aristocrático, enquanto que 

os bailarinos treinados no Bolshoi são mais conhecidos pelas suas espantosas 
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acrobacias. Em ambas se dá muita importância aos exercícios das costas. Os 

bailarinos aprendem a arquear as costas quando pretendem um efeito de 

sensação. Ambas as companhias adotam um método de treino estabelecido por 

Agrippina Vaganova (May R. 1981, P. 24). As boas Companhias têm que ter uma 

boa escola para treinar os seus bailarinos. Para além das escolas da Rússia e da 

Grã-Bretanha, há duas escolas que merecem especial atenção. A Real Escola 

Dinamarquesa de ballet, em Copenhaga. A sua fama é devida ao método 

implementado pelo coreógrafo dinamarquês August Bournonville (1805 – 1879). 

(May R. 1981, pag.26). A outra grande escola europeia é o Balllet da Ópera de 

Paris, fundada em 17731. Baseada em séculos de tradição e o ensino foi 

modernizado pelo bailarino russo Serge Lifar, que dirigiu a ópera de 1929 a 1945. 

Na Alemanha a melhor escola é a de John Cranko em Estugarda. Há ainda que 

referenciar o Instituto de Colónia para o teatro da Dança e a Escola Folkwang de 

Essen. Na Itália a mais famosa escola clássica de ballet está ligada ao teatro de 

ópera, o Scala de Milão. Podemos dizer que o ballet hoje em dia floresce em todo 

o Mundo como a América do Sul, China ou Japão. Embora os métodos 

diversifiquem de país para país, todos porém assentam num trabalho árduo de 

muitos anos. (May R. 1981, pag.26 e 27).    

  

 3.1.3. Métodos de Dança (Escolas)  

 

 Método é a forma, o processo utilizado para transmitir 

pormenorizadamente a técnica, como estrutura básica, observando as etapas 

dinâmicas da aprendizagem. O conceito de Escola, surge pela absorção e 

assimilação depurada da técnica, criando-se uma personalidade quanto à linha 

de trabalho, levando-se em conta, ainda, as características sócio - político e 

culturais do meio no qual se desenvolveu. Apesar das leituras individuais, que 

possam vir a ser feitas em cima de uma linha de trabalho, a resposta guardará 

constantes atemporais, que determinam a personalidade da escola.  

Vamos adiante fazer referência às principais escolas de dança académica 

clássica e aos seus singulares métodos:  
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3.1.4. Estilo  

 

 O estilo ao contrário da técnica, é temporal e diz respeito ao conjunto de 

qualidades e nuances de expressão, que caracterizam a arte, num dado período 

histórico. Precedido sempre por fases de divergências, o estilo marca determinada 

época a partir da qual, ideias e características convergem numa só fase, 

impulsionando uma corrente artística que delineia e especifica o período. O estilo 

reveste a técnica, sublinhando tendências e detalhes, tornando fluente a leitura 

artística do movimento, dentro da utilização de uma constante de recursos e 

construções, que caracterizam a fase estilística. O estilo reveste a técnica, 

sublinhando tendências e detalhes, tornando fluente a leitura artística do 

movimento, dentro da utilização de uma constante de recursos e construções, que 

caracterizam a fase estilística. O estilo confere ainda à arte a possibilidade de 

registar o momento histórico, através de um filtro, de um prisma individual, que 

mesmo contendo matizes coletivos, tende a desaparecer simultaneamente ao 

desaparecimento do referencial criativo. O estilo possibilita ainda, ao criador, o 

desenvolvimento de tendências de estilos diferentes, no decorrer de sua produção 

artística, que virão a constituir fases distintas, sucedendo no tempo. De forma 

abrangente, a ideia de estilo foca o princípio de “inter-relação” de constantes 

formais, na composição essencial da obra. Existem denominados particulares que 

atuam como pano de fundo estilístico, acomodando manifestações artísticas 

diferentes mas que, apesar das particularidades de estilo, refletem elementos 

comuns próprios da época que os reúne. Articular a ideia de estilo, torna-se um 

problema bem mais complexo, na medida em que constatamos a presença do 

sincretismo na composição do elemento artístico, não se prendendo a uma “pureza 

formal” de estilo. Após este esclarecimento, dirigimo-nos à matéria onde está 

inserido o objeto do nosso estudo, descrevendo de uma maneira sintética, o que é 

a dança clássica. Fonte: O Ballet e seu contexto teórico.  

http://www.dicasdedanca.com.br/dicas-de-danca-para-professores-tecnica-

metodologia-escola-e-estilo-na-danca.html (Em 19/04/2011).  
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3.2. O SER BAILARINO 

 

  Segundo (Hofmann V., André, 1981, Pag. 156), existe algo que liga todos 

os bailarinos do mundo, que é a linguagem do Ballet clássico, codificada em 

francês e que explica a vida de um bailarino. Antes de tudo é preciso falar da 

criança que vai iniciar a aprendizagem dessa arte. A maioria dos alunos não têm 

familiaridade com a dança e o seu meio, (…) apenas tem a noção da dança por 

instinto, vai entrar num mundo fascinante, (…) o seu corpo vai aprender a 

conhecer-se, a dominar-se, a mover-se no espaço, graças à flexibilidade e ao 

domínio dos seus gestos, aprendendo e reaprendendo cada dia, sendo preciso 

muita perseverança, e aí, ele saberá à medida que os anos vão passando exprimir 

todos os sentimentos com o seu corpo. Antes de ser bailarino de profissão ele terá 

um mínimo de oito a dez anos de estudo diário para além da escolaridade normal. 

Segundo (Claude Bessy, pag.156). O perfil do bailarino quer seja pequeno ou 

grande, tenha mais ou menos idade ou renome, tem características comuns, em 

qualquer parte do mundo, seja em Paris, em Londres, em New York, em Munique, 

em Estocolmo, etc., tem aspetos comuns que o caracterizam, como por exemplo, a 

vida de nómada em que vivem constantemente estes artistas, o enorme saco 

sobre o ombro, ou seguro pela mão do bailarino que transporta todos aqueles 

elementos, que são necessários para o trabalho, o fato de dança, os collants, as 

sapatilhas de dança, sempre vários pares, tudo a dobrar, pois nunca se sabe; os 

elásticos das pontas e das sapatilhas, os apetrechos para o cabelo, enfim há uma 

vida comum no fundo de cada saco, esse saco com todas essas coisas seguirá o 

bailarino sempre ao longo da sua vida de artista. A vida dos bailarinos nas 

companhias, seguem assim cada dia, o seu curso, entre as aulas da manhã, um 

intervalo e a continuação nas aulas da tarde. Nos dias de espetáculo, o ensaio 

será mais curto, a fim de permitir um tempo de repouso, antes da representação. 

Aquando das turnés, (…) refere ainda Claude Bessy (1981) que antes de tudo os 

bailarinos têm que pensar em se preparar para o espetáculo, desaparecendo atrás 

da maquilhagem para reencontrar a sua arte e a sua necessidade. (….) a dança é 

uma das profissões mais exigentes do mundo, qualquer deslize, qualquer coisa, 

qualquer alteração na vida exterior do bailarino, podem ser fatais, pois as 

tentações são grandes e muitas. Um bailarino começa muito novo e deve saber 

desde logo também, que a carreira é curta, e a concorrência é implacável, a 

necessidade de estar sempre no melhor da sua forma, exige uma  disciplina de 
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vida muito rigorosa, em que álcool, grandes refeições, noites em branco, tabaco, 

devem ser completamente banidos. O suporte moral, de amizade e amor são 

muito necessários, (….) por isso é preciso contar-se com a ajuda, o apoio e a 

compreensão de um amigo, para o apoiar nas suas alegrias e dúvidas, pois fazem 

parte da sua vida de artista. Toda a vida do bailarino vai depender de um professor 

dentro de uma organização importante, de um «corps de ballet», de um 

coreógrafo, de um professor mestre de ballet, etc. e tudo isso pode deixa-los muito 

diminuídos diante dos problemas da vida privada. Pelo fato do bailarino ter a sua 

vida condicionada desde a sua infância, pode criar mais tarde uma angústia, 

quando aos quarenta anos de idade descobrir que tem pela frente uma vida a 

refazer, toda uma vida começada na maior parte das vezes aos dez anos, tantos 

anos de trabalho, de alegrias, de lágrimas de esperança, de aceitação, da sua 

condição, no corpo de ballet, ou como solista. Pelo facto do bailarino ter a sua vida 

condicionada desde a sua infância, pode criar mais tarde uma angústia, quando 

aos quarenta anos de idade descobrir que tem pela frente uma vida a refazer, toda 

uma vida começada na maior parte das vezes aos dez anos, tantos anos de 

trabalho, de alegrias, de lágrimas de esperança, de aceitação, da sua condição, no 

corpo de ballet, ou como solista. Todos esses instantes vividos no seio de um 

grupo podem-se apagar facilmente porque a idade chega e o tempo de dançar já 

passou, pelo que ser rejeitado, porque a técnica já não é segura pode deixar uma 

mágoa profunda que não será fácil de cicatrizar. (Hofmann V., André, 1981, Pag. 

157) segundo Claude Bessy, que dirige a escola da Ópera de Paris, evoca o 

trabalho e as lutas dos dançarinos. O dia em que o adolescente decide abordar a 

dança, terá um pouco por todo o lado, seja de que país for o mesmo ritmo de vida, 

mas existe algo que liga todos os dançarinos do mundo, é a linguagem do ballet 

clássico, codificado em françês. Para explicar a vida de um bailarino é preciso 

antes do mais falar da criança que vai iniciar a aprendizagem dessa arte. A maioria 

delas, não têm qualquer familiaridade com a dança e o seu meio. É portanto o 

acaso que vai a maior parte das vezes guiar os pais a um estúdio de dança. A 

criança que não tem noção da dança senão por instinto vai entrar assim num 

mundo fascinante. É com e para a dança que ele vai descobrir uma máquina 

fabulosa: o seu corpo; aprendendo a conhecer-se, a dominar-se, a movimentar-se 

no espaço, graças à flexibilidade e ao domínio dos seus gestos, aprender e 

reaprender cada dia, esta será a escola da paciência e da vontade. Com muita 

perseverança ele saberá à medida que os anos vão passando, exprimir todos os 
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sentimentos com o seu corpo, como único instrumento. Antes de ser bailarino de 

profissão, a criança terá um mínimo de dez anos de estudo diários, para além da 

escolaridade normal. O que nos diz (Claude Bessy, 1981, p.156) é; que a carreira 

de um bailarino deve começar muito cedo, desde a idade dos nove anos, pelo que 

ele deverá seguir regularmente as aulas, à razão de uma ou duas por dia, a par da 

indispensável escolaridade obrigatória, como a matemática, as línguas, etc., que 

devem ser seguidos com rigor. Como o tempo é limitado, a solução será o trabalho 

a meio tempo, que é a solução adotada em particular, pela Ópera de Paris. (…) É 

preciso preparar moralmente o bailarino desde a sua tenra idade, pois a sua 

cultura é geralmente vasta: Musica, pintura, história de arte, conhecimento do 

corpo humano e muitas outras coisas acumuladas durante toda uma carreira, de 

que se poderá vir a servir em seguida. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, na 

Rússia, o bailarino é reconhecido como o reflexo vivo de uma vasta cultura. A 

decisão inconsciente aos dez anos de consagrar toda uma vida à sua arte não 

deve voltar-se contra o bailarino, mas ao contrário conferir-lhe um maior prestigio 

aos olhos de todos. É a nós que conhecemos a grandiosidade da arte da dança, 

que compete assegurar que o futuro dos jovens bailarinos de amanhã seja radioso. 

Para explicar a vida de um bailarino é preciso antes do mais falar da criança que 

vai iniciar a aprendizagem dessa arte. A maioria delas, não têm qualquer 

familiaridade com a dança e o seu meio. É portanto o acaso que vai a maior parte 

das vezes guiar os pais a um estúdio de dança. A criança que não tem noção da 

dança senão por instinto vai entrar assim num mundo fascinante. É com e para a 

dança que ele vai descobrir uma máquina fabulosa: o seu corpo; aprendendo a 

conhecer-se, a dominar-se, a movimentar-se no espaço, graças à flexibilidade e ao 

domínio dos seus gestos, aprender e reaprender cada dia, esta será a escola da 

paciência e da vontade. Com muita perseverança ele saberá à medida que os 

anos vão passando, exprimir todos os sentimentos com o seu corpo, como único 

instrumento. Antes de ser bailarino de profissão, a criança terá um mínimo de dez 

anos de estudo diários, para além da escolaridade normal. O que nos diz (Claude 

Bessy, 1981, p.156) é; que a carreira de um bailarino deve começar muito cedo, 

desde a idade dos nove anos, pelo que ele deverá seguir regularmente as aulas, à 

razão de uma ou duas por dia, a par da indispensável escolaridade obrigatória, 

como a matemática, as línguas, etc., que devem ser seguidos com rigor. Como o 

tempo é limitado, a solução será o trabalho a meio tempo, que é a solução adotada 

em particular, pela Ópera de Paris. (…) É preciso preparar moralmente o bailarino 
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desde a sua tenra idade, pois a sua cultura é geralmente vasta: música, pintura, 

história de arte conhecimento do corpo humano e muitas outras coisas 

acumuladas durante toda uma carreira, de que se poderá vir a servir em seguida. 

Nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Rússia, o bailarino é reconhecido como o 

reflexo vivo de uma vasta cultura. A decisão inconsciente aos dez anos de 

consagrar toda uma vida à sua arte não deve voltar-se contra o bailarino, mas ao 

contrário conferir-lhe um maior prestigio aos olhos de todos. É a nós que 

conhecemos a grandiosidade da arte da dança, que compete assegurar que o 

futuro dos jovens bailarinos de amanhã seja radioso. Também, Batalha A.P. e 

Xarez L. (1999), referem que o bailarino constitui um elemento indispensável da 

dança. O bailarino oferece à interpretação de determinada obra a sua mestria e 

técnicos corpos em técnicas e em matrizes específicas de modo ao corpo servir de 

interface no diálogo em construção através de um vocabulário coreográfico 

específico, passível de ser inovador e pelos significados. O corpo em função do 

imaginário, parece que tem legibilidade pela relação que tem entre a interioridade 

invisível e a extensão material do corpo. Mais ainda referem, (Hofmann V. e André, 

1981, Pag, 156) “Na dança o papel do bailarino como interprete é importante, pois 

é ele que transporta a mensagem do coreografo para o público e é graças a ele 

que o ballet triunfa. Numa criação o bailarino não se limita apenas a ser o 

intérprete de uma obra, como é o músico ou o ator, ele é também numa certa 

medida o cocriador. A dança cria-se no terreno e o ballet nasce do diálogo que se 

estabelece entre o coreografo e o bailarino. Ao longo da história, foram 

principalmente os bailarinos que fizeram progredir a técnica da dança, na procura 

de uma constante superação de si mesmo e no caminho da sua virtuosidade. Esta 

procura também contribuiu para a definição do estilo da dança, como foi o caso na 

época romântica, quando pela primeira vez a bailarina se elevou sobre as pontas, 

tornando-se não só o símbolo da dança feminina como também toda a 

espiritualidade romântica.” O bailarino tem regras de vida particularmente 

rigorosas, mas também uma forma de pensar e de ser. O verdadeiro bailarino vive 

por e para a dança. A propósito Serge Lifar (1981) definiu-o perfeitamente nos 

seguintes termos: «Je sens la danse comme l´élément premier de mon être et 

toute ma conception de la vie dépend de ma psycologie dansante.» O bailarino 

deve estar munido de uma série de requisitos naturais no que respeita às 

qualidades físicas; como a flexibilidade, a resistência, a força, o equilíbrio, mas 

também intuição no movimento e no ritmo, a perceção do espaço, musicalidade, 
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concentração, memória, a inteligência nos papéis, mas acima de tudo a faculdade 

de sentir e de transmitir a emoção. Cada estilo de dança requer qualidades 

específicas e na dança clássica é exigido que o bailarino tenha um bom ballon e 

qualidade na execução dos seus saltos. Há bailarinos com características muito 

diferentes, uns saltam e outros giram melhor. São rigorosos os sacrifícios que a 

dança impõe, a alegria de dançar é algo que todos os bailarinos testemunham, 

pois dançar é sentir a vida intensamente com todo o seu corpo. Como diz Serge 

Lifar (1981): Pour moi, la danse participe au bonheur. J´y trouve le plaisir, car avec le 

movements  commences la vie et se prolongue l´ivresse. Avec l´immobilité s´achève 

l´amour. La danse e la choréographie sont pour moi non seulement le reflet de la joie, 

mais aussi l´expression la plus pure de l´angoisse et de la douleur. C´est parce que la 

danse symbolise les éléments les plus essentiels de la destinée que j´y trouve mon 

repos autant que mon équilibre quotidian. 

 

3.3. Identificação de Talentos 

 

 

3.3.1. Na procura da excelência 

 

O objetivo de identificação de talentos consiste em descobrir bem cedo, 

indivíduos que devido às suas capacidades físicas, motoras e psicológicas, 

tenham as características necessárias para que possam vir a obter bons 

resultados no alto rendimento (Manso et al. 2003). Não apenas no desporto 

mas também em todas as atividades em que existe uma componente de alto 

rendimento, de procura da excelência como será o caso da dança ou da 

música, parte-se do pressuposto de que uma descoberta em idade precoce 

permitirá uma maior rentabilidade e uma formação adequada com vista a uma 

carreira de sucesso. Uma das mais antigas questões sobre se o talento é inato 

ou adquirido teve uma resposta célebre da parte de Fred Astaire: “Some people 

seem to think that good dancers are born, but all the good dancers I have 

known are taught or trained” (sd). Por isso apesar de algumas características 

genéticas se revelarem importantes, o foco está cada vez mais no processo de 

construção de uma carreira, ou seja, nas metodologias de treino que permitam 
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a excelência: “We must make the best of what we have.” (Brandt-Nielsen,1984, 

p.91) 

As etapas para atingir a excelência são quatro, segundo Williams and 

Reilly (2000), cuja adaptação à dança apresentamos na figura 1. 

1. Deteção de 

Talentos 

2. Identificação de 

Talentos 

3. Desenvolvimento 

de Talentos 

4. Seleção de 

Talentos  

Descoberta de 

potenciais performers 

que não estão 

correntemente 

envolvidos nas 

atividades da dança. 

Reconhecimento nos 

praticantes correntes do 

seu potencial para 

serem performers de 

elite. Avaliação 

periódica dos atributos 

físicos, fisiológicos, 

psicológicos e sociais. 

Providenciar a esses 

praticantes o 

envolvimento educativo 

que permita a 

concretização do 

potencial talento 

demonstrado. 

Processo contínuo de 

identificação de 

indivíduos que nos 

diversos estágios 

“competitivos” 

demonstrem os níveis 

de performance 

adequados. 

   Fig. 1 – Adaptação das etapas da “pursuit of excellence”, de Williams and Reilly (2000) 

Num dos estudos que viria a tornar-se um clássico, Bloom (1985) numa 

amostra de 120 indivíduos com talento em três áreas (arte, ciência e desporto: 

pianistas, escultores, matemáticos, neurologistas, tenistas e nadadores) 

apresentou um modelo em que distinguiu três estágios na carreira dos 

indivíduos com talento: “In the “early years” (the First Stage), the individual is 

lured into the talent domain. In the “middle years” (the Second Stage), the 

individual becomes committed to the domain, and finally - during “the later 

years” - makes the domain the centre of his/her life (the Third Stage).” 

(Rossum, 2010, p.181). 

Uma das questões que este estudo levantou foi a de saber a influência 

dos diversos atores (professores, familiares, colegas e amigos) em cada um 

desses estágios que Régnier et al. (1993) designaram de fases de iniciação, 

desenvolvimento e de perfeição (p. 296). 

Devido ao peso crescente que o desporto tem na economia mundial, 

(Morouço et al., 2011) referem que particularmente em alguns países, desde há 

muito se dedica atenção crítica à temática de deteção de talentos no desporto, 

nomeadamente nos países da Europa de Leste (Marques, 1993), no entanto 

nos países ocidentais esta questão foi desprezada até início da década de 80 

(Bompa, 1987), levando mesmo a inúmeros equívocos com um início de uma 

especialização precoce. Assim, tem-se verificado um aumento de 
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preocupações a este nível, não só no âmbito teórico, mas também ao nível da 

atuação do terreno. A seleção de talentos tornou-se um tema nobre, passando 

a integrar temáticas de congressos e de disciplinas lecionadas em vários 

cursos no âmbito de ciências do desporto. As principais questões prendem-se 

com a definição de talento desportivo, quais as suas características e as 

metodologias para a sua deteção. 

Partindo do pressuposto de que talento se baseia num conjunto de 

atributos físicos, fisiológicos e mentais que cada atleta possui e que muitas 

dessas características serão controladas pelo seu perfil genético, muitos dos 

programas de identificação de talentos focalizaram-se em variáveis 

antropométricas. Vários estudos são desenvolvidos de forma a identificar as 

características físicas comuns aos atletas de sucesso (vs. os atletas com 

menos sucesso). Parte-se da premissa que é em praticantes com estas 

características que o sucesso vai ocorrer, pois a estatura (fundamental em 

alguns desportos) e outras características anatómicas (comummente 

conhecido como somatótipo) não são facilmente alteradas, estarão para além 

do que o treinador pode fazer no seu programa de treino para mudar essas 

características. 

Por isso muitas vezes utiliza-se o termo talento para designar 

habilidades inatas das pessoas, a capacidade natural para realizar 

determinadas atividades. Mas a influência do meio pode ser determinante, pelo 

que a seleção de talentos (não sendo feita à nascença) deverá ocorrer com 

base na avaliação de capacidades bem determinadas e estáveis reveladas 

pelos jovens. Os possuidores de talento, confirmado na idade adulta, 

apresentam determinadas características que os distinguem numa determinada 

população e numa determinada atividade. Essas características traduzem-se 

pela capacidade de realizar determinados gestos ou para resolver certo tipo de 

problemas e são muito específicas, muito próprias de cada atividade humana. 

Gaya (2007) distingue as duas seguintes características como sendo 

próprias de um indivíduo talentoso: 

- Apresenta em idade precoce uma tendência incomum para realizar 

certas tarefas com sucesso;  
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- Realiza as tarefas com uma certa facilidade e felicidade, e demonstra 

interesse especial e motivação para o esforço de alcançar desempenhos 

maiores. 

Quando a vocação é percebida em idades precoces é preciso depois 

cuidar dos procedimentos adequados de educação, formação e promoção de 

um ambiente propício ao desenvolvimento desse potencial.  

Porque após ser detetado o indivíduo com talento, ninguém garante que 

ele continuará a ser um talento no futuro. Logo à partida, muitos desportistas 

considerados como talentos nacionais ficaram-se pelos escalões de formação. 

Em paralelo o mesmo pode ser dito no domínio da dança e das artes 

performativas. Nomeadamente por se considerarem talentos crianças com um 

avanço maturacional em relação à sua idade. Será necessário uma visão mais 

abrangente, perceber se as garantias ultrapassam os aspetos meramente 

físicos e se a arte do domínio está lá, pelo que se torna pertinente avaliar a 

estabilidade da performance. 

Num questionário feito aos pais, numa universidade de Western Illinois, 

num programa para estudantes dotados e com talento, atribuíam a habilidade 

artística dos filhos, ao facto de estarem envolvidos nas tarefas tanto na escola 

como em casa e de terem o pai ou a mãe ligados à arte. Referiram também 

que as crianças apresentavam uma motivação intrínseca e na sua aplicação e 

esforço por quererem ser os melhores (Csikszentmihalyi et al., 1993). Alegam 

que sujeitos com talento são curiosos intelectualmente e ativos na receção de 

informação (sensíveis). Expressam forte desejo de se superar (realização), 

preservam a disciplina para atingir os seus objetivos (resistentes), e preferem 

liderar os outros (dominância). Os sujeitos com talento gostam de prender a 

atenção dos outros (exibição) e não são dados a situações que questionem ou 

julguem o seu valor (humilhação). Para estes autores, a visão do talento como 

algo inato deve ser criticada, pois acreditam que as grandes proezas humanas 

e a aquisição do conhecimento se explicam melhor através da experiência, das 

preferências e da prática, do treino e da realização das tarefas difíceis 

(Csikszentmihalyi et al., 1993). O talento é composto por características 

individuais (em parte herdadas e em parte desenvolvidas durante o 

crescimento pessoal), características culturais (recorrem a sistemas de regras 

que definem certos desempenhos como significativos e valiosos), 
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características sociais (influenciados por pessoas e instituições cuja tarefa é 

decidir se um certo desempenho será considerado valioso ou não). Sabendo 

que é muito difícil medir o talento inato, o foco centra-se no exame da atividade 

realizada no passado, verificando as aprendizagens e os desempenhos a cada 

momento, sendo possível a partir daí projetar o futuro com alguma margem de 

confiança. 

A explicação do talento terá de ser sempre multifatorial e 

multidimensional, no sentido em que não são apenas fatores genéticos ou 

fatores culturais que podem explicar sozinhos uma aptidão notável para uma 

determinada profissão ou atividade humana. Existem várias dimensões que se 

conjugam e que têm de se ter em conta no processo de identificação de 

talentos. 

No universo da dança profissional, com vista à realização de 

espetáculos são frequentes as audições ou castings, onde se selecionam os 

intérpretes segundo parâmetros que estão longe de ser consensuais. Contudo,  

Warburton (2002) apresenta algumas pistas: 

  In dance auditions, whether implicitly or explicitly, examiners typically 
profile students first by physical attributes. As the audition moves into full swing, 
examiners rate dancers according to a series of tasks that require a wide range 
of skills, such as physical control and recall, coordination and agility, spatial 
awareness, rhythm and musical phrasing. People who do well in these high-
stakes auditions, which assess exclusively kinaesthetic and musical abilities, 
are escorted into the rarefied world of dance. (p.104). 

 
Para além das características físicas, cuja importância não pode ser 

descurada, as capacidades cognitivas começam a ter o devido relevo na 

literatura, à semelhança do papel que na prática lhe tem sido atribuída por 

quem tem de realizar a seleção:  

“If the defining term of brainpower is intelligence—and the defining term 

of talent is performance - then how we define intelligent performance has wide-

ranging implications for individual development in academic and performing arts 

contexts.” (Warburton, 2002, p.104) 
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3.4. Fatores utilizados na Identificação de Talentos 

 

A noção de talento é multidimensional e multifatorial, sendo várias as 

características que se cruzam na análise daqueles que têm sucesso numa 

determinada profissão. O peso de cada um desses fatores pode ser relativo 

para o resultado global, sendo que não se pode privilegiar apenas um deles 

como sendo o grande responsável para se afirmar que alguém tem talento. 

Também aqui o conjunto parece ser mais do que uma mera soma das partes. 

Por outro lado, apenas um dos fatores (boa flexibilidade, por exemplo) não 

parece ser suficiente para explicar o sucesso. 

Brandt-Nielsen (1984) entrevistou alguns dos principais responsáveis 

pelas ballet auditions em diferentes companhias americanas, sobre as razões 

que motivavam as suas escolhas e as respostas são múltiplas e interessantes. 

Desde logo, “Weight and height must be carefully considered before auditioning 

for a ballet company” (p.89). Para as raparigas “Training must start early 

enough to acquire the necessary skills for performing well on pointe” (p.89). 

Para os rapazes a questão da estatura coloca-se devido ao trabalho no adagio 

e no “partner work”, chegando a propor uma altura situada entre 1,73m e  

1,80m, concluindo que “if you are shorter, you must be more talented” (p.90). 

terá sido o caso de V. Nijinski ou de M. Baryshnikov que tinham pouco mais de 

1,50 e por este critério teriam ficado de fora do universo da dança profissional. 

Ainda para o mesmo autor será necessário que o bailarino masculino 

tenha “physical strength, good flexibility, the ability to comprehend and execute 

movement skills proficiently (…) The challenge for today’s ballet dancer is to 

compete against a high level of technical proficiency.” (p.90-91). Rebecca 

Wright, uma das entrevistadas por Brandt-Nielsen (1984) faz referência a 

qualidades psicológicas e de personalidade associadas às caraterísticas 

físicas: “One must be physically and emotionally prepared to deal with either 

being accepted or rejected from the audition” (p.91). Outros dos fatores 

destacados é a criatividade, enquanto algumas companhias privilegiam o 

conhecimento técnico e de repertório coreográfico, outros nomeiam a 

capacidade de improvisação e a qualidade da interpretação. Como refere 

Dennis Wayne: “I value quality in creativity and performance (…) I want them to 
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be curious. (Brandt-Nielsen, 1984, p.101-102) ou Donald Mahler “The perfect 

body type is not the principal requirement (…) A positive and disciplined attitude 

is also important” (ibidem, p.105). 

Mais recentemente, Walker, Nordin-Bates & Redding (2010) apresentam 

uma revisão da literatura específica sobre a identificação do talento em dança 

onde apresentam os seguintes fatores: físicos, expressivos, psicológicos, mais 

centrados no indivíduo e outros relacionados com o envolvimento social e o 

tipo de experiências a que as crianças e os jovens têm acesso.  

 

3.4.1. Fatores Físicos  

 

A dança clássica está associada a corpos preparados para fazer um 

conjunto de destrezas físicas que o seu repertório implica. São inúmeros os 

exemplos de manifestações de força ou de flexibilidade presentes no acto de 

dançar ao mais alto nível (Xarez, 2012). Como fatores físicos podemos 

considerar as capacidades como a força, a flexibilidade, a resistência e a 

velocidade. As variáveis antropométricas e de composição corporal também 

são determinantes para a seleção dos profissionais em dança e pertencem 

nitidamente a este grupo de fatores. Por outro lado, as capacidades 

coordenativas (ritmo, equilíbrio, orientação espacial, etc.) têm uma importância 

fundamental para a atividade de dançar, mas nem sempre existe consenso 

entre os autores, sobre a sua colocação dentro de uma categoria associada 

apenas à fisicalidade. Por isso resolvemos destacar estes fatores (capacidades 

coordenativas) e apresentá-los separadamente.  

 

 

3.4.1.1. Flexibilidade 

 

A flexibilidade, entendida como amplitude de movimento, sempre foi um 

dos principais critérios de seleção em dança, particularmente na dança 

clássica: “a lean, hypermobile physique appears to be an importante selection 

in dance.” (Walker et al, 2010, p.169) 
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A flexibilidade é como já referimos um pré-requisito de base para que a 

execução técnica dos movimentos seja correta na dança em geral e em 

particular para o ballet clássico, pois contém movimentos de grande amplitude 

articular e o nível de desenvolvimento da flexibilidade é determinante para o 

sucesso e o bom desempenho dos bailarinos (Dantas, 2005). Essa capacidade 

física resulta da complacência ou da elasticidade corporal de certas 

articulações e envolve músculos, adaptação dos tendões e plasticidade dos 

ligamentos. Zatsiorsky (1966) define flexibilidade como a “faculdade de efetuar 

movimentos de grande amplitude.” enquanto Villar (1983), diz que a 

flexibilidade é a qualidade que com base na mobilidade articular, 

extensibilidade e elasticidade musculares e sob o controlo do sistema nervoso 

central, permite o máximo percurso das articulações em posições diversas, 

possibilitando ao indivíduo a realização de ações motoras com grande 

amplitude. Mitra e Mogos (1982) utilizam o termo souplesse e dizem que é « a 

capacidade do organismo  para efetuar com grande amplitude as ações 

motoras». Outro termo associado à flexibilidade e à souplesse, é stretching que 

Anderson, (1980) divulgou e que se traduz literalmente por estiramento ou 

alongamento. O mesmo autor diz que exceto para jovens com predisposições 

inatas especiais, a flexibilidade será a capacidade em que se demora mais 

tempo a alcançar níveis de desenvolvimento ótimos. A dança exige um 

desenvolvimento praticamente máximo de todos os grandes centros articulares. 

Esta capacidade perde-se rapidamente, pelo que será necessário realizar 

treinos de média ou elevada intensidade pelo menos de 3 em 3 dias e parte do 

treino deve ser dedicado a esta capacidade e será importante trabalhá-la nos 

jovens entre os 5 e os 7 anos de idade para potenciar ao máximo o seu 

desenvolvimento.  

Relativamente à importância da flexibilidade e de acordo com Gómez 

(2004), um bailarino clássico está sempre em contacto com movimentos e 

posições extremas e, para a sua realização ele necessita de um treino 

exaustivo, pelo que é natural que os bailarinos possuam níveis de flexibilidade 

acima daqueles apresentados pela maioria da população. 

A flexibilidade é considerada uma componente importante não só na 

performance da dança, como na prevenção de lesões e na reabilitação. Hoje 

em dia é universalmente reconhecido que a flexibilidade desempenha um papel 
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fundamental na qualidade de execução dos movimentos facilitando a sua 

prática otimizando de igual modo a aprendizagem destes. A falta de 

flexibilidade condiciona a economia na execução dos gestos, o que facilita o 

aparecimento da fadiga que é um fator limitativo da velocidade de realização e 

da aprendizagem. Contudo ainda não existe evidência experimental que 

estabeleça uma relação causal entre as medidas de flexibilidade e a 

performance (Burle et al., 1961; de Vires, 1963; Dirimam, 1964).  

 Autores como Grahame & Jenkis (1972) e McCormack et al (2004) têm 

alertado para o problema da hipermobilidade, particularmente para a JHS (Joint 

Hypermobility Syndrome) uma condição que apresenta sintomas de dor nas 

articulações ou artralgias. Desfor (2003) apresentou um estudo em que 

verificou a diminuição da prevalência de JHS, dos estudantes de dança para os 

profissionais e dos membros do corpo de baile relativamente aos bailarinos 

principais, sugerindo que esta síndroma pode ser uma das causas de 

desistência da carreira de bailarino profissional, devido a lesões frequentes e 

dor crónica. Por isso, apesar de ser um critério de seleção em dança e uma 

preferência estética por parte da maioria dos coreógrafos, a hipermobilidade, 

particularmente a hipermobilidade excessiva pode ser limitativa para a 

manutenção na carreira de bailarino profissional. 

 Como a flexibilidade é muito especifica e a amplitude articular pode 

variar muito de articulação para articulação, a flexibilidade na dança clássica é 

particularmente notada e avaliada em três situações: “a solicitação de 

amplitudes articulares extremas observa-se nos movimentos especializados ao 

nível de três articulações: anca (rotação externa, flexão e extensão dos 

membros inferiores), coluna vertebral (extensão) e pé (flexão plantar), em que, 

dito por outras palavras, é necessário ter um bom en dehors, um bom cambré e 

um bom cou-de-pied.” (Xarez, 2012, p.95). 
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3.4.1.2. Força 

 

Segundo Mil-Homens, P., (2000, p. 257) a força assenta numa 

característica mecânica do movimento:  

É toda a causa capaz de modificar o estado de repouso ou de 
movimento de um corpo, traduzido por um vetor. É o produto da massa pela 
sua aceleração: F= mxa. É necessário efetuar uma análise estrutural das 
diferentes formas de manifestação da força, para percebermos a mecânica da 
força, como entidade física e para definir a força produzida por um músculo”. 
Assim para que o músculo produza trabalho mecânico e possa vencer uma 
qualquer resistência, é preciso que ocorra um estímulo nervoso que 
desencadeie o processo de contração muscular. Esse estímulo é emanado dos 
centros nervosos superiores e constitui um processo voluntário, sendo o 
desencadeador da ação muscular.   

 

Para Aragall (1985, p.24) a base da condição física do bailarino deve 

assentar no equilíbrio de duas capacidades que por vezes se consideram 

antagónicas: “el mejoramiento físico del bailarin debe consistir en un equilibrio 

entre el aumento de la fuerza y la elasticidad”. O mesmo autor desmistifica o 

uso de pesos e do trabalho de fortalecimento muscular nos bailarinos:  

Recientes estudios científicos han demostrado que el uso dosificado 
de pesas no tiene efectos nocivos ni sobre mujeres ni sobre varones, sino que 
son beneficiosas para el aumento de la fuerza sin producir un agrandamento 
visible del músculo y sin reducir su capacidad elástica. Es muy recomendable 
el uso de pesas de tobillo para aquellos bailarines y bailarinas que a pesar de 
tener una elasticidad suficiente no son capaces de levantar las piernas más 
de 90º, debido a la falta de fuerza en los músculos correspondientes. También 
pueden ser útiles para mejorar la altura del salto o la fuerza de los pies, 
pudiéndose usar tanto en ejercicios como durante la clase de danza. 

 

 Aragall (1985), diz ainda que “Las pesas de barra con discos se utilizan 

principalmente para aumentar la fuerza en brazos, hombros y espalda, siendo 

la fuerza de estas zonas imprescindible para realizar «portés”.  

Xarez (2012) destaca duas razões que justificam a necessidade dos 
bailarinos trabalharem a força muscular: a prevenção de lesões e a melhoria da 
performance. Afirmando que:  

  
Face à grande diversidade e exigência física das solicitações 

coreográficas, o treino tradicional é manifestamente insuficiente para suprir 
todas as necessidades, pelo que o treino complementar ao nível desta 
capacidade física é altamente recomendável, desde que respeitados os 
princípios gerais do treino, nomeadamente os da especificidade e da 
individualização. O treino da força permite melhorar a impulsão nos saltos, a 
elevação nos lifts ou portés, as habilidades técnicas em que esta capacidade 
é determinante (developpés, etc,) e corrigir os desequilíbrios musculares, 
fortalecendo os grupos musculares em que existe um decréscimo de força 
relativamente aos sey6us antagonistas, (p. 83 e 84). 
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3.4.1.3. Resistência 

 

Os estudos sobre o dispêndio energético realizados com bailarinos 

profissionais (Choen et al, 1982; Schantz & Astrand, 1984, Rimmer et al, 1994, 

Dahlstrom et al, 1996, Wyon et al, 2007) caracterizam a dança como sendo 

uma atividade intermitente com curtos períodos de elevada intensidade. Essa 

condição pode ser responsável pelos fracos resultados apresentados 

relativamente à capacidade resistência cardiovascular ou endurance, com os 

bailarinos a apresentarem níveis para esta variável, muito próximos da 

população sedentária. 

Naturalmente este não será um indicador prioritário a considerar, 

segundo Walker et al (2010) na identificação do talento em dança. Contudo, 

diversos autores (Dahlstrom et al, 1996; Wyon and Redding, 2005) reconhecem 

a importância de desenvolver estas capacidades, recorrendo a treino 

suplementar ao treino tradicional em dança, pelas vantagens que um bom nível 

da capacidade aeróbia apresenta, nomeadamente no retardar da fadiga, na 

prevenção de lesões e na melhoria da performance. 

 

 

3.4.1.4. Variáveis Antropométricas e Composição Corporal 

 

A dança em geral e o ballet em particular, estão associados a corpos em 

que predomina a lineariedade e a baixa percentagem de massa gorda. A 

seleção por este tipo de variáveis tem sido comprovada em estudos como os 

de Wilmerding et al (2005) em que os profissionais apresentam um índice de 

massa corporal mais baixo comparativamente aos pré-profissionais e os 

solistas menor massa gorda do que os membros do corpo-de-baile. 

A seleção para as escolas vocacionais é muito rigorosa relativamente ao 

tipo morfológico ideal para a prática da dança clássica. Contudo, diversos 

autores (Pickard, 2007; Hamilton, 1998) alertam para o perigo que resulta de 

avaliações em idades baixas, antes do salto pubertário por exemplo, levando à 

exclusão de verdadeiros talentos que apresentam níveis de maturação 
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precoces e à descoberta, anos mais tarde, de que afinal os escolhidos não 

tinham as condições físicas que aparentavam antes da maturação se produzir. 

 

3.4.2. Capacidades coordenativas 

 

A coordenação, como referimos anteriormente, distingue-se das 

capacidades físicas, por “ter um cariz mais informacional do que energético” 

(Xarez, 2012, p.107). Este mesmo autor destaca as seguintes seis capacidades 

coordenativas: ritmo, orientação, equilíbrio, diferenciação, reação e 

combinação (p.111). 

Ao contrário da flexibilidade e das variáveis antropométricas, por exemplo, 

as capacidades coordenativas têm sido pouco estudadas e por isso existem 

poucos instrumentos que permitam identificar, com base científica, este tipo de 

capacidades que revelam fundamentais para o sucesso em qualquer tipo de 

dança. 

 

3.4.3. Postura 

 

A postura corporal é uma característica individual associada à imagem 

corporal, sendo um arranjo relativo das partes do corpo na busca de equilíbrio 

(Knoplich 1985, citado por Moreira, 2011), ou a posição que o corpo assume no 

espaço em função do equilíbrio dos quatro constituintes anatómicos da coluna 

vertebral: vértebras, discos, articulações e músculos, segundo Asher (1976, 

citado por Moreira, 2011, p.18).  

A postura correta é um estado em que os segmentos corporais estão 

distribuídos de tal forma que os músculos mantêm o seu tónus normal e as 

tensões dos ligamentos neutralizam o efeito da gravidade. A postura pode 

ainda ser definida como a configuração articular de um corpo, isto é o conjunto 

de ângulos que expressam o arranjo relativo entre segmentos corporais 

(Zatsiorsky 1998, citado por Moreira, 2011).  

Podemos considerar dois estados bem definidos: postura em situação 

estática e postura em situação dinâmica. Nestes dois tipos de postura, o corpo 

adapta-se continuamente em função de respostas a estímulos recebidos, o 
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corpo reflete experiências momentâneas (Basmajian 1965, citado por Moreira, 

2011).  

Apesar de serem fenómenos distintos a orientação postural e o equilíbrio 

apresentam relações de dependência. A manutenção da postura e do equilíbrio 

do corpo é uma função complexa do sistema nervoso, implicando vários 

sistemas desempenhando papéis complementares. Estes sistemas, de forma 

coordenada, em funcionamento geram os principais reflexos de postura e dos 

movimentos de recuperação quando há desequilíbrios do corpo. Para a 

manutenção do equilíbrio, o organismo relaciona uma grande quantidade de 

informação dos recetores de todo o organismo, sendo de grande importância 

os propriocetores situados nos músculos, tendões, fascias e articulações.  

A visão e a audição desempenham também um papel muito importante na 

manutenção da postura e controlo do equilíbrio. A musculatura abdominal 

reveste-se de particular importância na atitude postural e na correta colocação 

da bacia. A sua tonificação é fundamental, pois estes músculos participam na 

locomoção, são os mais potentes músculos expiratórios, asseguram a normal 

posição das vísceras. A boa tonicidade abdominal diminui o risco de situações 

patológicas na região dorsal, condiciona a estética corporal, etc. Os músculos 

lombares conjuntamente com os abdominais, glúteos e o psoas ilíaco, têm 

papel preponderante na colocação da bacia, que são fundamentais na atitude 

postural.  

 

 

3.4.4. Fatores Psicológicos 

 

Referindo-se à importância dos atributos psicológicos na identificação e 

desenvolvimento de talentos em dança, Walker et al (2010) consideram dois 

aspetos relevantes na pesquisa que efetuaram: os fatores estáveis, que se 

referem a aspetos da personalidade perante várias circunstâncias tendo em 

conta traços como a introversão ou a extroversão, por exemplo. Segundo Lloyd 

et al. (1999), não se recomenda uma avaliação dos traços de personalidade em 

identificação de talentos, no entanto o perfecionismo parece digno de 

discussão (Hamilton, 1998) pois há aspetos de perfecionismo que estão 

associados a bailarinos de elite e a estudantes de dança. Por outro lado, os 
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fatores instáveis, contêm características psicológicas que podem ser treinadas 

e adaptadas de acordo com várias situações, que podem ter muita relevância 

para o desenvolvimento de talentos, como por exemplo a motivação, em que 

indivíduos em contexto performativo são motivados pelo desejo de demonstrar 

competência (Nicholls, 1994, 1989). Muita da pesquisa sobre motivação 

baseia-se na teoria da autodeterminação (Deci and Rayan 1985, 2000) que 

considera as categorias de motivação intrínseca, quando os indivíduos 

participam de uma atividade por satisfação ou prazer próprios e a motivação 

extrínseca que está associada a razões externas à atividade como por exemplo 

as recompensas e os prémios. Para além da motivação também a paixão é um 

fator cada vez mais referenciado, representando um compromisso mais 

profundo, representado pelo amor e dedicação a uma actividade. (Gagné 2007; 

Robson, 2001). Segundo Sanders (2006), a paixão pode representar um 

critério de deteção de talentos, mas pode ser melhorada através do ambiente 

de aprendizagem. Num estudo realizado por Walker et al, 2011), sobre as 

“características dos bailarinos com talento em grupos de diferentes faixas 

etárias” observaram aspetos psicológicos como a paixão, a autoestima e o 

controlo da ansiedade para ter sucesso nos fatores psicológicos, observando 

também a tenacidade, os altos níveis de envolvimento com a dança e as 

habilidades artísticas como a musicalidade e a criatividade. A auto confiança 

também é necessária para se atingir um desempenho ao nível de elite, 

segundo Fox e Wilson (2008).  

 

 

3.4.5. Capacidades Expressivas 

 

Para Ferreira (1986, citado por Leal, 2006, p. 51) a expressão será a 

maneira como o gesto, a voz ou a fisionomia traduzem ou revelam a 

intensidade de um sentimento ou de um estado moral, energético, 

demonstração de vigor, entoação especial ou característica com que se 

pronuncia uma palavra ou uma frase. No senso comum, ser expressivo 

significa que exprime bem o que quer dizer, de modo significativo.  

Para Langer (1957, citado por Leal, 2006, p. 52), a expressividade no 

contexto da dança, tem a ver com a forma como o bailarino expressa uma 
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realidade, um sentimento, uma sensação cinestésica. No entanto o bailarino 

não expressa o seu próprio sentimento, mas o seu conhecimento sobre 

sentimentos humanos, a sua interpretação. Segundo Leal (2006, p. 52) existe 

uma diferença entre expressar genericamente e expressar artisticamente: as 

emoções e os sentimentos, num contexto artístico são construídos, criados. 

Para o mesmo autor (p. 53) um artista não se expressa a si mesmo, trabalha a 

expressividade num contexto particular e através de um personagem criado. O 

mesmo autor (2006, p. 54) afirma ainda que a expressividade na dança parece 

revelar um sentimento interno do bailarino, que vem do conhecimento sobre um 

sentimento imaginado, criado, concebido idealmente pelo coreógrafo e não de 

condições emocionais sintomáticas. Assim cada intérprete tem nas suas 

capacidades técnicas, características anatómicas, e nas suas caraterísticas 

psico-comportamentais uma possibilidade expressiva única.  

 

 

3.4.6. Capacidade Técnica 

 

Um dos fatores mais referidos na determinação do sucesso na dança 

clássica será a técnica, a capacidade de utilizar o movimento de modo 

eficiente. Num contexto artístico, a técnica constitui um lado objetivo, um 

conjunto de processos, que através da prática da disciplina diária do método, 

levam à especialização e à fluência da linguagem artística em questão. 

Curt Sachs (1945, citado por Caminada, 1999) refere que técnica será a 

estrutura básica de ordenação e sistematização do trabalho (no nosso caso, o 

trabalho corporal), através do qual o corpo formará condições para resolver, 

desenvolver, operacionalizar e aprimorar uma linguagem específica de 

movimento. 

Para ter uma leitura clara dos movimentos, é necessário manter a 

continuidade e o desenvolvimento do trabalho sobre a coluna dorsal da 

conexão técnica, a partir daí outras tendências podem vir a desenvolver-se, 

ampliando as possibilidades de expressão, dentro do universo plástico e 

simbólico do movimento. Neste sentido, Curt Sachs (1945, citado em 

Caminada, 1999), referencia ainda que o exercício do sensível na dança 
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subordina-se a dois princípios básicos, que são idênticos aos do canto: o 

agógico e o dinâmico. 

O princípio agógico, que estabelece a velocidade do gesto, ou seja, o 

tempo requerido para o seu desenvolvimento e o princípio dinâmico que tem a 

ver com a intensidade necessária para a execução deste gesto. Os dois 

princípios são determinados pelo ritmo: musical, temporal no agógico e 

espacial, plástico no dinâmico. O ritmo plástico na dança, entende-se por ser a 

construção destes movimentos, mais ou menos velozes e mais ou menos 

intensos no espaço.  

 Uma outra noção a reter é a de que a técnica dentro do processo 

artístico deve ser encarada como um meio e não como um fim. Mas um meio 

necessário e ao mesmo tempo como um pré-requisito para o sucesso artístico. 

A propósito (Hofmann &  Hofmann, 1981, p. 156) dizem que:  

Au cours de l´histoire, ce sont principalement les danseurs qui ont fait 
progresser la technique de la danse, en recherchant un constant 
dépassement de soi dans le sens de la virtuosité. Parfois cette recherche a 
même contribué a la definition du style de la danse, comme se fut le cas à 
l’époque romantique lorsque, pour la première fois, la ballerine se hissa sur 
les pointes. Celles-ci devinrent non seulement le symbole de la danse 
féminine, mais aussi de toute la spiritualité romantique.  

 

A técnica de dança clássica possui uma matriz própria mas existem 

depois escolas diferenciadas, distanciadas geograficamente (francesa, italiana, 

russa, etc) que possuem estilos específicos, dentro da mesma matriz. São 

nuances de expressão que caracterizam também determinados períodos 

históricos associados à componente geográfica já referida, que levam à 

constituição de um estilo, um modo próprio de dar « vida » à mesma técnica de 

dança. 

O estilo confere ainda à arte a possibilidade de registar o momento 

histórico, através de um filtro, de um prisma individual, que mesmo contendo 

matizes coletivos, tende a desaparecer simultaneamente ao desaparecimento 

do referencial criativo. O estilo possibilita ainda, ao criador, o desenvolvimento 

de tendências de estilos diferentes, no decorrer de sua produção artística, que 

virão a constituir fases distintas, sucedendo no tempo. De forma abrangente, a 

ideia de estilo foca o princípio de “inter-relação” de constantes formais, na 

composição essencial da obra.  
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3.4.7. Fatores Sociais 

 

As variáveis de natureza social podem ser determinantes para a deteção, 

identificação e desenvolvimento de talentos em dança. Os fatores interpessoais 

(Walker et al. 2010, p. 176) influenciam as escolhas de um indivíduo por uma 

determinada atividade, sendo que a família, os colegas e os professores 

podem contribuir de forma positiva ou negativa para a escolha de uma carreira 

na dança clássica. O ambiente social pode por isso ser considerado relevante 

em termos de desenvolvimento de talentos (Erickson et al., 1993, p. 176). Este 

autor foi o responsável pela introdução do conceito de prática deliberada, 

definida como uma prática estruturada para melhorar uma habilidade 

específica, que é apropriada para a capacidade do indivíduo. Esta prática não é 

necessariamente agradável porque envolve esforço cognitivo, motivacional e 

restrições de recursos (como investimentos financeiros). Ainda segundo este 

autor serão precisas cerca de 10 000 horas de prática para se atingir o nível 

necessário para se alcançar um lugar numa orquestra profissional do top 

mundial. Obviamente que esse tipo de prática envolve um enquadramento 

social adequado. O talento numa atividade só pode ser desenvolvido se este 

for valorizado pela sociedade (Walker et al. 2010, p. 180). No âmbito dos 

fatores sociais, as relações dos pais, colegas e professores com o jovem 

bailarino é de grande importância para o desenvolvimento do seu talento. Um 

bom clima motivacional, apoio dos pais e um relacionamento positivo com os 

seus pares, parecem aumentar o prazer, o bem-estar e vontade para dançar. 

Deve-se ter em conta a experiência do professor, o seu comportamento, a 

qualidade do seu ensino, bem como o nível socioeconómico que pode ser um 

fator limitativo do acesso à prática.        

 

 

3.5. Talento na Dança Clássica 

 

Como na grande maioria das demais áreas da vida humana, a discussão 

científica sobre o talento tem sido permeada por defesas da herança biológica 
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e da estimulação ambiental. Da mesma forma que nos demais casos, é muito 

difícil poder apontar com exatidão quanto de determinação cabe a um e a 

outro. Em primeiro lugar temos que definir o que entendemos pela palavra 

talento no contexto artístico. Assim talento pode ser considerado como uma 

vocação ou um dom. Faz-se a conotação de talento com habilidades humanas. 

Usa-se o termo talento para designar habilidades inatas das pessoas, ou 

capacidade natural para realizar determinadas atividades. Um outro significado 

do termo é a habilidade extraordinária que algumas pessoas têm para realizar 

as suas atividades diárias, ao ponto de merecerem uma atenção especial. Há 

estudiosos que afirmam que as habilidades inatas podem ser desenvolvidas 

caso haja motivação e a adequada aplicação de técnicas apropriadas. 

O talento para a dança clássica será assim o potencial para 

desempenhar esta atividade com um nível acima da média. Como se trata de 

uma atividade com elevado grau de complexidade, falar-se-á de talento das 

pessoas que dispõem naturalmente de um conjunto de características e de 

atitudes que se poderão desenvolver para atingir um desempenho notável. 

O talento para ser bailarino de dança clássica terá uma componente 

hereditária, uma herança genética que determina por exemplo um determinado 

perfil antropométrico e uma componente que resulta da aquisição através da 

aprendizagem, de determinadas habilidades técnicas, por exemplo. 

Ingenieros (2008) establece uma diferença entre génio e talento, e 

subdivide este último entre intrínseco e aprendido: " Llama genio al hombre que 

crea nuevas formas de actividad no emprendidas antes por otros o desarrolla 

de un modo enteramente propio y personal actividades ya conocidas; y talento 

al que practica formas de actividad, general o frecuentemente practicadas por 

otros, mejor que la mayoría de los que cultivan esas mismas aptitudes. El 

talento intrínseco a diferencia del talento aprendido es que el individuo lo puede 

dejar de ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma destreza que 

cuando dejó de usarlo; el talento aprendido requiere de ser ejercitado 

continuamente para no perder la destreza.”  

Ribeiro (1997) refere que os requisitos físicos quanto ao corpo de um 

bailarino e ao de um atleta são semelhantes, já que, “em ambos os casos, são 

necessários um treino muscular e uma aptidão física excecional para adquirir 

força, resistência e velocidade nas devidas proporções. A diferença está na 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ingenieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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expressão visual, visto que do corpo do bailarino se exige, que aparente uma 

forma esteticamente agradável. O ballet será uma arte em que devem ser 

cumpridas certas regras sobre proporção e linha” (Ribeiro, 1997, p.94). Outros 

tipos de treinos semelhantes, insistindo sobre a dimensão atlética, são comuns 

a múltiplos criadores de dança, que exigem para os seus intérpretes, uma 

preparação física invulgar, de modo a que seja notório que os bailarinos 

estejam na fronteira do atlético e do poético. O que diferencia as práticas 

corporais atléticas das práticas corporais artísticas é que as práticas corporais 

atléticas e as culturistas e de formação do corpo – são de natureza quantitativa 

e funcional: em que o que importa é saber o quanto cada participante ganha, já 

nas práticas corporais artísticas, partindo da qualitas, do comportamento 

corporal dos intervenientes, o corpo é considerado na sua materialização 

através da qual emite um conjunto de práticas propositivas e enunciativas, um 

mais a que se pode chamar arte, que se constitui em torno das ideias de 

mimésis, de belo, de sublime ou de aura.” (Ribeiro, 1997, p.95). 

Segundo Bompa (1990) existem dois métodos de seleção de talentos: a 

seleção natural e a seleção científica. 

O método da seleção natural resulta da própria prática de uma atividade, 

sendo que os melhores vão continuando e melhorando e os piores vão-se 

mantendo, afastando ou desistindo (como acontece com a seleção e evolução 

das espécies). A seleção natural deve assentar em dois elementos essenciais, 

que constituem duas grandes vantagens deste método, por ser realizado em 

situações ecológicas, ou seja, respeitando as condições normais e habituais de 

exercitação dessa prática, utilizando como meio a observação direta do 

praticante. É realizada normalmente pelo treinador/monitor e não requer 

grandes meios sofisticados.  

O método da seleção científica pressupõe critérios mais objetivos e 

assenta fundamentalmente em duas vias: na genética e na estatística. Na 

primeira via serão considerados os progenitores, as caraterísticas genéticas e 

as possibilidades de trabalhar e de transformar o porte genético, resolvendo 

problemas de doenças e selecionando os genes mais positivos, de maiores 

capacidades. Na segunda via, através dos métodos das probabilidades 

(principalmente) podem-se determinar as caraterísticas essenciais para a 
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prestação desportiva em determinadas modalidades e estabelecer um padrão 

do tipo de praticante para essas modalidades.  

Vários critérios de base científica para a identificação dos talentos são 

considerados por Bompa (1990): em primeiro a saúde, pois sem condições 

globais de saúde não pode haver prestação desportiva. Em segundo a 

antropometria, pois é um elemento que tem sido bastante valorizado (por 

exemplo, a média de alturas é elevada em jogadores de basquetebol e voleibol 

e é baixa em ginastas e halterofilistas). No entanto em diversas atividades, 

esse critério revelou-se pouco válido. Em terceiro lugar é considerada a 

hereditariedade, e por fim destaca-se a análise da fibra muscular, observada 

através da biopsia, pois é mais fácil para começar a ver alguns elementos 

estruturais como a composição e distribuição de fibras de contração rápida e 

de contração lenta. Este foi o método científico de deteção de talentos na ex-

RDA mas depois dessa época tem sido menos utilizado. 

Morouço (2011) considera o talento como o conjunto dos atributos 

físicos, fisiológicos, ou mentais que podem contribuir para um maior 

desempenho, destacando a sua importância para os treinadores. Para Gaya 

(2007) há características que identificam um individuo com talento, destacando 

a estabilidade, como sendo a capacidade que o individuo possui de manter os 

seus desempenhos acima da média.  

Segundo Costa e Alves (1980), o objetivo da identificação de talentos 

consiste em descobrir bem cedo, indivíduos que devido às capacidades 

motoras, somáticas e psíquicas, tenham as características necessárias para 

que possam vir a obter bons resultados no alto rendimento, permitindo se 

descobertos a tempo, uma maior rentabilidade de investimento, evitando 

muitas frustrações devido a carreiras mal orientadas.  

O talento constitui uma das condições fundamentais para ascender à 

excelência no desporto de alto rendimento, tal como na dança convencional e a 

sua identificação representa o primeiro passo de um longo processo de 

especialização que permita selecionar os sujeitos certos. A propósito referimos 

aqui o significado de Excelência - (do latim excellentia) e que é o estado ou 

qualidade de excelente. É a superioridade ou o estado de ser bom no mais alto 

grau. A excelência é considerada como um valor por muitas organizações, em 
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particular por escolas e outras instituições de ensino, e um objetivo a ser 

perseguido.  

 

3.5.1. A elevação  

 

Segundo Brilliant (1953) a elevação é um conceito que ultrapassa a 

noção de “tempo passado no ar durante a fase a aérea dos saltos”. Mesmo 

numa pose de imobilidade, no solo, e numa posição de partida ou de chegada 

é exigido ao bailarino um “elevado” alongamento, um constante “pull-up”, 

dirigido “vers le ciel” (Xarez, 1992, p.22). 

O conceito de elevação distingue-se da noção de ballon por ser utilizado 

para caracterizar as qualidades de um bom saltador e à sua capacidade de 

permanecer suspenso no ar durante a trajetória aérea de um salto. Lifar (1955, 

p. 17, citado por Xarez L. 1992, p. 23) faz a seguinte destrinça entre ballon e 

suspensão: “La danza académica se presta a confusiones puesto que la 

elevación (vuelo del alma) y el ballon (vuelo del corpo) le son igualmente 

familiares (…) Un bailarin puede tener ballon sin poseer necessariamente 

elevación, e viceversa”.  

No período romântico da Dança Clássica, surgem as sapatilhas de 

ponta, como símbolo, não apenas de um período ou de uma forma de dança, 

mas acima de tudo do princípio da elevação. O mesmo se pode dizer dos 

portés que se desenvolveram dentro do mesmo princípio, na mesma direção, 

para cima, para o céu. A elevação associada à suavidade e delicadeza de 

movimentos (Xarez, 1999) estão na génese do sistema de dança clássica. 

 

3.5.2. O En Dehors 

  Um outro elemento que caracteriza o sistema de dança clássica desde o 

início é a regra do en dehors. Xarez (1992, p. 24) refere-se ao en dehors como 

um termo próprio da dança para designar a permanente rotação externa dos 

membros inferiores (REMI), uma verdadeira regra de ouro do sistema de 

Dança Clássica, princípio estruturante das posições dos pés e da quase 

totalidade dos seus movimentos característicos.  
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O en dehors constitui-se como princípio estruturante do sistema de dança 

clássica, por duas razões fundamentais: fatores estéticos por um lado e fatores 

de ordem funcional, por outro lado. Xarez (1992, p. 25) diz que os fatores 

estéticos reforçam a ideia de que a REMI é mais bonita que as outras posições 

(neutras ou en dedans), considerando os condicionalismos da apresentação 

das obras coreográficas nos palcos, o que parece ser uma ideia consensual, 

através da consulta dos livros técnicos de dança clássica. Kushner et al, (1990, 

p. 286, cit por Xarez, 1992) afirmam: “With turnout, the lower extremity profile is 

presented to the audience, allowing the dancer to demonstrate body motion, 

strength and beauty”. Segundo Grant (1982, citado por Xarez, 1992, p. 27) é 

consensual entre vários autores de que os fatores funcionais no en dehors 

proporcionam uma maior liberdade de movimentos, uma melhor posição e 

disponibilidade espacial por relação com todas as direções e uma maior 

participação muscular, segundo Challet-Haas (1983, citado por, Xarez, 1992, p. 

27).  

Martin (1933/1991, p.36, citado por Xarez, p.27) menciona que: 

 

 Le movement natural de jambes, par exemple, n´autorise que l´avant et l 
´arrière avec une légère articulation sur le côté pour permettre une variation. 
Lorsque, au contraire, la jambé tout entière est en rotation externe à partir de 
la hanche, on trouve une gamme de possibilites bien plus grande. 

 

As vantagens da rotação externa sobre a rotação interna situam-se 

essencialmente em dois campos: ao nível do aumento da amplitude articular e 

ao nível da participação muscular. 
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4. Metodologia 

 

No presente estudo optámos por uma via de investigação qualitativa, de 

natureza descritiva, que nos leva a compreender como é que a deteção e 

identificação de talentos para a dança académica clássica é realizada sobre os 

pressupostos do modelo de pensamento do professor, elaborado por Clark e 

Peterson.  

O estudo deste caso centra-se no conhecimento dos pensamentos pré- 

ativos dos especialistas, responsáveis pela seleção ou deteção de talentos em 

nove escolas nacionais. 

Tendo como termo de comparação as seguintes escolas estrangeiras: 

Escola Italiana, a Escola Inglesa, a Escola Francesa e a Escola Russa, que 

definem em grande parte aquilo que os professores fazem segundo o modelo 

de pensamento de Clark e Peterson, no campo das ciências da educação, ao 

darem uma forma definida ao ambiente social e cultural, inserindo-os em 

categorias, (por exemplo um sinal de trânsito, a categoria vermelha, o verde e o 

amarelo, são convenções que foram estabelecidas e são partilhadas por um 

grupo de pessoas).  

Foram entrevistados professores, coreógrafos e diretores de escolas do 

ensino vocacional, considerados especialistas na matéria em questão, tendo 

por base um questionário semiestruturado, com perguntas abertas. Para além 

do suporte bibliográfico, a pesquisa no âmbito da amostra vai permitir-nos 

depois de analisadas as entrevistas, comparar os dados obtidos, a fim de 

encontrarmos consensos, que nos permitam ampliar e aprofundar o nosso 

conhecimento sobre o fenómeno em estudo, tornando-o mais visível e perceber 

até que ponto no contexto a estudar, o processo de avaliação prognóstica 

determina a excelência do bailarino.  

A formação dos bailarinos na dança clássica é muito exigente porque 

este tem que estar sempre numa boa condição física, que passa por um 

trabalho sistemático e aturado do corpo pensante em vertentes descritas na 

revisão da literatura: a condição física do bailarino sobretudo as suas 

capacidades motoras condicionais e coordenativas (considerando as idades 

sensíveis, para o treino dessas capacidades), os aspetos artísticos, 
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(expressividade, controlo das emoções, fluidez dos movimentos com base na 

agilidade e velocidade, sincronização do movimento corporal com a música, 

etc.), a técnica segundo o método e o estilo da escola. 

Na tipologia física terão de ser consideradas algumas das componentes 

condicionais como a força ou a flexibilidade e as componentes psico–motoras 

(coordenativas) como a postura corporal, o equilíbrio, a orientação espacial, as 

capacidades de reação ótica/acústica e de ritmo. Consideramos no âmbito das 

componentes psico-cognitivas, as capacidades afetivo-cognitivas, pois são 

estas, quanto a nós, algumas das capacidades motoras que os bailarinos tem 

que desenvolver durante a sua formação e as mais solicitadas na qualidade de 

intérpretes das obras de dança clássica. Foram construídas fichas de análise 

dos questionários, sobre o que se exige no trabalho da dança clássica e 

realizadas entrevistas aos diretores e formadores de Dança Clássica sobre: “O 

que se exige no trabalho da Dança Clássica, aquando da sua formação 

vocacional, da interpretação, expressão e projeção dos bailarinos?”. 

 

 

4.1. Amostra 

 

A amostra foi constituída por nove diretores de escolas vocacionais, com 

grande experiência no ensino vocacional da dança clássica, três do género 

masculino e seis do género feminino. Quatro entrevistas foram presenciais e 

gravadas com a autorização dos entrevistados e as restantes cinco entrevistas 

foram respondidas e enviadas por email.  

A amostra foi determinada consoante as Escolas de Dança Clássica 

existentes em Lisboa e arredores e de acordo com a disponibilidade dos 

diretores e formadores. 

Foram elaborados questionários que foram distribuídos por várias 

escolas de Dança. Os seus diretores e professores foram abordados e para 

além de responderem a perguntas fechadas mantiveram uma conversa aberta 

com o entrevistador. 

Em anexo podem ser consultados os CV dos entrevistados e um resumo 

das instituições em que trabalham. 
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4.1.1.  DIRETORES OU FORMADORES  

 

 

ROFESSOR: YURI CHATAL  

 

Formou-se na School of American Ballet, em Nova Iorque, onde estudou 

com Anatole Oboukhoff, Pierre Vladimiroff , Felia Doubrovska e André Eglevsky. 

Estudou ainda com Vladimir Dokoudovsky, na Ballet Arts School, no Carnegie Hall. 

Dançou profissionalmente com a American Festival Ballet, Eglevsky Ballet, 

Maryland Ballet e Igor Youskevitche's Ballet Romantique.  

 

PROFESSORA: GRAÇA BESSA  

 

Ex. Bailarina do Ballet Gulbenkian, fundadora e diretora da Academia de 

Dança Contemporânea de Setúbal e da CeDeCe.  

 

PROFESSOR: ALEXANDER VORONTSOV  

 

Bailarino, Coreógrafo e Professor de dança clássica, formado na Escola de 

Nijni Nogorod e também estudou no Instituto Superior de Cultura de Moscovo, 

onde obteve o diploma de Bailarino, de Professor e de Coreógrafo (em Dança 

Clássica, Moderna e Folclore).  

 

PROFESSOR: ALEXANDRE FERNANDES  

 

Bailarino e coreógrafo, que iniciou os seus estudos de dança no Centro de 

Formação Profissional da Companhia Nacional de Bailado, tendo prosseguido a 

sua formação na Escola do Ballet Bolshoi, em Moscovo, durante dois anos.  

 

PROFESSORA: ANNA MASCOLO  

 

  Doutor(a) Honoris Causa na área da Dança. Estudou no Conservatório 

Nacional, no único curso de dança oficial existente em Portugal na altura. 

Trabalhou com os melhores bailarinos e companhias do mundo: Balanchine, Anita 
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Bronzi ou a Ópera de Paris. Estudou dança em Paris e depois na terra natal, 

Nápoles, onde conhece Bianca Gallizia, diretora da Scuola di Ballo del Teatro San 

Carlo, que aceita dar-lhe aulas. Em 1953, ingressa na companhia "Le Grand Ballet 

du Marquis de Cuevas" e cruza-se com a exigência de mestres como Bronislava 

Nijinska, irmã do grande Nijinski.  

 

PROFESSORA: MARIA FRANCO  

 

Iniciou a sua formação em dança espanhola com Célia Neves. Em 1975 

frequenta a Escola de Bailado da Fundação Calouste Gulbenkian, onde trabalhou 

com Armando Jorge, Carlos Trincheiras, Roland de Carlos Trincheiras, Roland de 

Casenave e mais tarde no Ballet Gulbenkian com Jorge Salavisa. Em 1979 conclui 

o curso do Conservatório Nacional, onde foi aluna de Anna Mascolo, Vasco 

Wallenkamp, António Rodrigues, Maria Bessa, Margarida de Abreu, Patrick Hurde 

e Gil Mendo. Bolseira da Secretaria da Cultura, em 1986 no Estados Unidos. Em 

Nova Iorque diversifica e consolida a sua formação em dança clássica.   

 

PROFESSORA: ANA MANGERICÃO  

 

Membro da ALA - Academia de Letras e Artes de Portugal. Membro da 

Imperial Society of Teachers of Dancing. Membro da Royal Academy of Dance. 

Membro da Dance Arts International. Organizadora para Portugal da Imperial 

Society of Teachers of Dancing - Modern Theatre & Imperial Ballet. Examinadora 

de Ballet Clássico da Dance Arts International (até 2004).  

 

PROFESSORA: ANA MANZONI  

 

Ana Maria Simões Manzoni de Sequeira, diretora pedagógica da EDOL, 

Escola de Dança do Orfeão de Leiria, adotou o nome artístico de Ana Manzoni. 

Nasceu em Lisboa, em 1962. Frequentou a Escola de Música do Conservatório 

Nacional de Lisboa, iniciando-se nas classes de Flauta Transversal, Percussão, 

Coro e Educação Musical. Em 1976 iniciou os seus estudos de dança na Escola 

do Conservatório Nacional de Lisboa, tendo concluído o 5º ano daquele curso. É 

licenciada em Dança pela Faculdade de Motricidade Humana - Universidade 

Técnica de Lisboa.  
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PROFESSORA: NÉLIA PINHEIRO  

 

 Iniciou a sua formação em dança clássica em Lisboa. Realizou curso de 

dança Contemporânea no The Place - LCDS, de Londres.  

Frequentou ao Curso de Dança da Faculdade de Motricidade Humana. Nos 

últimos 20 anos como bailarina, teve a oportunidade de trabalhar e desenvolver 

estudos em Paris; USA/N.Y., Áustria – Viena e Londres. É diretora artística, 

coreógrafa e bailarina da CDCE, e professora da Escola de Formação CDCE.  

 

4.2. Instrumentos 

 

O principal instrumento utilizado para a recolha de dados, foi uma 

entrevista que constou de oito perguntas semiabertas e que descrevemos mais 

adiante. A validação de conteúdo da entrevista foi realizada por dois docentes, 

especialistas em dança clássica e com formação superior na área da 

educação. 

Pretendeu-se identificar através das experiências confirmadas, as 

características físicas e de natureza psicológica que devem ser tidas em conta 

na deteção de talentos. No fundo tentou-se responder à questão de como é 

que os especialistas em Portugal concebem a deteção de talentos para a 

dança clássica. 

 

 

4.2.1. Conteúdo das Entrevistas 

 

As questões colocadas aos professores e diretores de escolas de dança 

em Portugal, foram as seguintes: 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica-clássica?  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta (numa) 

escola? 
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2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

3 – Quais são as caraterísticas físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as caraterísticas 

comportamentais ou o caráter dos jovens?  

5 – Qual a exigência da dança clássica no âmbito da interpretação e 

projeção desses bailarinos? (relação técnica/expressão). 

6 - Como é que os professores e os diretores das companhias de Dança 

podem aferir respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os 

requisitos para um profissional se tornar um artista de excelência? 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

5.1. Introdução 

Para uma melhor leitura resolvemos apresentar os resultados 

conjuntamente com a discussão dos mesmos à luz da revisão da literatura 

apresentada. Os pontos que se destacam das respostas dadas pelos 

entrevistados são critérios de seleção e admissão, idade, características 

físicas, atitude comportamental e interpretação. 

 

5.2. Idade 

  

Dos resultados referidos pelos professores relativamente à idade 

adequada para iniciar a formação dos bailarinos, verifica-se no quadro 1 que a 

maioria dos resultados referidos pelos Professores para iniciar a formação dos 

bailarinos é entre os 8 e os 10 anos, sendo que uma resposta sugere entre os 

7 e os 9 anos e uma outra a partir dos 6 anos de idade. 

 Na revisão de literatura, podemos encontrar os critérios utilizados pela 

escola de dança da Ópera de Paris, que refere que são aceites para iniciar a 

sua formação profissional, meninos e meninas de idades compreendidas entre 

os 8 e os 10 anos de idade. Neste sentido, Bessy (1981, p. 156) refere que a 

carreira de um bailarino deve começar muito cedo, desde a idade dos nove 

anos.  

No que se refere às razões dessa idade, apuramos que as respostas 

são variadas, pois 4 entrevistados dizem que a idade adequada é entre os 7/9 

anos, genericamente que tem a ver com o momento adequado para 

desenvolver as capacidades físicas e que estão preparados psicologicamente, 

1 diz que são coisas da tradição, 1 diz que não há melhor idade, mas admite 

como a mais adequada entre os 8/10 anos, 1 menciona os 9/10 anos como a 

melhor idade, mas não faz comentário quanto à razão da idade, 1 refere que o 

início aos 6 anos de idade é a ideal pois é quando se faz a descoberta do 

movimento através da dança criativa. 

 Bessy (1981, p.156), diz que a criança que começa a sua aprendizagem 

na dança descobre uma máquina fabulosa que é o seu corpo, aprendendo a 
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conhecer-se, a dominar-se, a movimentar-se no espaço, graças à flexibilidade 

e ao domínio dos seus gestos, sendo preciso preparar moralmente o bailarino 

desde tenra idade, pois a o seu reportório é bastante vasto. 

Quadro 1 – Idade adequada para iniciar a formação dos bailarinos 
 

Escolas Idade Adequada Razão da Idade 

Centro de Dança de 

Oeiras 

10 anos São coisas de tradição. 

Escola (ADCS) Entre os 8 e os 10 

anos 

Não há melhor idade. 

Escola de Bailado Giselle 9 a 10 anos Não realizou comentário. 

Escola de Bailado Marta 

Atayde 

Entre os 7 e os 9 

anos 

Para desenvolver as capacidades físicas. 

Estúdio Escola Anna 

Mascolo 

Entre os 8 e os 10 

anos 

Está relacionado com o desenvolvimento 

cognitivo e motor da criança. 

Escola de Dança de 

Almada 

8 a 9 anos de idade Tem a ver com o desenvolvimento psicológico e 

físico suficiente para o rigor que é exigido. 

Escola de Dança Ana 

Mangericão 

9 a 10 anos Por ser o início da puberdade. 

Escola de Dança de 

Leiria 

Aos 8 anos Estão preparados fisicamente para um trabalho 

mais técnico. É importante desenvolver as 

capacidades criativas e expressivas das 

crianças. 

Escola de Dança de 

Évora 

Aos 6 anos Por ser a idade da descoberta do movimento 

através da dança criativa. 

 

5.3. Critérios de seleção 

 

No que respeita aos critérios de admissão, apresentamos os resultados 

no quadro 2. Verificamos que 5 dos entrevistados dão relevância às 

características anatómicas do corpo em geral, ao seu alinhamento, ao tónus 

muscular e ao movimento das pernas, pés, braços, cabeça, amplitude, 

focalização e expressividade. Um entrevistado diz que qualquer aluno pode 

entrar, 1 diz não ser feita uma seleção de entrada prevendo o perfil do 

bailarino, 2 dizem que são necessárias qualidades artísticas, musicais e 

criativas e 1 diz que é preciso força de vontade para abraçar a dança. 

Reforçando estas ideias, (Batalha, 2004, p. 199) diz que a noção de 
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alinhamento corporal, amplitude articular, equilíbrio e o trabalho em rotação 

externa das pernas ou “en dehors” são elementos estruturais da dança 

clássica.  

Quadro 2 – Critérios de admissão e percurso dos alunos 

Escolas Critérios de admissão Premissas no percurso  

Centro de Dança de 

Oeiras 

O corpo, as pernas, os pés, (nas 

mulheres por causa do cou-de-pied 

 

Escola (ADCS) Alinhamento da coluna vertebral, 

tónus muscular. Alinhamento das 

articulações dos membros inferiores e 

sua amplitude. 

Desenvolvimento da atenção. 

Concentração na disciplina. 

Escola de Bailado 

Giselle 

Postura, flexibilidade, curvatura do pé. 

Para as meninas observam os dedos 

dos pés. A cara. 

Não podem faltar às aulas. 

Tem de haver disciplina. 

Escola de Bailado 

Marta Atayde 

A estrutura óssea, a linha das pernas, 

o cou-de-pied. Se há proporção entre 

os braços, as pernas e o tronco. 

Pescoço comprido. Joelhos em arco 

ou em X. 

Coordenação motora e com música, 

para saber se tem ouvido musical. 

Estúdio Escola Anna 

Mascolo 

É preciso vontade, força para abraçar 

a dança e a técnica da dança clássica. 

Capacidade do aluno pensar a dança, 

compreendê-la, interpretar e 

executar. 

Escola de Dança de 

Almada 

Qualquer aluno pode entrar. É preciso assiduidade mínima. 

Escola de Dança Ana 

Mangericão 

Não é feita uma seleção de entrada 

prevendo o perfil do bailarino. 

O cumprimento dos conteúdos 

estabelecidos em relação à técnica, 

empenho e dar o máximo dentro das 

suas capacidades. 

Escola de Dança de 

Leiria 

As provas de admissão avaliam as 

caraterísticas e capacidades físicas, 

musicais e criativas para a prática da 

dança. 

Requer assiduidade, disciplina e 

participação nas atividades 

curriculares. 

Escola de Dança de 

Évora 

São necessárias qualidades artísticas 

e capacidades anatomofisiológicas. 

O comportamento com o trabalho 

apresentado. 

 

Na questão que diz respeito às premissas no percurso dos alunos, as 

opiniões dos entrevistados são variadas, pois 3 entrevistados dão especial 

atenção à assiduidade, 3 outros dão relevo à disciplina e comportamento, 2 

referem o desenvolvimento da atenção, musicalidade, empenho, capacidade 
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do aluno pensar a dança, compreender, interpretar e executar e para 1 é 

importante o cumprimento dos conteúdos estabelecidos em relação à técnica. 

   

 

5.4. Características Físicas 

Sobre as características físicas os resultados das respostas são 

apresentados no quadro 3. Verificou-se que 2 dos entrevistados referem uma 

especial atenção à linha dos pés, pernas compridas e com en dehors, coluna 

vertebral saudável e bem alinhada, altura e uma boa flexibilidade. Três não 

responderam e outros 3 dizem que não são exigidas caraterísticas físicas 

especiais para os alunos que frequentam as aulas, desde que não aparentem 

qualquer defeito físico e sejam obesos. Um menciona que a dança influencia o 

artista tornando-o mais sensível ao movimento, às técnicas, à musica e à 

beleza corporal.  

 

5.5. Atitude Comportamental 

No que se refere à questão comportamental, uma súmula das respostas 

também pode ser consultada no quadro 3. Sete dos entrevistados dizem que 

na questão comportamental a disciplina é relevante e que esta contribui para 

um melhor controlo psico-motor e desenvolvimento das capacidades 

expressivas. Uma atitude de respeito pela disciplina rigorosa incrementa a 

auto-estima dos alunos, forma jovens com melhor conhecimento de si próprios, 

do meio que os rodeia, proporciona o desenvolvimento das competências 

pessoais e melhora a parte relacional. Um dos entrevistados diz que, nem tudo 

se pode definir por palavras mas que a vontade e o trabalho são essenciais, e 

um outro entrevistado refere que o bailarino tem que sentir os movimentos que 

executa quando interpreta.     
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Quadro 3 – Características físicas e atitude comportamental 

Escolas Caraterísticas físicas Atitude  comportamental 

Centro de Dança 

de Oeiras 

Os pés, pernas compridas, en 

dehors, coluna vertebral saudável, 

bem alinhada, altura. 

Disciplina. 

Escola (ADCS)  Nem tudo se pode definir por palavras. 

Vontade, sorte e trabalho. 

Escola de Bailado 

Giselle 

 O bailarino tem de comunicar com os seus 

colegas. 

Escola de Bailado 

Marta Atayde 

A dança influencia o artista 

tornando-o um sonhador. Este 

sente o movimento, as técnicas, a 

beleza corporal e ouve a música de 

uma maneira diferente do ser 

humano que não tem vivência na 

dança. Pois quem está no meio 

tem uma sensibilidade mais 

apelativa em relação à estética e 

ao belo. 

O bailarino tem que sentir os movimentos 

que executa quando interpreta. Tem que 

ter sempre uma forma estética, o colocar o 

braço, o pensar, o estar triste ou alegre. 

Estúdio Escola 

Anna Mascolo 

 No domínio cognitivo, sensorial, relacional 

e comportamental. 

Escola de Dança 

de Almada 

Não exige condições físicas 

especiais. 

Contribui para a disciplina, controlo 

psicológico e motor, criatividade e 

capacidades expressivas. 

Escola de Dança 

Ana Mangericão 

É permitida a entrada a todos os 

alunos que não aparentem 

qualquer defeito físico. 

Saber lidar com as frustrações para serem 

humildes, responsáveis organizados e com 

brio pelo seu trabalho, respeito pelo outro 

e competitividade sadia. 

Escola de Dança 

de Leiria 

Uma boa flexibilidade, uma boa 

rotação da coxo-femural, que não 

apresentem excesso de peso ou 

problemas físicos que sejam 

gravosos para a prática da dança. 

A prática da dança pode incrementar a 

auto-estima dos alunos, formar jovens 

disciplinados persistentes e mais críticos, 

com melhor conhecimento de si próprios e 

do meio que os rodeia. 

Escola de Dança 

de Évora 

Não são exigidas caraterísticas 

físicas para os alunos que 

frequentam as aulas. 

O trabalho em dança com uma abordagem 

fundamentada nestes pressupostos assenta 

num pilar essencial :o auto –conhecimento, 

considerado em duas dimensões, a relação 

consigo próprio e a relação com o outro. 

Proporciona o desenvolvimento de 

competências pessoais como: ouvir, 

observar, apoiar, motivar, aceitar, identificar. 
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5.6. Interpretação 

Quanto à exigência no campo da interpretação e técnica/expressão, 

observamos os seguintes resultados, apresentados quadro 4. Para quatro 

entrevistados o desenvolvimento da técnica da dança clássica é fundamental 

para que o bailarino seja mais expressivo, se exprima melhor na interpretação 

e atinjam a excelência, para 2 entrevistados o contacto com o público é 

importante e para 3 outros entrevistados é importante que o bailarino sentir os 

movimentos que executa quando interpreta e dar-lhe uma forma estética (na 

colocação do braço, o pensar, o estar triste ou alegre). Destacam a 

necessidade de os bailarinos sentirem o personagem, trabalhar a parte 

dramática, mas também ter qualidades anatómicas, alinhamento estético, um 

bom en dehors e elasticidade associada à força muscular subtil.  

Lifar (1981) diz que o bailarino deve estar munido de uma série de 

requisitos naturais no que respeita às qualidades físicas, como a flexibilidade, a 

resistência, a força, o equilíbrio e também a intuição no movimento e no ritmo, 

perceção do espaço, musicalidade, concentração, memória, a inteligência nos 

papéis, mas acima de tudo a faculdade de sentir e de transmitir a emoção.  

O artista de excelência para 2 dos entrevistados tem que ter um elevado 

nível técnico e artístico, tem que ser versátil, ter alma e ser inteligente, para um 

tem que ter carácter, para outro tem que ter paixão pela dança. Um diz que 

depende do que o diretor pretende para a sua companhia, outros dois referem 

que o bailarino de excelência deve apresentar qualidades físicas (força 

muscular e flexibilidade), qualidades psicológicas como a perseverança, auto 

superação, perfecionismo e capacidade de compreender a dança ao seu nível 

corpóreo e sensorial. Dois dos entrevistados não responderam a esta questão.    
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Quadro 4 - Interpretação e Artista de Excelência 

Escolas Interpretação Artista de Excelência. 

Centro de Dança 

de Oeiras 

Contato com o público O carater e boa técnica. 

Escola (ADCS)   

Escola de Bailado 

Giselle 

O bailarino tem de preparar o seu 

papel. Tem de trabalhar a parte 

dramática. Tem que sentir o 

personagem. 

O bailarino tem que ser escolhido pela 

técnica mas também pela alma. Tem que 

ser inteligente. 

Escola de Bailado 

Marta Atayde 

O bailarino tem que sentir os 

movimentos que executa quando 

interpreta. Tem que ter sempre uma 

forma estética, o colocar o braço, o 

pensar, o estar triste ou alegre. 

O bailarino atinge a excelência através 

de um trabalho individual. Tem que ter 

paixão pela dança. 

Estúdio escola 

Anna Mascolo 

A técnica da dança clássica é a mais 

complexa e difícil. 

Pela sabedoria da matéria, pela sua 

capacidade cognitiva em conseguir 

compreender a dança ao seu nível 

corpóreo e sensorial. 

Escola de Dança 

de Almada 

É fundamental o desenvolvimento da 

técnica para poder ser expressivo na 

interpretação da dança clássica. 

Apresentar qualidades físicas 

indispensáveis como: a flexibilidade e 

força muscular e qualidades psicológicas 

como: a perseverança, necessidade de 

autossuperação e perfecionismo. 

Escola de Dança 

Ana Mangericão 

Técnica, qualidades anatómicas, 

alinhamento estético, um bom «en 

dehors», elasticidade associada à 

força muscular subtil, arte teatral 

associada à graciosidade e contacto 

com o público. 

Depende do que o diretor pretende para 

a sua companhia. 

Escola de Dança 

de Leiria 

A expressão artística e o domínio 

técnico para que o bailarino se 

exprima melhor de acordo com os 

diversos desígnios estilísticos. 

O artista de excelência é aquele que 

adquiriu um elevado nível técnico e 

artístico, um bailarino versátil. 

Escola de Dança 

de Évora 

Os requisitos para atingir a 

excelência incluem o trabalho 

técnico constante, o esforço pessoal, 

o ultrapassar as dificuldades e o 

talento natural para comunicar a 

dança. 
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5.7. Admissão 

Relativamente às condições de admissão são apresentadas no quadro 

número 5, as informações recolhidas. Verificou-se que das 9 escolas existe 

pouca informação sobre a admissão dos alunos nessas escolas. Porém há 2 

escolas a designar: A escola de dança Ana Manjericão (EDAM), onde realizam 

uma audição para os jovens que se querem integrar num plano de estudos com 

vista à sua inclusão no ensino artístico que se desenvolve durante o 1º, 2º e 3º, 

ciclos do ensino obrigatório. Na escola de dança do Orfeão de Leiria (EDOL), 

há audições para ingressar no 1º ano do ensino articulado (2º ano de 

escolaridade, a partir dos 10 anos), mas só tem efeito eliminatório quando o 

número de candidatos for superior às vagas existentes. A idade é um dos itens 

a que todas as escolas responderam, não existindo informação se as crianças 

são submetidas por indicação das escolas a observação médica antes do seu 

ingresso nas escolas. De uma maneira geral as crianças realizam uma aula 

prática experimental e fazem uma visita guiada às instalações.   

Quadro 5 – Características da Admissão nas Escolas (Portugal) 

Escolas Admissão Idade Médico Aula Entrevista Visita 

Centro de Dança de 
Oeiras 

- 10 ou mais 
anos 

- Prática Sim Sim 

Escola (ADCS) - 8 a 10 anos - Prática Sim Sim 

Escola de Bailado 
Giselle 

- 9 ou 10 anos - Prática Sim Sim 

Escola de Bailado 
Marta Atayde 

- 7 aos 9 anos - Prática Sim Sim 

Estúdio Escola 
Anna Mascolo 

- 8 aos 10 
anos 

- Prática Sim Sim 

Escola de Dança de 

Almada 

- 7 aos 10 

anos 

- Prática Sim Sim 

Escola de Dança 

Ana Manjericão 

Sim 9 ou 10 anos - Prática Sim Sim 

Escola de Dança de 

Leiria 

Sim 10 anos - Prática Sim Sim 

Escola de Dança de 

Évora 

- 6 anos - Prática Sim Sim 

 

Por comparação apresentamos no quadro 6, os dados das escolas 

estrangeiras por nós investigadas. Não obtivemos informação relevante sobre a 

Escola de Dança Italiana. Em relação à Escola Inglesa, o Royal Ballet School 
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realiza audições em vários locais do Reino Unido, no escalão etário dos 8 aos 

10 anos, e as provas constam de participação numa aula de dança clássica, de 

um exercício escrito, de avaliação pelo médico, sendo ainda realizada uma 

entrevista e uma visita guiada à escola.  

Quanto à Escola Francesa, escolhemos como referência a Escola da 

Ópera de Paris e segundo Bessy (1981 p. 156) a carreira do bailarino deve 

começar aos 9 anos, não sendo referidos os restantes itens em estudo. Na 

escola de dança Russa, recorremos às informações que os professores Yuri 

Chatal e Alexander Vorontsov, de origem e formação em dança clássica na 

Rússia nos concederam nas entrevistas presenciais e gravadas, onde foi 

referido que são realizadas audições quando as crianças entram para as 

escolas de dança na Rússia, aos 10 anos de idade. Não temos informações 

mais detalhadas em relação aos itens que estamos a investigar. 

Quadro 6 - Característica das escolas de Dança Estrangeiras 

Escolas Admissão Idade Médico Aula Entrevista Visita 

Escola de dança  
Italiana 

- 

 

- - - - - 

Escola de dança 
Inglesa 

Sim 

 

8 / 10 anos Sim Prática Sim Sim 

Escola de dança 
Francesa 

Sim 

 

9 anos Sim 

 

Prática - - 

Escola de dança 
Russa 

Sim 

 

10 anos - - - - 
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6. Conclusões 

A deteção e seleção de talentos na dança e em particular na dança 

clássica é uma área de conhecimento relativamente recente no nosso meio. A 

conjuntura social de cada país influi de forma díspar na forma de detetar o 

talento dos bailarinos. Para além de ser um tema vago e eventualmente, ainda 

pouco explorado, os seus procedimentos metodológicos são ainda 

controversos e originadores de debates.  

No presente estudo verificámos que os sujeitos inquiridos, das diferentes 

escolas de dança possuem critérios de deteção e identificação de talentos para 

o futuro bailarino de dança clássica, baseando-se na sua experiência e 

conhecimento profissional, no entanto não encontramos nenhum instrumento 

institucional que vise critérios e padrões para esse efeito. Isto revela-nos que 

ainda não há uma efetiva preocupação referente a esta temática. 

Por outro lado verificamos que nas escolas de dança por nós contatadas 

os bailarinos de excelência são detetados depois de concluírem a sua 

formação inicial, pelo sucesso projetado nas companhias de dança quando se 

assumem como artistas pela via profissional, validando o trabalho dos 

professores e diretores das escolas de formação inicial. Por sua vez o 

reconhecimento destas escolas passa pela presença dos talentos nos palcos. 

Não se verifica por isso, nenhum programa de deteção e de identificação de 

talentos, que siga o método da seleção científica, assim designado por Bompa 

(1990), optando-se antes pelo método da seleção natural. 

O conceito de dança é multidimensional e o bailarino deve ser 

considerado como uma pessoa inteira, em vez de um simples corpo em 

movimento. Sanders (2006) afirma “individuals can also be talento in creative, 

analytic or appreciative ways.” Mesmo considerando o bailarino como um 

intérprete, há uma gama de fatores físicos, psicológicos e expressivos que em 

conjunto com a prática parecem ser antevisões importantes de sucesso na 

dança. O envolvimento também não deve ser esquecido, não se devendo 

subestimar a importância do apoio dos pais, o relacionamento com os seus 

pares, a qualidade dos professores e o clima motivacional.  

Cada estilo de dança requer qualidades específicas e na dança clássica 

é exigido, por exemplo, que o bailarino tenha en dehors, cou-de-pied e  
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cambré, que são resultado da flexibilidade mas também ballon que é uma 

qualidade relevante na execução dos seus saltos, e que depende da 

capacidade física designada por força. Há bailarinos com características muito 

diferentes, uns saltam melhor e outros giram melhor. A dança impõe rigor, 

sacrifícios e a alegria de dançar é algo que todos os bailarinos testemunham, 

pois dançar é sentir a vida intensamente com todo o seu corpo. 

A dança, e o ballet em particular, na maioria das vezes seleciona 

indivíduos com base nos seus predicados físicos e habilidades técnicas em 

idades pré-pubertárias. Crê-se que se se realizassem na seleção entrevistas 

significativas, incluindo o estudo do perfil psicológico, podia-se evitar a 

exclusão de alunos, cujo potencial físico mais fraco, poderia ser desenvolvido 

através da sua dedicação, determinação e paixão pela dança. Enquanto alguns 

atributos psicológicos podem diferenciar os participantes de elite ou não elite, a 

maioria pode desenvolver-se através do treino, evitando assim a exclusão de 

potenciais talentos, pelo que se devem usar múltiplos meios de avaliação ao 

longo do tempo.  

O talento deve ser encarado numa perspetiva multidisciplinar, devido a 

seis razões principais: 1º- nenhum fator por si só pode indicar um verdadeiro 

talento; 2º- pontos fracos em algumas áreas podem ser compensados por 

outros mais fortes; 3º- os critérios devem ser associados à idade e a maturação 

dos indivíduos deve ser tomado em consideração; 4º- não há garantias de que 

o talento em dança que foi previsto no passado (ex. um físico magro) seja 

avaliado da mesma forma no futuro; 5º- a identificação e o desenvolvimento do 

talento devem ser consideradas em conjunto, em vez de processos separados, 

para permitir a seleção de alunos potencialmente talentosos mas não 

treinados, assim como a avaliação dos efeitos da maturidade; 6º- por último, as 

exigências de uma carreira em dança podem abranger diferentes facetas que 

incluem a atuação, o ensinar e o coreografar. Desta maneira os professores 

estarão mais capazes de preparar os seus alunos por forma a otimizar as 

oportunidades que se avizinham. 

Por último “o modelo de Bloom (1985), revisitado nas histórias pessoais 

dos alunos de dança” institui que há três estágios que descrevem como é que 

indivíduos com talento progridem num trajeto rumo ao status de elite em cada 

estágio. Assim no 1º estágio (iniciação), as atividades devem constituir um 
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divertimento para a pessoa com talento, o professor deve centrar-se em 

atividades lúdicas e os pais devem ter uma participação positiva e de apoio. No 

2º estágio (fase de desenvolvimento), o individuo com talento está mais 

envolvido; o professor toma uma atitude mais forte, de respeitabilidade, 

implementação das habilidades e da procura; nesta fase é exigido dos pais 

mais sacrifícios. Por último no 3º estágio a pessoa com talento tem uma 

obsessão e maior responsabilidade pela dança; o professor implementa o 

sucesso e o respeito e os pais devem continuar presentes mas dando maior 

grau de autonomia aos jovens talentosos. 

Sabemos que não é possível medir o talento inato, contudo é possível 

examinar a atividade realizada no passado e verificar as aprendizagens e os 

desempenhos a cada momento, podendo projetar o futuro. Se no desporto está 

demonstrado que detetar talentos previamente é útil para potenciar as 

capacidades dos atletas e da projeção do seu rendimento, a dança clássica 

não fica aquém, porque as suas características específicas e a sua técnica 

apurada são de elevada exigência, pelo que a elaboração de instrumentos 

criteriosos para realizar um diagnóstico prevendo a deteção de talentos é 

pertinente nas práticas da dança clássica universal.     

No presente estudo as respostas dos entrevistados não diferem daquilo 

que era expectável, sendo que as decisões são principalmente baseadas 

apenas na experiência dos responsáveis pela seleção. Compreende-se que a 

implementação de programas de deteção, identificação e desenvolvimento de 

talentos não pode ser tomada localmente, numa escola, numa região, por um 

professor, pois carecem de apoio do estado central como se realiza no Reino 

Unido (rede de CAT) no domínio da dança, ou através de instituições como são 

exemplo as federações desportivas. 

Será necessário continuar os estudos neste tópico e implementar uma 

metodologia mais científica de deteção de talentos, de modo a evitar o 

desperdício de carreiras e os enganos que resultam de uma avaliação dos 

candidatos a bailarinos clássicos, apenas baseada na experiência pessoal, 

muitas vezes subjetiva e superficial. 
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PROFESSOR: YURI CHATAL 

 

P: “O que exige o trabalho da Dança Académica - Clássica no âmbito 

técnico/expressivo?” 

R: Se você vai ver uma criança é difícil ver se ela tem talento ou não. Os 

Professores nas grandes escolas, a primeira coisa que vão selecionar é o 

corpo, é o material, se você vai construir um violino, precisa de uma madeira 

muito especial, é específico tem que se saber onde está pinho, onde está a 

cerejeira, é muito específico, é preciso selecionar o material, é o material que 

os Professores vão trabalhar, quando ainda o instrumento não está pronto, 

depois de cinco seis anos temos instrumento, depois se vê o talento não é 

coisa que se vai ver no imediato, talento é uma coisa que não é muito 

específica, são muitos talentos, primeiro ser material corporalmente, depois 

talento significa capacidade para o trabalho, se você não tem capacidade para 

o trabalho esta profissão não dá, não dá, é muinto, muinto, muito trabalho, é 

uma loucura de trabalho, saúde também, são gente que tinha muito talento, 

tinha saúde mal, precisou de parar, ficou professores, desvia um bocadinho, 

não dá para dançar, capacidade de trabalho, saúde também uma inteligência, 

uma inteligência especial, não é uma inteligência de um engenheiro, mas é 

uma inteligência de bailarino, muita gente não são bailarinos muito inteligente, 

é difícil de trabalhar com eles para os coreógrafos, e professores.            

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

  R: A idade que é considerada correta é dez anos, antes os ossos das 

crianças são moles e podem magoar o esqueleto da criança. Há escolas onde 

as crianças entram com cinco, seis anos de idade mas, graças a Deus, na 

verdade não estão a estudar bailado clássico, estão a brincar, o bailado 

clássico exige uma forma de movimento muito rigoroso, muito rigoroso, isto é 

coisa difícil, a viragem das pernas para fora depende da estrutura das ancas, 
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são ancas que não viram, porque o osso começa a bater no osso, isso 

acontece, não é um modo de continuar para esta gente. Também se os 

ligamentos são duros, não são elásticos, é muito difícil, estão sempre a 

alongar, no chão na barra, fazem exercícios especiais para alongar, os 

ligamentos os tendões, os tendões na verdade não alongam, é o músculo que 

estão ligados aos tendões que se alongam, se um músculo é duro pode fazer 

problemas. Se é mole demais faz problemas, eu tenho agora uma criança com 

muito talento e muito inteligente, na ginástica rítmica, ela também faz bailado 

três vezes por semana, é muito mole, é uma doença de que esqueci o nome, 

mas é uma doença onde as ligações são muito moles. Pelo que tem dificuldade 

em controlar o corpo. Porque controlamos os músculos graças aos tendões e 

aos ligamentos.  

E qual a razão dessa idade?   

R: Os dez anos é uma coisa de tradição, porque a gente experimenta 

diferentes coisas, e finalmente percebi que dez anos é um bom. Não significa 

nada, Nureyev, começou com 15, 16 anos, mas também foi um talento muito 

grande, uma pessoa muito inteligente, muito trabalhador, que fez uma grande 

carreira, iniciando, com 15, 16 anos, também iniciou na Sibéria numa 

pequenina escola, é incrível como fez esta carreira, eu lembro-me de Nureyev 

quando se escapou para a América, não acabou o seu treino, tinha as mãos 

muito mal, muito rijas, mas depois, continuou a trabalhar, foi um bailarino muito 

bom, muito bom.  

 2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta, 

(numa) escola? 

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

 R: A primeira coisa é o corpo, é mais que o corpo, são as pernas, 

pernas e os pés. Os pés principalmente para mulheres, porque dança nas 

pontas, porque se você não tem um tornozelo flexível, você não sobe nas 

pontas, o «coup de pied» é um bocadinho errado, porque o «coup de pie», não 

tem flexibilidade, e significa o (pescoço do pé), é a parte mais fina do pé, na 
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língua francesa «coup de pied», é muito específico. É a parte mais fina da 

perna abaixo do joelho e antes de chegar e também para os rapazes, só que 

eu, há quem faça cirurgias, há uma cirurgia inventada por um médico 

dinamarquês, se os tendões são compridos você não consegue empurrar o pé 

para baixo. Um foi muito famoso, Peter Schaufuss, foi um super bailarino, de 

nacionalidade dinamarquesa, e ele tinha pés horríveis como rapaz, depois com 

18, 19 anos, porque tinha muito talento, estava bonito, mas tinha estes pés, 

cortou os tendões deitou fora uma peça e ligou-se de novo os tendões, ficou 

com uns pés como uma mulher, depois, foi uma recuperação de mais de um 

ano, eu também conheci sua mãe, porque ela foi para Londres, porque ela foi 

ensinar no Royal Ballet School, e eu estava a trabalhar na Royal Ballet School, 

ele estava mês a mês a apanhar canetas, com os dedos dos pés, para 

reeducar para sentir, para sentir os dedos, pois não os sentia depois da 

cirurgia, também conheci outro bailarino, que também estava bonito, bom 

bailarino, que não ficou famoso, mas era um bom bailarino que fez esta 

operação, cirúrgica. (O menisco…),        

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

R: Cada ano ao fim do ano tem um exame, um teste com a presença 

dos professores, do Diretor da escola e todos olham para os alunos. São 

alunos que se vê, depois do 1º ano vês que não dá, são alunos que não vão 

fazer uma carreira, isto é em Escolas a sério, do Estado, para produzir 

bailarinos a sério, cada ano temos eliminação, é um processo de eliminar os 

alunos, eu tinha um amigo que acabou a escola do Bolchoi, um rapaz, um 

homem quando eu o conheci e ele disse que entrou com 15 outros rapazes, um 

grupo de 16, ele diz que deste grupo de 16, só ele acabou, não quiseram 

continuar porque é muito difícil, só 1 de 16 deste grupo, é um processo de 

eliminação. 

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros  

bailarinos? 

R: A 1ª coisa é os pés, depois pernas compridas, é melhor que pernas 

curtas, a viragem das pernas para fora, a habilidade de virar as pernas para 
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fora, o «en Dehors», depois uma coluna vertebral saudável, bem alinhada, 

(cuidado com uma curva acentuada na região lombar), porque vai acabar por 

ter problemas na região lombar, (que não pode ser muito acentuada), nós 

tiramos esta curva, os osteopatas ficam muito nervosos, porque dizem que tem 

que ser com esta curva, mas nós dizemos que é normal. Isto se tira pouco a 

pouco (com trabalho), a altura é importante, você pode ser um bom bailarino 

mas se você é muito baixinho vai ser difícil você apanhar trabalho, (por causa 

do pás de deux) mas também para as mulheres, hoje gostam de mulheres 

altas, antes não estava a ..), Mas hoje gostam de mulheres altas com pernas 

compridas, (Barishnikov). 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: Eu penso que a coisa principal é a disciplina, senão temos disciplina 

na vida acabamos mal, não há dúvidas sobre isto, todas as formas de arte tem 

a sua disciplina, a mais vigorosa fisicamente é a dança, na dança o bailado 

clássico é o mais vigoroso, eu não digo que os outros são mais fáceis, mas 

fisicamente o mais vigoroso e com disciplina é a dança clássica… são pessoas 

muito disciplinadas, eu tinha professores com 75 anos quase 80, que estavam 

sempre disciplinados e não morrem e os outros que não são disciplinados 

morrem com 50 ou 60, porque não têm disciplina na vida, a primeira coisa nas 

pessoas que foram bailarinos é a disciplina, essa disciplina ficou para toda a 

vida, ficou com ele quando acabou de dançar também. 

 5 – Qual a exigência da Dança académica - Clássica no âmbito da 

interpretação? (expressão - projeção desses bailarinos) 

 R: È muito importante,.. o som que se projeta mal no palco é uma coisa 

que não podemos especificar,.. é um talento também, você pensa que é igual, 

depois vês no palco um projeto, o público está a olhar para essa pessoa, outra 

pessoa entra e ninguém olha, porque não faz contato com o público, é muito 

importante, porque sem público não temos teatro, o teatro é só com público e 

muita gente não percebe isto, também diretores e bailarinos, não percebem 

que a nossa razão para existir é o público, (tem que haver uma simbiose entre 

o artista e o público), também se você não tem um papel, são muitos bailados 
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agora sem papel, precisa de projetar, precisa de apanhar o público, se você 

tem um papel precisa de transmitir ao público o que é que você é neste papel, 

não é coisa fácil, é também um talento. (há bailarinos que crescem em 

palco….), há bailarinos que são bons, mas são chatos em palco e não têm 

contacto com o público. Uma bailarina que ficou muito famosa desta maneira 

foi Ana Pavlov, ela não tinha uma boa técnica, tinha uma técnica fraca mas 

tinha uma presença e uma simbiose com o público, ela dançou por todo o lado, 

ela foi para a Índia, para o México, para gente que nunca viu Ballet, ela entrava 

e ela era aceite por todos os públicos de diferentes culturas, é um talento, é 

difícil precisar, é um talento, é um talento que sai depois. 

  6 - Como é que os pedagogos da dança e os diretores das companhias 

profissionais podem aferir respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos 

e os requisitos para um profissional se tornar um artista de excelência.  

R: Cada pessoa que nós trabalhamos, nós tem uma responsabilidade 

como pedagogos diferente dos diretores e dos coreógrafos, a nossa 

responsabilidade é de dar uma educação, a melhor educação que podemos 

dar. Nós observamos esta gente mas na verdade nós não deitamos ninguém 

fora da aula, quem deita fora é a escola é um conjunto de júris, porque não sai 

bem, vão entrar coisas pessoais, mas não gosto deste mas gosto deste, pode 

ser que não seja a verdade, por isso a decisão é de um júri coletivo, os 

diretores muitas vezes têm um interesse pessoal, gosta de um, não gosta de 

outro, não significa que o primeiro é melhor, só que o caráter dele, gosta dele, 

é bom empurrar esta pessoa para a frente, apanhar papéis mais importantes, é 

uma mentalidade diferente. Balanchine, era muito específico, havia boas 

bailarinas de que não gostava, não trabalhavam para ele, porque ele também 

era um coreógrafo, o coreógrafo deve sentir-se confortável, para criar qualquer 

coisa para a bailarina. Já fazer a carreira depende mais do Diretor que do 

professor, porque é o diretor que dá a oportunidade porque se você tem 

trabalho mas dança pouco, você não vai para a frente, precisa de ter um 

emprego mas um trabalho que vá para a frente. O desafio fica fora do controle 

do professor. Márcia Haydée , era uma brasileira que não tinha uma boa escola 

não tinha uma boa técnica, era uma mulher feia de cara e o John Cranko, 

gostou dela, e faz bailados para ela, ela faz uma carreira incrível, faz coisas 
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como Eugène Oneguin, para ela, fez Romeu e Julieta para ela  de 

Shakespeare, fez tudo para ela. Há bailarinos que entram numa companhia, 

não andam bem, mudam de companhia e finalmente encontram uma 

companhia com um Diretor onde se sente que podem andar para a frente e vão 

para a frente.                                                                                                                                                                                         

 

PROFESSORA - GRAÇA BESSA 

 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

R: Não haverá propriamente uma "melhor idade ".Há sim, idades em que 

será prematuro o início de uma aprendizagem técnica visto que mesmo que 

muito bem ministrada trata-se sempre de um "espartilho" à capacidade e à 

vontade do movimento natural numa criança e na idade adulta não valerá a 

pena porque por um lado o corpo já estará formado e mesmo que se denotem 

facilidades físicas não se proporcionará uma carreira, consequência lógica 

dessa aprendizagem. 

Na generalidade e da minha experiência de ensino durante muitos anos, 

creio que as idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos são 

recomendáveis para o início da técnica de Dança Clássica e depois dos 16|18 

anos não recomendaria, muito embora uma escola deva estar sempre atenta 

ao "individuo" e nomeadamente à sua possível vontade e capacidade de 

trabalho. 

No que se refere aos mais novos, não quero deixar de sublinhar que o 

ensino da Dança | Movimento, desde que aliado a princípios de Alinhamento 

Estrutural e a imagens adequadas às idades dos alunos deverá conter em si 

"noções" de técnica que em muito facilitarão a sua futura aprendizagem e 

poderá ser iniciada entre os 3 e os 4 anos. 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta, 

(numa) escola? 
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 2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

 R: Na Academia de Dança Contemporânea, escola que fundei com 

António Rodrigues em 1982, os critérios para a admissão de Alunos no Curso 

de Formação de Bailarinos Profissionais são: 

- Sentido de Movimento e capacidade de RESPOSTA a "ideias" (em 

movimento); 

- Musicalidade; 

- Características físicas, nomeadamente - alinhamento da coluna 

vertebral, tónus muscular, alinhamento das articulações dos membros 

inferiores e respetiva amplitude. 

A Escola exige dos alunos e dá aos alunos Empenhamento, Disciplina e 

Gosto pelo que se aprende, considerando que a aprendizagem se realiza nos 2 

sentidos. 

 

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

 R: Creio que a minha resposta está contida no ponto 2. 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

 R: Positivamente, nomeadamente no desenvolvimento da Atenção, 

Concentração, na disciplina em termos da organização do tempo no seu dia-a-

dia e no gosto pelas Artes e pelo Espetáculo. 

5 – Qual a exigência da Dança académica - Clássica no âmbito da 

interpretação? (expressão - projeção desses bailarinos) 

 R: Na Dança Clássica, a Interpretação está muito ligada ao coreógrafo e 

este à época a que o bailado pertence. A cada professor o conhecimento 

intrínseco desse autor e da sua época. Nunca se deverá também cortar a 
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"frescura" com que cada jovem com talento abordará as "Variações “em 

estudo. 

6 - Como é que os pedagogos da dança e os diretores das companhias 

profissionais podem aferir respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos 

e os requisitos para um profissional se tornar um artista de excelência.  

 R: A cada Arte a sua linguagem, a cada Saber a sua convicção no 

saber olhar e saber ver. Nem tudo se pode definir por palavras e, mais 

importante, um jovem pode ter todas as qualidades físicas e artísticas e "NÃO 

SE FAZER" um artista de excelência, usando a sua expressão - VONTADE e 

uma pitada de SORTE são ingredientes de muita importância numa carreira, 

nunca esquecendo que TALENTO É TRABALHO, parafraseando Gorki. 

 

PROFESSOR ALEXANDER VORONTSOV 

 

 Bailarino, Coreógrafo e Professor de dança clássica, formado na Escola 

de Nijni Nogorod e também estudou no Instituto Superior de Cultura de 

Moscovo), onde obteve o diploma de Bailarino, de Professor e de Coreógrafo 

(em Dança Clássica, Moderna e Folclore). Durante a frequência do Curso, 

esteve em vários países da Europa, onde atuou e deu aulas, integrado no 

grupo do Instituto. Obteve formação, junto de Voladimir Vassiliev, então 

principal bailarino do Teatro Bolshoi. Deu aulas de dança clássica e moderna 

na Casa de Cultura de Moscovo. Integrou a Companhia de Dança “Ritmos do 

Planeta”, de Boris Sankin, com a qual realizou digressões pela Holanda e 

Bélgica. Atuou também, como bailarino na Companhia Ballet Russo de Serguei 

Denissov, com a qual fez digressões por países, como a Austria, Eslovénia, 

Espanha e Portugal.   

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 
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 R: A melhor idade para se começar a dança clássica é aos nove, dez 

anos, porque fisicamente já está pronto,..., músculos e também a cabeça já 

está pronta, a mentalidade e se ele ou ela quer, pode pensar, eu quero ou não 

quero, quatro ou cinco anos antes eles não percebem nada, antes só dança 

criativa, a dança rítmica, jogos ou brincadeira para aprender os ritmos, para 

desenvolver a coordenação, por isso a dança clássica deve começar aos nove, 

dez anos, mesmo a dança clássica na barra e exercícios de clássico. 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta, 

(numa) escola? 

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

 R: Nós falamos sobre o ambiente da escola, os professores têm que 

formar o ambiente de arte, de ballet, depende dos professores, e claro que é 

preciso boas salas, eles não podem faltar às aulas, pontualmente, tem que 

haver disciplina, também a disciplina de dentro, que também é importante.   

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

 R: Quando o aluno quer entrar na escola de dança, tem que se ver a 

postura, a flexibilidade, a elasticidade, a curvatura do pé e para as meninas 

bailarinas é melhor ver os dedos dos pés, se pequenos e curtos, para 

pontas…, depois, às vezes os professores da escola querem ver os pais, qual 

o gordo ou magro, alto ou baixinho e depois a maneira como os alunos, andam, 

como é que eles olham, a cara deles, tudo é importante, tudo, mas infelizmente 

nem sempre se pode dizer que este, vai ser um grande bailarino, às vezes não 

acontece assim, pelo contrário este não é um bailarino, não pode ser. Depois a 

bailarina vai crescer e acontece assim como eu já disse, sobre (Maia 

Plissetskaia), quando estava a entrar na escola do Bolchoi, todo o júri disse 

que não, o professor pediu-lhe para fazer a «reverence», ela fez a« reverence» 

de uma maneira excelente e entrou, na escola e teve um grande futuro. 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  
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 R: Bailarino é bailarino, e tem que comunicar com os seus colegas, o 

ballet é uma arte coletiva; há os solistas, o corpo de baile, os corifeus, 

trabalham juntos e têm que comunicar, tem de ser assim.   

5 – Qual a exigência da Dança académica - Clássica no âmbito da 

interpretação? (expressão - projeção desses bailarinos) 

 R: Cada artista de ballet, tem de preparar o seu papel, tecnicamente 

tem que trabalhar, trabalhar, mas é importante trabalhar a parte dramática, 

porque o ballet tem coisas físicas e de expressão, pois se age de forma 

automática, ou mecanicamente, quando aprender um papel ou alguma 

variação, não dá interesse, para o público e para ninguém, por isso têm que 

sentir o personagem. Pode ler alguns livros sobre essa época, ver as roupas 

dessa época, tem que procurar a máscara (maquilhagem), para esse 

personagem. Cada pormenor é importante, por ex. pode fazer maquilhagem só 

na cara, e pescoço está sem maquilhagem e assim já fez diferença, por isso os 

artistas fazem maquilhagem na cara e também no pescoço e também em 

algumas partes do corpo. Tudo tem que ser verdadeiro, alguns fazem 

maquilhagem no corpo nas mãos, etc. 

6 - Como é que os pedagogos da dança e os diretores das companhias 

profissionais podem aferir respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos 

e os requisitos para um profissional se tornar um artista de excelência?  

 R: Por exemplo, temos vinte bailarinos em palco, eles fazem a mesma 

coreografia e acho que cada pessoa pode ver alguns bailarinos melhor que 

outras e pode escolher estes melhores para fazer a mesma coreografia e outra 

vez vamos ver melhores e melhores, e depois podemos escolher um bailarino 

ou bailarina, com mais paixão e com uma alma muito rica, tem que se escolher 

os solistas e nesses dez escolhemos os melhores, tens que escolher pela 

técnica mas também tem que ser pela alma e expressão dramática, que alguns 

têm menos e outros têm mais, o bailarino tem que ser inteligente. 

 Na condição física o que é que o bailarino mais precisa de trabalhar? A 

resistência, a flexibilidade, a força e a coordenação, o bailarino tem que 

trabalhar diariamente os músculos, por ex. uma bailarina no teatro Bolchoi diz 
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que se não fizer as aulas uma semana, vai-se sentir mal no palco e se não for 

às aulas duas semanas, já é o público que nota (insegurança). É preciso muito 

trabalho. 

 

   PROFESSOR ALEXANDRE FERNANDES    

 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

 R: A idade a meu ver é dos sete aos nove anos, e a razão de se 

começar muito cedo, é para o desenvolvimento das capacidades físicas do 

próprio bailarino, ou seja quanto mais tarde começar a aprender ballet, mais 

dificuldade o bailarino terá em termos de flexibilidade, não tanto de força mas 

mais de flexibilidade, e postura correta, para desempenhar as funções que se 

quer, portanto numa idade muito jovem é mais fácil corrigir isso, é facilitador, 

embora a criança não tenha a coordenação motora, e não perceba o que está 

a fazer o corpo já está a ser reencaminhado, está a ser dirigido para uma 

situação em que mais tarde, o levantar a perna não custa nada, os primeiros 

três anos, começa por praticar alguns exercícios na barra, que se dá às 

crianças, mas a maior parte é uma fase mesmo militar de ginástica e de 

complemento físico, disciplina e muito complemento físico, ou seja as crianças 

ficam horas a abrir as pernas a alongar nas várias posições possíveis e 

imaginárias, para que esse corpo se desenvolva e que mais tarde não seja 

necessário ficar tanto tempo para fazer uma espargata (do italiano spaccata),  

por exemplo, já é automático,…      

 2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta, 

(numa) escola? 

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
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R: Aquilo que eu sei, é que tem a ver com a estrutura óssea, digamos 

assim, do corpo, portanto a linha das pernas, o «coup de pies» dos pés, se as 

pernas são mais compridas do que o tronco, se os braços são proporcionáveis 

ao tronco e às pernas, imaginemos um bailarino de estrutura pequena, em que 

os braços são muito compridos, ou vice- versa, portanto ali há uma avaliação 

mais a nível de tamanho, em que aquilo mais tarde irá tomar outras 

proporções, ou seja uma pessoa que é muito desproporcionada, logo à priori, 

eles tentam evitar que essa pessoa siga esse percurso, ou então uma pessoa 

com pernas arqueadas, que nem consegue esticar os joelhos, às vezes a 

condição da estrutura óssea define logo se o corpo para eles serve ou não, não 

tem a ver com o belo ou o feio, tem a ver, se serve para aquela profissão ou 

não, há grandes bailarinos, que eu conheço que apesar de não terem grandes 

condições físicas são grandes bailarinos, eles olham se as pernas são 

compridas se o pescoço é comprido, se são em arco se são em x, se tem pé, 

se tem «coup de pie», se estica bem.  

3 – Quais as caraterísticas físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

 R: Às vezes também a criança é testada em termos de coordenação 

motora, é muito importante a coordenação motora na música, porque o 

bailarino dança sempre com música, portanto estão sujeitas a testes de 

coordenação dos movimentos com um tema musical, que é para perceber se a 

criança tem ouvido e se adere logo à música, ou se é completamente abstrata, 

se tem ritmo, há muita gente que não ouve, tem um ritmo próprio mas não 

consegue ouvir a música, na coreografia está tudo escrito tal como uma pauta 

de um tema musical, em que se escreve as notas e compõe-se, na coreografia, 

também é a mesma coisa. 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

 R: Depende do caráter e da personalidade desse mesmo jovem, que irá 

ser influenciado de uma forma artística, porque uma pessoa que entra no 

mundo da dança torna-se um artista, é certo, e ao tornar-se um artista torna-se 

um sonhador, é uma pessoa que sente o movimento, as técnicas, a beleza 
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corporal e houve a música de uma maneira diferente, de um ser humano que 

não tem acesso absolutamente nenhum, muitas vezes quando vai o público 

assistir a um espetáculo, que não percebe e não tem contato nenhum com a 

dança, eu pergunto, então o que é que achas-te? Há! Foi giro, foi feio, foi bom, 

etc., eles não conseguem, elaborar uma crítica construtiva porque não têm 

elementos suficientes para a descrever, e não têm a vivência na dança, então o 

que é que eles fazem? Numa medida básica dizem que gostaram aqui e acolá 

de um movimento mas não gostaram da música, mas uma pessoa que está no 

meio tem uma sensibilidade muito mais apelativa, acaba por desenvolver esse 

seu lado, digamos, afetivo, instinto, estético também, tudo tem a ver com a 

condição estética, com a beleza (belo) e não com o horrendo, os bailados 

clássicos que as obras de walt Disney e Robin Wood retratam têm muito a ver 

com histórias simples em que há o príncipe e a princesa, são histórias à volta 

do amor, e na dança clássica esse estilo de história é muito apelativo, é muito 

comum, Eu comecei na dança tardiamente, não afetou a pessoa que eu 

sempre fui, não mudei o meu comportamento o fato de ter estado na dança 

estes anos todos, agora, eu sei que nasci no meio, não sei, é se uma pessoa 

que não tenha nascido no meio, ao entrar na dança clássica, tenha alterado 

qualquer tipo de comportamento ou atitude, em relação à vida, no meu caso já 

tinha a minha formação feita, e essa vivência influencia pela positiva a 

criatividade do artista,  

  5 – Qual a exigência da Dança académica - Clássica no âmbito da 

interpretação? (expressão - projeção desses bailarinos) 

 R: O bailarino quando interpreta e executa os movimentos de ballet que 

se lhe pedem, ele tem que as sentir, por exemplo, se alguém morre e ele está 

no palco a interpretar a morte de alguém que lhe é muito intimo ele não é um 

ator que tem que começar ali a chorar ali baba e ranho, mas ele tem que 

interpretar através dos movimentos que lhe são pedidos, são os tais 

movimentos que fazem parte da dança clássica, sentir para que o público que 

esteja cá fora também o sinta, o bailarino tem que ter sempre uma forma 

estética, o colocar o braço, o pensar, o estar triste, o estar alegre.  
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 6 - Como é que os pedagogos da dança e os diretores das companhias 

profissionais podem aferir respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos 

e os requisitos para um profissional se tornar um artista de excelência?  

 R: Acho que pedagogos e diretores de companhias são dois mundos à 

parte, o pedagogo é aquele que ensina, só percebe de pedagogia e só quer 

ensinar, o diretor é aquele que por vezes não tem capacidade para ser um bom 

bailarino, no entanto a ideia que ele quer para ele próprio, num determinado 

bailado, em que ele é o próprio coreografo, aquilo serve, os diretores e 

pedagogos estão em dois mundos diferentes que não são compatíveis e muitas 

vezes não estão em sintonia, um diretor é um comerciante, é um vendedor, é 

um homem de negócios, não é um bailarino que eventualmente pode ter 

carreira, mas, que se dedicou à psicologia dos negócios, de vender, promover, 

sendo o produto mau ou bom, o pedagogo já tem uma relação próxima com o 

aluno, e a vontade dele é que o aluno seja um artista por excelência, que vai 

muito do ensinamento que ele lhe dá, o artista cresce depois dos anos de 

academia que tem, sozinho, mas são os ensinamentos que esse mentor ou 

mestre lhe dá, que o faz desenvolver e que o projetam para um bailarino de 

excelência, ele sabe que tem capacidade para crescer, no entanto não é pelo 

simples fato de estar numa companhia que o bailarino atinge a excelência, ele 

atinge essa excelência através de do seu trabalho individual, seu, de procura 

de desenvolvimento e também de paixão, porque  sem paixão ele não vai a 

lado nenhum, se ele só adquire a informação técnica e depois não tem amor 

pelo que faz, não vai a lado nenhum,  

O que é que distingue um bailarino de excelência de outros bons 

bailarinos?  

R: Além de haver a capacidade e a destreza física, que são elementos 

importantes, há também a paixão pela dança, porque há pessoas que têm as 

capacidades físicas mas dançam só para terem um salário, em que ele sai de 

um dia de trabalho e estão completamente desligados com aquilo que fizeram 

durante o dia inteiro, outros levam aquilo para casa e continuam a desenvolver, 

são artistas por excelência, ou seja, eles quando fazem aquilo é mesmo por 

amor, estão não custa repetir os ensaios, estar não sei quantas horas de pé a 
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ouvir os coreógrafos, para outras pessoas aquilo é um emprego, é preciso 

gostar-se muito, é no prazer dessa própria paixão que se encontram novos 

caminhos, essa excelência acaba por sobressair é o resultado, não se sabe 

que cor é que vai ter ou que forma é que vai ter, mas depois é um resultado, 

não sabemos o final da história mas sabemos que aquela pessoa tem uma 

grande paixão por aquilo que faz, e às vezes o resultado é um filme 

imensamente lindo e bonito derivado dessa paixão e dos anos de dedicação à 

dança, o Carlos Trincheiras que já morreu no século passado e que trabalhou 

no Ballet Gulbenkian, ele disse-me que a nossa profissão é muito ingrata, 

porque é curta, só dá lesões e não dá dinheiro, então é preciso gostar muito 

daquilo que se faz para continuar em frente, eu quando comecei a minha 

carreira, amigos que eu tinha na altura perguntavam-me o que é que tu fazes 

respondi, eu danço, mas danças aonde?.. Danço ballet numa companhia. Mas 

isso dá dinheiro?.. Mas isso é uma profissão?.. Uma pessoa vai a Cuba, diz 

que é um bailarino clássico e eles percebem logo, é um país com outras 

aptidões, com outra cultura.  

 

PROFESSORA ANNA MASCOLO 

 

 Para o nosso meio educativo e cultural pensamos que este estudo que 

pretendemos levar a cabo é muito importante para a melhor compreensão da 

Dança e das práticas que lhe estão associadas. A nossa grande dúvida é a 

seguinte: como é que os especialistas concebem a deteção de talentos na 

dança académica - clássica?  

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

R: A melhor idade para o início do ensino da dança académico - clássica 

está compreendida entre ao 8 e os 10 anos de idade (mínimo e máximo).   

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

R: A razão desta idade está relacionada com o desenvolvimento 

cognitivo e motor da criança. 
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2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta 

escola? 

R: O Estúdio Escola AM ao longo dos 54 anos de existência sob a 

mesma direção, admitiu centenas de alunos. Para além de tudo a admissão de 

um aluno está relacionada com a vontade, força e determinação para abraçar 

um trabalho extremamente exigente como o é a Dança na sua forma global, e 

principalmente a técnica académica clássica.   

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

R: As premissas são claras e estão relacionadas com a capacidade do 

aluno pensar a Dança, compreende-la, para depois naturalmente a interpretar e 

executar. Por estar inserido numa escola este deverá respeitar os estatutos de 

funcionamento da mesma desde o início. 

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros  

bailarinos? 

R: A única escola oficial de “formação de bailarinos” é a Escola de 

Dança do Conservatório de Lisboa, por isso as outras escolas têm outras 

funções que estão ou não relacionadas somente com a formação de bailarinos. 

Contudo as características físicas de um jovem em formação vão sendo 

alteradas e adaptadas às exigências. O corpo é uma escultura que é moldado 

através do trabalho. As técnicas têm que ser direcionadas para os diferentes 

tipos de corpos, cada um com as suas características únicas.    

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: Em todos os sentidos, desde cognitivo, sensorial, relacional e 

comportamental, naturalmente que se fala de um ensino de qualidade e com 

saber pedagógico e valorativo. 

5 – Qual a exigência da Dança académica - clássica no âmbito da 

interpretação - projeção desses bailarinos? (ao nível técnico e expressivo). 
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R: A técnica académico – clássica é provavelmente a mais completa, 

complexa e difícil (nos vários momentos: aquisição, apreensão, transmissão e 

ensino). Por isso a interpretação está uma vez mais relacionada com a forma 

como o bailarino pensa e abraça a dança. 

6 - Como é que os diretores das companhias de Dança podem aferir 

respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os requisitos para um 

profissional se tornar um artista de excelência? (ao nível técnico e expressivo). 

R: Pela sabedoria da matéria, pela sua capacidade cognitiva em 

conseguir compreende-la ao nível corpóreo e sensorial. 

 

 PROFESSORA MARIA FRANCO 

 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

R: 8 / 9 anos. 

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

R: Desenvolvimento psicológico e físico suficiente para o rigor que é 

exigido. 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta 

escola? 

R: Qualquer aluno pode entrar. 

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

R: Assiduidade mínima 

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

R: Não exige características físicas especiais 
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4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: Contribui para desenvolver a disciplina, controle psicológico e motor, 

criatividade e capacidades expressivas 

5 – Qual a exigência da Dança académica - clássica no âmbito da 

interpretação - projeção desses bailarinos? (ao nível técnico e expressivo). 

R: É fundamental o desenvolvimento da técnica para poder ser 

expressivo na interpretação da dança clássica 

6 - Como é que os diretores das companhias de Dança podem aferir 

respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os requisitos para um 

profissional se tornar um artista de excelência? (ao nível técnico e expressivo). 

R: Os futuros bailarinos apresentam qualidades físicas inatas 

indispensáveis, relacionadas com a flexibilidade e força muscular, mas as 

qualidades psicológicas também são fundamentais: perseverança, necessidade 

de superação, perfecionismo. 

 

PROFESSORA ANA MANGERICÃO 

 

Como é que os especialistas concebem a deteção de talentos na dança 

académica - clássica?  

R: Como introdução às respostas generalizadas que, abaixo, são 

colocadas deixo a referência que a EDAM, sendo uma escola de ensino 

artístico especializado-dança, só tem a área vocacional do 5º ao 9º ano de 

escolaridade (1º ao 5º de dança). Assim, e considerando que o nosso projeto 

tem um perfil ampliado de encaminhamento artístico, não é efetuada uma 

seleção de entrada prevendo o perfil de bailarino clássico. Durante o percurso 

vocacional vão sendo analisadas as capacidades individuais dos alunos e 

desenvolvendo-as para que possam fazer uma escolha com os requisitos 

necessários inclusive se, na passagem do 6º para 7º ano de escolaridade (2º 
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para 3º de dança) existe um aluno com qualidades claras para dança clássica, 

quando a maioria da aula o não tem, aconselhamos a que faça a audição ao 

Conservatório Nacional. Outros alunos ao chegar, ao 9º ano de escolaridade 

(5º vocacional), aconselhamos a seguirem outras áreas artísticas como o 

Teatro ou fazerem o secundário numa área que tenham mais apetência e ao 

concluírem concorrerem à FMH ou ESD. 

Com esta postura a EDAM tem ex-alunos, por exemplo: 

- Permorming Arts: Madalena Alberto, que foi figura principal na 

companhia inglesa que comemorou os 25 anos “Miserables” 

- Daniela Ruah_agora no mundo do cinema 

- Brigida Neves_1ª bailarina de uma companhia na China 

- Várias seguindo o professorado das quais 3 pertencem ao corpo 

docente da EDAM 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

R: Dependendo da estrutura do aluno os 9/ 10 anos 

1.1- Qual a razão dessa idade?  

R: Início da puberdade. 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta 

escola? 

2.1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola?  

R: O cumprimento dos conteúdos estabelecidos para cada uma das 

técnicas de dança e o empenho em dar o máximo dentro das suas 

capacidades 

3 – Quais as características físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos?  

R: A EDAM permite a entrada a todos os alunos que demonstrem 

vontade de ter uma formação básica de dança e não aparentem qualquer 

defeito físico, e encaminha os alunos, não os forma. 
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4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: O saber lidar com a frustração deste muito cedo torna os jovens mais 

humildes, responsáveis, organizados e com brio pelo seu próprio trabalho. A 

nível social adquirem respeito pelo outro qualquer que seja o “seu lugar” em 

relação ao outro, e adquirindo uma competitividade sadia. 

5 – Qual a exigência da Dança académica - clássica no âmbito da 

interpretação 

- projeção desses bailarinos? (ao nível técnico e expressivo). 

R: Os bailarinos com a referida técnica devem ter qualidades anatómicas 

que lhe permitam alinhamentos estéticos provenientes não só das suas 

qualidades natas, como de um bom” en dehors”, de uma elasticidade 

associada a força muscular subtil, arte teatral associada à graciosidade e 

contacto com público. 

6 - Como é que os diretores das companhias de Dança podem aferir 

respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os requisitos para um 

profissional se tornar um artista de excelência? (ao nível técnico e expressivo). 

R: a meu ver depende do que cada diretor artístico pretende para a sua 

companhia. 

 

PROFESSORA ANA MANZONI 

 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica? 

R: 8 anos  

1. 1- Qual a razão dessa idade? 

R: Aos 6 anos os alunos ingressam nas classes de iniciação à dança, 

adquirindo as primeiras noções da dança clássica - de postura e os primeiros 

skills de dança, mas a partir dos 8 anos os alunos estão mais preparados 
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fisicamente para iniciarem um trabalho mais “técnico”. No entanto, esta 

aprendizagem deve ser gradual, salvaguardando um crescimento saudável. É 

importante desenvolver igualmente as capacidades criativas e expressivas das 

crianças e sensibilizá-las para a aprendizagem da dança. 

Nos testes de admissão para o 1º ano é notória a diferença entre os 

alunos que têm ou não experiência anterior em Dança. Também se verifica 

uma grande diferença na evolução dos alunos com ou sem experiência. Os 

alunos que vêm das classes de iniciação adaptam-se com mais facilidade às 

exigências de um curso desta natureza e apresentam uma maior evolução. 

 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta, 

(numa) escola? 

R: Reportando-me diretamente à escola que dirijo, a admissão para as 

classes de Iniciação (1º ciclo de escolaridade, 6-9 anos), de acordo com a lei 

em vigor, não obriga à realização de uma prova de admissão.  

Para ingressar no 1º ano do ensino articulado (2º ciclo de escolaridade – 

a partir dos 10 anos) os alunos deverão realizar uma prova de admissão, cujo 

resultado só tem efeito eliminatório quando o número de candidatos for 

superior às vagas existentes. De referir que existe um número mínimo de 10 

alunos para abrir um curso de dança (5º ano de escolaridade/1º ano de dança). 

Deste modo, o grau de exigência/rigor depende do número de alunos e 

dos alunos que se candidatam para ingressar na escola. Um maior número de 

candidatos permite uma escolha mais criteriosa, sendo variável de ano para 

ano. 

As provas de admissão destinam-se a avaliar as características físicas, 

capacidades físicas, musicais e criativas para a prática da dança. 

Para os restantes níveis de escolaridade têm que realizar uma aula de 

Dança Clássica e Dança Contemporânea. É aferido, para além das 

capacidades físicas, o nível técnico e artístico dos candidatos. 

 

2. 1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 
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R: A permanência na escola obedece às seguintes condições: 

assiduidade, disciplina, participação nas atividades desenvolvidas pela escola 

(curriculares e extra - curriculares) e ao cumprimento dos objetivos mínimos 

estabelecidos para cada disciplina. 

3 – Quais as caraterísticas físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

R: Como foi referido anteriormente a seleção depende em grande parte 

dos alunos que se propõem para a escola. Preferencialmente admitimos alunos 

que apresentem uma boa flexibilidade, uma boa rotação da articulação coxo-

femural, que não apresentem excesso de peso ou problemas físicos, que 

possam ser agravados com a prática da dança. 

O objetivo desta escola não visa unicamente formar bailarinos clássicos. 

A Dança Clássica obedece a uma linha estética bem definida e requer 

determinadas características físicas que poucos alunos detêm. 

 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: No meu entender a prática da dança pode influenciar positivamente 

ou negativamente as características comportamentais dos jovens e, neste 

âmbito, o papel do professor é primordial.  

Como é sabido, a aprendizagem da dança obriga a uma grande 

dedicação e compromisso, por parte dos alunos que tomam esta escolha como 

um projeto de vida. A carga horária inerente a um curso desta natureza é muito 

pesada o que exige aos alunos um elevado grau de motivação aliada a uma 

grande dedicação. Assim, é primordial que um professor tenha a consciência 

das capacidades e limites de cada aluno e que ajude/incentive os alunos a 

ultrapassar as dificuldades com que se deparam diariamente e a atingir os 

objetivos propostos. A prática da dança pode incrementar a auto - estima dos 

alunos, formar jovens disciplinados, persistentes e mais críticos, com um maior 

conhecimento de si próprio e do meio que o rodeia. 
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5 – Qual a exigência da Dança Académica Clássica no âmbito da 

interpretação - projeção desses bailarinos? (técnica/expressão). 

R: A técnica deve ser vista como um meio e não como o único objetivo 

da dança clássica. A Dança Académica Clássica é muito exigente, no entanto, 

não se pode dissociar da expressão artística. No meu entender o domínio 

técnico permite ao bailarino exprimir-se melhor de acordo com os diversos 

desígnios estilísticos. 

6 - Como é que os diretores das companhias de Dança podem aferir 

respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os requisitos para um 

profissional se tornar um artista de excelência? (técnica/expressão). 

R: Considero que um artista de excelência é aquele que adquiriu um 

elevado nível técnico e artístico. Um artista que tem a capacidade de se 

adaptar às exigências e solicitações de cada coreógrafo, ou seja, ser um 

bailarino versátil. 

 

PROFESSORA NÉLIA PINHEIRO 

 

1 – Qual a melhor idade para se iniciar na dança académica - clássica?  

R: 6 anos de idade. 

1.1 - Qual a razão dessa idade? 

R: A dança académica – clássica é uma técnica rígida por esse motivo é 

aconselhável entre os 4 anos e os 6 anos de idade a descoberta do movimento 

através da dança criativa. 

2 – Quais os critérios que presidem à admissão dos alunos nesta 

escola? 

R: As qualidades artísticas capacidades anatomofisiológicas. 
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2.1- Quais as premissas que se exigem aos alunos durante o percurso 

na escola? 

R: Comprometimento com o trabalho apresentado. 

3 – Quais as caraterísticas físicas que a escola exige para os futuros 

bailarinos? 

R: Para os alunos que frequentam as aulas não são exigidas 

características físicas. 

4 – Em que sentido a prática da dança, pode influenciar as 

características comportamentais ou o carácter dos jovens?  

R: A dança é uma atividade com caraterísticas globalizantes inscrita nas 

dimensões biopsicossociais. Ao incidir no desenvolvimento pessoal e social do 

indivíduo tem um contributo significativo a oferecer à grande tarefa de formar 

indivíduos. A prática da dança promove o alargamento das possibilidades 

expressivas, e um aprofundamento de "novas linguagens". A dança é uma 

atividade, que permite aos indivíduos realizar uma incursão no universo da 

comunicação gestual, descobrindo em si toda uma gama de potencialidades. 

Exprimir emoções e sentimentos ou vivenciar situações por meio de 

movimentos criativos/dramáticos, não são mais que prolongamentos, no plano 

simbólico, de habilidades e capacidades individuais caracterizáveis nos planos 

percetivo-motor, cognitivo e afetivo. O trabalho em Dança com uma abordagem 

fundamentada nestes pressupostos assenta num pilar essencial – o auto -

conhecimento considerado em duas dimensões, a relação consigo próprio e a 

relação com o outro. Proporciona o desenvolvimento de competências 

pessoais como: ouvir, observar, apoiar, motivar, aceitar, identificar. 

5 – Qual a exigência da Dança académica - clássica no âmbito da 

interpretação - projeção desses bailarinos? (ao nível técnico e expressivo). 

R: O conhecimento avançado do método e o domínio da técnica 

permitem ao bailarino desenvolver a sua interpretação. O trabalho de formação 

pessoal no âmbito da cultura e outros temas ajuda no contexto da interpretação 

dos caracteres e no desenvolvimento interpretação em cena. 
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6 - Como é que os diretores das companhias de Dança podem aferir 

respetivamente as qualidades dos futuros bailarinos e os requisitos para um 

profissional se tornar um artista de excelência? (ao nível técnico e expressivo). 

R: Através da prestação técnica, da capacidade de improvisação e da 

capacidade individual de comunicar em cena. Os requisitos para atingir a 

excelência incluem o trabalho técnico constante, o esforço pessoal, o 

ultrapassar as dificuldades e o talento natural para comunicar e dançar. 

 

CVS EXTENSOS DOS DIRETORES E PROFESSORES 

 

PROFESSOR YURI CHATAL 

 

 

Nasceu em Kiev, na ex-União Soviética. No fim da II Guerra Mundial a 

sua família estabeleceu-se temporariamente na Europa, de onde partiu para os 

Estados Unidos da América. Formou-se na School of American Ballet, em Nova 

Iorque, onde estudou com Anatole Oboukhoff, Pierre Vladimiroff , Felia 

Doubrovska e André Eglevsky. Estudou ainda com Vladimir Dokoudovsky, na 

Ballet Arts School, no Carnegie Hall. Dançou profissionalmente com a 

American Festival Ballet, Eglevsky Ballet, Maryland Ballet e Igor Youskevitche's 

Ballet Romantique. Na Broadway, participou no musical “Tovarisch” e dançou 

no “My Fair Lady”, com a companhia nacional americana. Dançou para a 

televisão nacional e trabalhou como bailarino e coreógrafo no “Supper Clubs”, 

no Canadá. Em 1969, foi convidado para ensinar Ballet Clássico na 

Universidade de Alabama, em Birmingham. Entre 1970 a 1982 trabalhou como 

Director Artístico e/ou Coreógrafo em diversas companhias: Ballet de Memphis, 

Ballet de Maryland, Teatro National de Reykjavik (Islândia), Ballet de Berlim e 

Teatro Massimo (Itália). Em 1982, a convite da Royal Ballet School, em 

Londres, mudou-se para a Europa. Entre 1982 e 1990 foi professor na Royal 

Ballet Upper School, Royal Swedish Ballet School. E também foi mestre de 

bailado no Ballet de Munique. Desde 1990 que segue uma carreira de 
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freelancer como professor e coreógrafo, tendo sido prof essor convidado 

frequente do ex-Ballet Gulbenkian. (Bailarino e professor do Ballet Gulbenkian, 

da Royal Ballet Scholl e de companhias de dança internacionais). Formador 

responsável da Dança Clássica da Escola Oeiras. 

 

 

PROFESSORA GRAÇA BESSA 

 

 

Bailarina do Ballet Gulbenkian, fundadora e diretora da Academia de 

Dança Contemporânea de Setúbal e da CeDeCe).  

 

 

PROFESSOR ALEXANDER VORONTSOV 

 

 

Bailarino, Coreógrafo e Professor de dança clássica, formado na Escola 

de Nijni Nogorod e também estudou no Instituto Superior de Cultura de 

Moscovo), onde obteve o diploma de Bailarino, de Professor e de Coreógrafo 

(em Dança Clássica, Moderna e Folclore). Durante a frequência do Curso, 

esteve em vários países da Europa, onde atuou e deu aulas, integrado no 

grupo do Instituto. Obteve formação, junto de Voladimir Vassiliev, então 

principal bailarino do Teatro Bolshoi. Deu aulas de dança clássica e moderna 

na Casa de Cultura de Moscovo. Integrou a Companhia de Dança “Ritmos do 

Planeta”, de Boris Sankin, com a qual realizou digressões pela Holanda e 

Bélgica. Atuou também, como bailarino na Companhia Ballet Russo de Serguei 

Denissov, com a qual fez digressões por países, como a Austria, Eslovénia, 

Espanha e Portugal.   
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PROFESSOR ALEXANDRE FERNANDES  

 

 

Bailarino Principal, nasceu em Lisboa e é filho dos bailarinos Marta 

Atayde e Carlos Fernandes. Iniciou os seus estudos de dança no Centro de 

Formação Profissional da Companhia Nacional de Bailado, tendo prosseguido 

a sua formação na Escola do Ballet Bolshoi, em Moscovo, durante dois anos. 

Teve como principais mestres Eric Volodine, Vladimir Petrunine, Boris Akimov, 

George Garcia e Pietro Antonovitch. Em 1994, integrou o elenco do European 

Ballet, sediado em Londres. De regresso à CNB, Alexandre Fernandes foi 

promovido a bailarino Principal em 1995. O seu reportório inclui a interpretação 

em bailados como La Fille mal Gardée, Festival das Flores, O Quebra-Nozes, 

Sonho de uma Noite de Verão, Dom Quixote, O Corsário, A Bela Adormecida, 

Copélia, Paquita, Sylvia, Cinderela, O Lago dos Cisnes, Les Sylphides e A 

Dama das Camélias. Dançou também bailados de caractér contemporâneo: 

Troy Game (Robert North), 5 Tangos, Solo, Kammerballett (Hans van Manen) e 

Concerto (Marco Cantalupo), Return to a Strange Land (Jirí Kylián) e Por vos 

Muero de Nacho Duato. Em 1994, dançou os pas-de-deux dos bailados Dom 

Quixote e A Bela Adormecida com a bailarina Cecília Kerché, na Gala 

Internacional de Espanha. Nas suas apresentações em Galas Internacionais 

tem sempre como característica a criação de solos, nos quais funde vários 

estilos de dança e culturas, algo a que nos tem vindo a habituar no seu estilo 

muito próprio e invulgar. Alexandre apresentou-se em 8 competições 

internacionais, tendo sido premiado com a Medalha de Prata em 4 das 

mesmas: Chanson d’Or (1989), Concurso Internacional de Bordéus (1989) e 

Concurso Internacional do Luxemburgo (1993 e 1997). Alexandre Fernandes 

encontra com frequência inspiração para coreografar. Em 2006 o Bird College 

de Londres convidou Alexandre Fernandes a conceber uma coreografia. 
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PROFESSORA ANNA MASCOLO 

 

 

Nasce em Nápoles, Itália, a 18 de Dezembro de 1930. Na sequência das 

missões profissionais do pai vive em várias cidades italianas até chegar a Zara 

(Dalmácia italiana), na qual permanece até 1939. Nesse ano parte para Roma 

e em Agosto de 1940, já após a entrada de Itália em guerra, chega a Lisboa e 

continua os seus estudos habituais na Escola Italiana (atual Instituto Italiano de 

Cultura em Lisboa). Do seu programa didático fazia parte o Ensino Artístico. A 

professora Ruth Asvin que ministrava a Dança, convida-a a potenciar essa 

disciplina na sua Escola Privada. Contava então 11 anos. Alguns meses mais 

tarde o pai, que não aprova a sua carreira na Dança, interrompe os seus 

estudos. Aos 13 anos, sem o conhecimento dos pais, matricula-se no 

Conservatório Nacional (Secção de Dança). Em 1944, a convite da Diretora do 

recém-constituído Círculo de Iniciação Coreográfica, Margarida de Abreu, 

integra este grupo no qual veio a ter ação decisiva na sua implantação e 

desenvolvimento. Em 1947, diploma-se no Conservatório e, no ano seguinte, 

recebe o «Prémio Nova Geração». Depois da Segunda Guerra Mundial, atuam 

em Portugal as melhores companhias de bailado do mundo que trazem artistas 

tais como Anita Bronzi, Nina Verchinina, René Bon, Serge Lifar, Christiane 

Vaussard, Paul Szilard, George Balanchine, entre outros (com os quais tem a 

oportunidade de estudar em Lisboa). Determinada a dar início a uma carreira 

profissional na tradição da Grande Dança académico-clássica, para a qual é 

fortemente encorajada pelas supracitadas personalidades, parte, de sua 

iniciativa, por períodos de dois a três meses, desde 1948 a 1952, para Paris e 

Nápoles para estudar com Olga Preobrajenska, R. Rouzanne, Lubov Egorova e 

Bianca Gallizia. É com tais mestres da Grande Dança que confirma o 

meticuloso estudo que a espera e pelo qual anseia. Depois de participar nas 

temporadas de Ópera no Teatro Nacional de S. Carlos de Lisboa e Coliseus, 

decide procurar além fronteiras, apesar do êxito alcançado em Portugal, uma 

carreira profissional de nível internacional. Ingressa, em 1953, na companhia 
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“Le Grand Ballet du Marquis de Cuevas”. Nesta Companhia, o rigor e a 

exigência profissional, na sua plenitude, bem como a criatividade e excepcional 

maturidade artística de mestres como Bronislava Nijinska, Felia Doubrovska, 

Leonide Massine e colegas como Rosella Hightower, os irmãos Golovine, Nina 

Vyroubova e George Skibine comprovam que a Dança Académico-Clássica, 

melhor designada a Grande Dança Teatral, atinge o estatuto de Arte Maior. Da 

mestra e coreógrafa Bronislava Nijinska, irmã do mítico Nijinsky, guarda a 

imagem de uma mulher dominadora na sua genialidade profissional, a qual, 

numa primeira fase, Anna Mascolo não estava preparada para a entender. 

Algum tempo mais tarde, com o regresso de Nijinska à companhia, Anna 

Mascolo, depois de intensa meditação e trabalho árduo, viria a partilhar a sua 

visão da dança enquanto genial criação da cultura europeia, tal como a Música. 

Segundo a própria Mascolo, a Nijinska deve o que é “ver” e “pensar” a Dança 

como bailarina, pedagoga, criadora e ser humano. Dançando diariamente, 

interpreta papéis de Solista. Motivos de carácter particular obrigam-na a 

suspender abruptamente o trabalho nessa companhia no momento em que 

alcança as condições de realização como Ballerina, ao mais alto nível. O 

próprio Marquês de Cuevas declararia publicamente, no Teatro Monumental, 

em Lisboa, “quanto lamenta a suspensão das atividades da bailarina, indigitada 

‘Étoile’ da Companhia”. As qualidades de Anna Mascolo enquanto bailarina já 

haviam sido evidenciadas por Tomaz Ribas no livro de que é autor “O que é o 

Ballet” editado em 1959 pela Arcádia. 

 

PROFESSORA MARIA FRANCO 

 

Natural de Almada, iniciou a sua formação em dança espanhola com 

Célia Neves. Em 1975 frequenta a Escola de Bailado da Fundação Calouste 

Gulbenkian, onde trabalhou com Armando Jorge, Carlos Trincheiras, Roland de 

Casenave e mais tarde no Ballet Gulbenkian com Jorge Salavisa. Em 1979 

conclui o curso do Conservatório Nacional, onde foi aluna de Anna Mascolo, 

Vasco Wallenkamp, António Rodrigues, Maria Bessa, Margarida de Abreu, 

Patrick Hurde e Gil Mendo. Bolseira da Secretaria da Cultura, em 1986 nos 

Estados Unidos. Em Nova Iorque diversifica e consolida a sua formação em 

dança clássica, contemporânea e dança jazz, trabalhando com Richard Levi, 
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Cecília Marta e Michele Kadison. Em dança clássica trabalhou com Robert 

Blankshine e A. Wellhelm. Como bailarina, frequenta estágios de 

aperfeiçoamento em Portugal e no estrangeiro com: Gerry Houliham, David 

Parsons, Peter Gross, Joseph Caseneuve Shane O´Hara, Kate Trammel, entre 

outros. Participa em Workshops no ACARTE de Composição e Improvisação 

com Stephan Petronio, Carolyn Carlson, Malou Airaud, Zeca Nunes, entre 

outros. 

Frequenta seminários para professores orientados pela professora 

Barbara Fewster, Diretora do Royal Ballet School, e pela professora Salli Lewis, 

do Royal Academie of Dance. Da sua experiência profissional destaca-se: em 

1982 integra como bailarina no Grupo Experimental de Dança Jazz, dirigido por 

Rui Horta e Ana Macara; em 1984 o grupo transforma-se na Companhia de 

Dança de Lisboa, onde trabalhou com Ana Macara, Rui Horta, Ruth Silk, Tony 

Hulbert, Mark Haim, Patrice Soriero e Marc Borgaerts, tendo sido ensaiadora e 

assistente destes dois últimos coreógrafos; em 1987 é convidada pela Câmara 

Municipal de Lisboa para a conceção de um espetáculo integrado nas 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; em 1988 coreografa um 

espetáculo integrado numa homenagem ao escritor e ensaísta Romeu Correia, 

a convite da Câmara Municipal de Almada. Das suas coreografias destacam-se 

Crepúsculo (1988) e Tears aren`t made of whiskey (1989). Em 1990 funda com 

o grupo de alunas da Academia Almadense, o Grupo de Dança de Almada, 

exercendo as Funções de Diretora Artística e Coreógrafa Residente 

participando no concurso “Os Jovens e a Dança” patrocinado pela Secretaria 

de Estado, tendo ganho o 1º Prémio e o Prémio da Critica com a coreografia 

Engrenagem. Coreografa ainda para o Grupo de Dança de Almada: 

“Passagem”; “Prova Certa”; “ Vêr o que não se vê, quando se olha”; 

apresentando em 1993 na “Plataforma Portuguesa dos Encontros 

Internacionais de Dança de Bagnolet” a coreografia Imagens de mim. Em 1994 

foi homenageada pela Câmara Municipal de Almada com a Medalha de Ouro 

de Mérito Cultural. Em 1995 coreografa Mare Sacre para a “Marató del 

Spetacle”, em Barcelona. A convite do SMAS no ano de 2000, coreografou 

para o Dia Mundial da Água, uma nova versão do Mare Sacre. Ainda neste 

ano, foi contemplada com o apoio pontual do Ministério da Cultura – IPAE, para 

a coreografia “JoyStick – O Jogo de Computador”, dedicada ao público infantil. 
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Como coreógrafa internacional participou em festivais na Alemanha, 

Dinamarca, Holanda, Suécia e Suíça.  

 

 

 

PROFESSORA ANA CRISTINA ISIDORO DA ROCHA MANGERICÃO 

 

   Membro da ALA - Academia de Letras e Artes de Portugal. Membro da 

Imperial Society of Teachers of Dancing. Membro da Royal Academy of Dance. 

Membro da Dance Arts International. Organizadora para Portugal da Imperial 

Society of Teachers of Dancing - Modern Theatre & Imperial Ballet. 

Examinadora de Ballet Clássico da Dance Arts International (até 2004). 

Atribuição da Medalha de Mérito Cultural do Município de Cascais. 

 

 PROFESSORA ANA MANZONI  

 

 Ana Maria Simões Manzoni de Sequeira, diretora pedagógica da EDOL, 

Escola de Dança do Orfeão de Leiria, adotou o nome artístico de Ana Manzoni. 

Filha de Jorge Batalha Manzoni de Sequeira, e de Deolinda Glória Simões 

Manzoni de Sequeira, nasceu em Lisboa, na freguesia de Alcântara, a 25 de 

Janeiro de 1962. De 1974 a 1977 frequentou a Escola de Música do 

Conservatório Nacional de Lisboa, iniciando-se nas classes de Flauta 

Transversal, Percussão, Coro e Educação Musical. Em 1976 iniciou os seus 

estudos de dança na Escola do Conservatório Nacional de Lisboa, tendo 

concluído o 5º ano daquele curso, incluindo as seguintes áreas: Técnica de 

Dança Clássica, Técnica de Dança Moderna, dança de carácter, Pontas, 

Expressão Dramática, Coreologia e Música. Teve como professores de dança, 

entre outros: Patrick Hurd, Anna Mascolo, Ana Caldas, Elisa Worm, Vasco 

Wallemkamp, Wanda Ribeiro da Silva, Manuela Valadas e Águeda Sena. 

Obteve o Teaching Diploma da Royal Academy of Dance, incluindo as 

seguintes especializações: Anatomia, História da Dança, Metodologia da 

Dança e Elementary Executant examination; Intermediat Executant 

examination. É licenciada em Dança pela Faculdade de Motricidade Humana - 

Universidade Técnica de Lisboa. Frequência de cursos intensivos com 
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examinadoras da Royal Academy of Dancing: 1985, com Jean McDonnell 

(membro do comité executivo da R.A.D.); 1985, com Debora Wayne ("Major 

Examiner"); 1987, com Jacqueline Ferguson ("Major Examiner"); 1981 com 

Debora Wayne; 1981/2 com Sallie Lewis ("Grades Examiner"); 1982, com Jean 

Nuckey (caracter teacher) e Debora Wayne; 1983 com Pauline Dodds; 1994, 

com Jacqui Dumont; 1995, com Erna kuenen; 2001, com Gilian Antony. Em 

1981 frequentou em Londres a «Assembly of the Royal Academy of Dance», 

para introdução dos novos programas da R.A.D. De 1983 a 1990 frequentou as 

aulas de nível avançado da professora Maria Luisa Carles, licenciada da Royal 

Academy of Dance e actual Diretora de Produção de Companhia Nacional de 

Bailado. Entre 1990 e 1994 frequentou o Estágio Internacional de Dança de 

Lisboa, nas classes dos professores Cora Benador (Mestre do Ballet de Israel), 

Anatóli Grigoriev (Escola do Royal Ballet), Anatoli Nisnevitch (Escola do 

Balletzentrum Jonh Neumeier, Hamburgo), e Arlet Kunz (prof. De Dança 

Moderna e Ballet na Escola de Teatro- Dança de Zurique). Em 1991, em St. 

Petersburg, frequentou o Estágio Internacional de Dança para reciclagem nas 

seguintes áreas: dança Clássica, Dança de Carácter e Repertório, com os 

professores Tania Vassilieva, N. Kovmiz, M. Alfimova, da Escola Vaganova e 

do Ballet Kirov. A fim de tomar contacto com as diferentes correntes do bailado, 

frequentou os centros de Dança Armando Jorge, Escola de dança Rui Horta, 

Escola «Sétima Posição», Companhia de Dança do Tejo e Pró-Dança, as 

classes dos professores Violette Quenolle (prof. Companhia Nacional de 

Bailado), Igor Ivanoff, Michel Renault (Ópera de Paris), Tony Hulbert, Margaret 

Foyer, Laura Smear, Laurence Hayden, Armando Jorge, Elena Madan, José 

Luís Vieira, Palmira Camargo e Carlos Caldas. Em 1995/96 participou no «1º e 

2º Encontros de Movimentos Contemporâneos de Dança». Em Abril de 1997 

participou no IV Seminário Internacional de Dança - «Coreografia no Ensino da 

Dança», organizado pelo Departamento de Dança da Faculdade de 

Motricidade Humana. Em Maio de 1997 frequentou o seminário «Sur Les 

Pointes», ministrado por Barbara Fewster na Escola Superior de Dança. 

Frequentou ainda o Curso para professores - Técnica Vaganova (nível II), que 

decorreu na Escola Superior de Dança e foi ministrado pela professora 

Valentina Rumiantseva (Academia Vaganova), no âmbito do Curso de Dança 

Verão 98. Em Outubro de 1998 participou no Encontro Internacional 
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«Continentes em Movimento», organizado pelo Departamento de Dança da 

Faculdade e Motricidade Humana, que decorreu no Auditório Eunice Munhoz, 

em Oeiras. Frequentou o Estágio de Dança ministrado pela professora Muriel 

Lepeltier, sobre Iniciação à Dança, realizado em Outubro de 1998 no Estoril. 

Em Fevereiro de 2000 participou no Curso de Introdução ao Método Cecchetti 

orientado pela professora Cara Drower (MA FISTD Enrico Cecchetti Diploma) e 

realizado na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Em Julho de 2001 

frequentou um Curso de Dança organizado pela Association Francaise des 

Maitres de Danse Classique e dirigido pelo professor Alain Davesne, sobre o 

sistema de ensino e programa ministrado nos Conservatórios Nacionais 

Franceses. Organizou e participou em diversos cursos para professores e 

alunos, realizados no âmbito do Festival «Dança em Leiria», em Março, de 

2001 a 2004, nas seguintes áreas: Dança Clássica, Dança Contemporânea, 

Atelier de Dança, Literatura e Vídeo, Dança Jazz, Dança Criativa e Sapateado. 

Os cursos foram orientados pelos professores: Gabriela Cogumbreiro, Maria 

Luisa Carles, Luisa Vendrell, Ana Sofia Castanhinha, Paula Careto, Cristina 

Pereira, Rui Pinto, Gil Pascoal, Humberto Ruaz, Michel Rebifé, Aldara Bizarro e 

João Pinto. Nos dias 12 e 13 de Outubro de 2002 participou no I Forum de 

Dança, realizado na Sociedade Recreativa Gualdim Pais, desenvolvendo os 

seguintes temas: «O Ensino da Dança» e «A Saúde e a Dança». Lecionou 

classes de Ballet nos seguintes locais: Ginásio Physycal (1984/85), Cascais 

Ginásio (1985/86). De 1981 a 1992 lecionou no Centro Cultural - Palácio Anjos, 

em Algés, e no colégio S. Francisco de Xavier, Restelo, de 1992 a 93; Desde 

1984 a 1997 colaborou com a professora Maria Luísa Carles, nas classes de 

preparação para exames da Royal Academy of Dance, inicialmente no Centro 

de dança Armando Jorge e posteriormente no Ginásio Flete de Lisboa. 

Lecionou também classes de Ballet no Ginásio Casa da Árvore, no Restelo 

(atual Ginásio Socorpus). Leciona no Ginásio Socorpus, no Restelo. Desde 

1987 desenvolve a sua atividade na Escola de Dança do Orfeão de Leiria 

(Oficializada desde 1998). Desde 1986 propõe os seus alunos organizados 

anualmente pela Royal Academy of Dance, com resultados positivos, 

confirmados pela organização da R.A.D. em Portugal. Em 1992 e 1995 foi 

membro do júri das Provas de Aptidão Profissional da Escola Técnica de 

Profissionais de Bailado da Companhia Nacional de Bailado. Em 1996 participa 
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na produção do Festival «Danças na Cidade»; Em 1997 participa na produção 

do espetáculo «Contos Curtos», realizado no Teatro Maria Matos, no dia 17 de 

Janeiro. De 1995 a 1999 e em 2001, integra o corpo docente do Estágio 

Internacional de Las Palmas - Canárias, nas classes de Dança Clássica - 

Iniciação. Em 2002 e 2003 integra o corpo docente do I e II Curso de dança do 

Centro Cultural Norton de Matos, em Coimbra, nas Classes de Dança Clássica 

- Nível I, II e III. Paralelamente à sua atividade como professora foi autora de 

inúmeras coreografias para espetáculos de crianças. No âmbito da cadeira de 

coreografia e de Produção Artística, da Licenciatura em Dança da Faculdade 

de Motricidade Humana, apresentou as seguintes obras: «Terra Mater», 

"Simplesmente!..." e «Mata o Eixo» (dançada por crianças). 

 

 

 PROFESSORA NÉLIA PINHEIRO 

 

 Iniciou a sua formação em dança clássica em Lisboa. Realizou curso de 

dança Contemporânea no The Place - LCDS, de Londres.  

Frequentou ao Curso de Dança da Faculdade de Motricidade Humana. 

Nos últimos 20 anos como bailarina, teve a oportunidade de trabalhar e 

desenvolver estudos em Paris; USA/N.Y., Áustria – Viena e Londres. É diretora 

artística, coreógrafa e bailarina da CDCE, e professora da Escola de Formação 

CDCE. 
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 CVS DAS ESCOLAS DE DANÇA NACIONAIS 

 

 CENTRO DE DANÇA DE OEIRAS, FUNDADO EM 2001  

 

Companhia residente em Algés comparticipada pela Câmara Municipal 

de Oeiras. 

  

ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL (ADCS)  

 

 A Academia de Dança Contemporânea de Setúbal (ADCS) foi fundada 

em 1982 por Maria Bessa e António Rodrigues, que a dirigiram entre 1982 e 

2003. Reconhecidas figuras do bailado português, ocupam hoje o lugar de 

diretores artísticos da CeDeCe – Companhia de Dança Contemporânea de que 

aliás sã fundadores (1992). Em 1982. a ADCS é a primeira academia de dança 

oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação que, desde 1986, a 

patrocina. Aliás, esta academia é também patrocinada pela Câmara Municipal 

de Setúbal desde a sua fundação. A ADCS teve, desde sempre, como 

princípio, a formação de bailarinos profissionais, através de um ensino 

ministrado por profissionais. - Desde 1983 é equiparada a instituição de 

utilidade pública. Em 1985 o seu plano de estudos é publicado em Diário da 

República. - Em 1997 é-lhe concedida a autonomia pedagógica pelo Ministério 

da Tutela. - Cursos ministrados: Classes de Iniciação ao Movimento (dos 3 aos 

9 anos), Curso de Formação de Bailarinos (em articulação com as escolas do 

ensino público) - Curso Básico de Dança (2º e 3º Ciclos do Ensino Básico), 

Curso Secundário de Dança e Cursos Livres. 
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Objetivos estatutários da (ADCS) 

 A formação de bailarinos profissionais - A educação pelo movimento – 3 

graus para crianças entre os 3 e os 9 anos - Organização de conferências, 

exposições, concertos e espetáculos de dança. Estes últimos desde 1988, 

através da Pequena Companhia, formada por alunos selecionados por audição, 

que realizou várias tournées ao estrangeiro (Escócia, Inglaterra, Polónia, 

França, Alemanha e Holanda). - Participação em vários cursos e concursos 

internacionais. - Realização de intercâmbios com Escolas do Ensino Artístico, 

em Portugal e no Estrangeiro. - Fundação de uma companhia de dança 

profissional CeDeCe – Companhia de Dança Contemporânea fez parte do 

projeto da ADCS entre Abril de 92 e Agosto de 95. O ensino na Academia tem 

como principais objetivos a educação pelo movimento, que se desenvolve nas 

Classes de Iniciação, e a formação de Bailarinos nos Cursos Básico e 

Secundário de Dança, promovendo nos seus alunos uma intensa ligação à 

atividade cénica através de apresentações públicas da Escola e da Pequena 

Companhia/ Little Company, estrutura similar a uma Companhia de Dança 

Profissional. A Pequena Companhia/ Little Company, constituída por alunos 

selecionados do curso de formação de bailarinos da Academia de Dança 

Contemporânea de Setúbal. Reconhecimento do meio profissional da dança 

em Portugal e no estrangeiro: Ingresso da maioria dos seus alunos em 

companhias, tais como a Companhia Nacional de Bailado (CNB), Ballet 

Gulbenkian, Companhia de Dança de Lisboa (CDL), CeDeCe – Companhia de 

Dança Contemporânea, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, 

Dansgezelsha Repley (Holanda), Netherlands Dance Company (Holanda) e em 

várias outras companhias na Alemanha e na Suíça. No último ano do Curso de 

Formação de Bailarinos os estudantes finalistas prestam provas públicas nas 

disciplinas de Variações do Repertório da Dança Clássica, Variações do 

Repertório da Dança Moderna e em Oficina Coreográfica mediante a 

apresentação de um Projeto Coreográfico concebido pelos próprios.  

 

ESCOLA DE BAILADO GISELLE 

 

A Escola de Bailado Giselle (Escola de Dança Ramirez e Ramirez Lda) 

abriu as suas portas em 1983, em Espinho. Desde então a sua Diretora 
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pedagógica tem sido Conchita Ramirez, a qual se mantém, atualmente, 

também como professora das disciplinas de Ballet Clássico do programa da 

RAD, de Ballet Moderno do programa da ISTD. Nesta escola podemos também 

encontrar as disciplinas de Ballet Clássico -Técnica Russa (Método Vaganova) 

com o professor Alexander Vorontsov e Helena vorontsova. Dança 

Contemporânea, técnica de pontas e ballet clássico (aulas livres) com a 

professora Eva Ramirez. Pilates Clínico com a professora Liliana Dias. Esta 

escola já representou a cidade de Espinho em pequenos festivais de dança e 

acontecimentos artísticos, tais como o Dia Mundial da Dança, nomeadamente, 

Aveiro, Sta. Mª. Da Feira, Ovar, Esmoriz, Estarreja e Viana do Castelo. Tem 

também colaborado sempre que solicitada com a CME, nomeadamente para o 

tucà-tulà e o de par em par, assim como apresentações esporádicas em 

diferentes locais da cidade de Espinho e para Espinho. 

 

ESCOLA DE BAILADO DE MARTA ATAYDE  

 

 Não temos elementos sobre esta escola, dado o seu encerramento. 

  

ESTÚDIO-ESCOLA DE ANNA MASCOLO 

 

O Estúdio-Escola aplica a metodologia própria de Anna Mascolo, com 

acompanhamento pianístico ao vivo em todas as aulas. O Senado da 

Universidade Técnica de Lisboa e a Faculdade de Motricidade Humana 

deliberaram por unanimidade atribuir o grau de Doutor(a) Honoris Causa na 

área da Dança à Professora Anna Mascolo pelo seu percurso artístico, 

académico e de investigação, e pela sua demanda em prol da Dança como arte 

maior tanto em Portugal como no Mundo. Pela primeira vez alguém nesta área 

será distinguido pelo colégio dos Doutores. Dedicou mais de 60 anos à dança e 

há 52 fundou, em Lisboa, a sua escola - a única da Península Ibérica ainda 

com a mesma diretora, fundadora e professora. Foi lá que nasceram alguns 

dos mais importantes bailarinos portugueses. Foi lá que recebeu figuras 

ímpares da sociedade, desde o rei Humberto II de Itália a Ary dos Santos. Aos 

79 anos, Anna Mascolo ri-se quando lhe perguntam se ainda dança: "Claro! 

Algumas pessoas pensam que já morri. Não morri nem tenho intenções de 
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morrer tão cedo." A dança deu-lhe vigor. Começou cedo: aos cinco anos, já 

andava em bicos de pés com sapatos normais. "Mas pus-me a pensar e... 

Olhe, peguei num bocado de jornal, fiz uma forma arredondada que embebi em 

pasta de farinha e água, e quando endureceu coloquei-a num par de sapatos 

velhos... Eureka!" Só mais tarde descobriu que as sapatilhas de bailarina eram 

produzidas de forma semelhante. Veio para Lisboa aos dez anos, atrás do pai. 

Com 13, sem os pais saberem, inscreveu-se no Conservatório Nacional, no 

único curso de dança oficial existente em Portugal na altura. Entretanto, no pós 

Segunda Guerra Mundial passavam por cá os melhores bailarinos e 

companhias do mundo: Balanchine, Anita Bronzi ou a Ópera de Paris. "Eu 

pedia-lhes para ter aulas com eles. Foram sempre extraordinários e diziam-me 

todos o mesmo: 'Tem um grande talento mas tem de ir embora daqui.'" E ela 

foi. Primeiro Paris, depois a terra natal, Nápoles. É aí que conhece Bianca 

Gallizia, diretora da Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, que aceita dar-lhe 

aulas gratuitamente. Em 1953, ingressa na companhia "Le Grand Ballet du 

Marquis de Cuevas" e cruza-se com a exigência de mestres como Bronislava 

Nijinska, irmã do grande Nijinski. Na primeira viagem com a companhia vai até 

Roma para filmar com Sophia Loren. No hotel, recebeu uma visita inesperada. 

"Um oficial da Marinha trazia-me flores do rei Umberto II de Itália! Tinha visto 

espetáculos meus em Lisboa e quis oferecer--me um lindo bouquet de flores. 

Ainda não conhecia pessoalmente o rei nessa altura." 

 Nos anos 50, Portugal ainda era um país sem tradição no ballet. A 29 

de Março de 1958, Anna Mascolo, que entretanto regressou a Lisboa, funda o 

seu Estúdio Escola de Dança Clássica, com a presença do rei de Itália, da 

Marquesa Olga do Cadaval, de José de Almada Negreiros, da poetisa Oliva 

Guerra ou do maestro Frederico de Freitas. Hoje, 52 anos depois, Anna 

Mascolo continua lá, a dar aulas. Além do ensino, a escola sempre foi um 

espaço de confraternização. Mascolo recorda com saudade os serões com 

guitarras na companhia de alunos, de Ary dos Santos, Sinde Filipe, Lagoa 

Henriques, entre outros ilustres convivas. Mas não se esquece do que foi 

implantar a dança num país sem tradição: "Devo dizer 'bravo' àqueles milhares 

de alunos que por lá passaram, num país em que ainda hoje se reclama por 

ser exigente, mas quando se vai lá fora é profissionalmente obrigatório ser 

extremamente exigente e rigoroso." A bailarina lamenta que em Portugal os 
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professores do Conservatório Nacional sejam ainda hoje nomeados por convite 

(o único concurso que houve foi em 1974, proposto por Anna Mascolo) e de 

ainda não haver um Estatuto do Artista de Dança: "Sabe que em Seul, na 

Coreia do Sul, assisti a um espetáculo totalmente dançado por profissionais 

com mais de 80 anos? Eram considerados Património Cultural Vivo daquela 

nação. Dá que pensar, não acha?". Uma das principais batalhas da bailarina 

tem sido a profissionalização da dança em Portugal. No final dos anos 70, após 

três anos de trabalho, apresenta ao governo português um projeto de 

licenciatura em Dança com a duração de três anos e com a introdução de uma 

disciplina inovadora na época, a informática. "Riram-se na minha cara!", conta. 

"Achavam uma tolice, mas quem é que tinha razão? Agora aceitam o Processo 

de Bolonha e já ninguém vive sem computadores". O arquivo pessoal de Anna 

Mascolo é um dos maiores espólios sobre dança existentes no país. Tem 

milhares de livros e cerca de 500 dossiês com informação relevante para o 

estudo da História da Dança em Portugal. Questionada sobre a possibilidade 

de criar uma fundação com o seu nome, Mascolo responde: "Se eu tivesse 

dinheiro claro que faria, porque é o que se devia fazer com um espólio deste 

valor." 

 

ESCOLA/COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA  

 

 A Companhia de Dança de Almada (CDA) é uma companhia 

profissional de dança contemporânea residente em Almada, subsidiada pela 

Câmara Municipal e pelo Governo de Portugal / Direção Geral das Artes. 

 Iniciou as suas atividades em 1990, as quais desenvolve nas vertentes 

de criação, produção, apoio a atividades emergentes, formação profissional e 

intercâmbio nacional e internacional. Mantém também uma atividade de 

formação regular, proporcionando formação em Dança a crianças e jovens, e 

oferecendo uma grande variedade de atividades dirigidas à comunidade em 

geral, através da organização de estágios, ateliers de dança, ações de 

formação e sensibilização de públicos, não apenas na zona de residência, mas 

também a nível nacional. 

Ao longo destes anos realizou mais de 600 espetáculos que foram vistos 

por cerca de 90.000 espectadores no país e no estrangeiro. Sendo 
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assumidamente uma companhia de repertório, tem como objetivo convidar 

coreógrafos nacionais e estrangeiros representativos de diferentes tendências 

da Dança Contemporânea. Destas colaborações resultaram até à data mais de 

60 criações de diferentes autores. 

As temporadas da CD Almada são habitualmente compostas de: 

* um programa anual em estreia absoluta, resultante do convite a 

coreógrafos com experiência internacional; 

* um programa de novos coreógrafos nacionais, resultante de projetos 

apoiados e produzidos pela companhia como forma de estímulo e 

desenvolvimento de novos percursos profissionais; 

* espetáculos especialmente concebidos para o público infanto-juvenil, 

produzidos e co-produzidos desde 1993. 

Das suas atividades faz ainda parte a organização da Quinzena da 

Dança de Almada – Contemporary Dance Festival e a colaboração noutros 

eventos de intercâmbio entre criadores/bailarinos portugueses e a comunidade 

internacional, como são os casos das parcerias com o Silesian Dance Theatre 

(Polónia); Tala Dance Centre (Croácia); Companhia de Teatrodanza de Tiziana 

Arnaboldi (Suiça); Opus Nigrum Dance Laboratory (Áustria). 

 A Escola de Dança da CD Almada tem como prioridade o ensino da 

dança clássica e da dança contemporânea, a fim de desenvolver uma 

linguagem técnica atual e expressiva, familiar à própria companhia. 

Dança Clássica* e Contemporânea 

Dos 2 aos 6 anos 

Dança Criativa/Clássica* 

Desenvolve as capacidades motoras, expressivas e criativas, tão ricas e 

importantes nesta idade. 

Dos 7 aos 10 anos 

Dança Clássica* 

Além do desenvolvimento das capacidades motoras, expressivas e 

criativas, inicia o desenvolvimento técnico, característico da dança clássica. 

A partir dos 11 anos 

Dança Clássica* 

Dança Clássica adultos (iniciação e intermédio/avançado) 

Dança Contemporânea 
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Dança Contemporânea +15 (iniciação e intermédio/avançado) 

Desenvolvem as capacidades técnicas e criativas como complemento 

curricular. 

Curso vocacional 

Exige a frequência de um conjunto de disciplinas conforme o nível 

técnico e a idade. No final da frequência do curso e mediante uma avaliação, o 

aluno poderá estagiar como bailarino(a) na Companhia de Dança de Almada. 

Dança Clássica* 

Pontas 

Dança Contemporânea 

Barra de Chão 

 

A ESCOLA DE DANÇA ANA MANGERICÃO (EDAM) 

 

A Escola de Dança Ana Mangericão (EDAM) foi criada no ano letivo de 

1977/78, ministrando-se, desde então, conhecimentos técnicos de Dança 

Clássica, Dança Moderna, Expressão Dramática e Musica a crianças e jovens 

de ambos os sexos. A EDAM é um estabelecimento de ensino particular, de 

natureza privada de fins culturais e funciona ao abrigo da Portaria nº 1047/99 

de 26 de Setembro, gozando das prerrogativas de pessoa coletiva de utilidade 

pública, reconhecida pelo despacho do Secretario de estado dos Ensinos 

Básico e Secundário, de 29/07/92. A escola beneficia do Contrato de Patrocínio 

da DRELVT - Ministério da Educação. A EDAM recebe o apoio técnico-

científico através dos programas de Dança Clássica e Moderna da Royal 

Academy of Dance (RAD), da Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) e 

da Dance Arts International (DAI). Utilizando os programas das organizações 

atrás referidas (atualizados em assembleias anuais), a EDAM segue os 

mesmos processos de avaliação, através de exames regulares perante 

examinadores, que se deslocam à Escola com esta finalidade. A RAD, a ISTD 

e a DAI conferem certificados por cada Exame efetuado, o que possibilita o 

ingresso dos alunos em qualquer escola filiada nessas organizações. O Plano 

de Estudos inclui o ensino artístico sob forma de iniciação a partir dos 3 anos, 

desenvolvendo-se através do Ensino Básico da dança até ao 3º Ciclo. A 

transição do 1º para o 2º ou 3º Ciclos é sujeita a audição e entrevista, por estar 
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intrínseca a articulação com as escolas oficiais ou particulares conforme 

Despacho nº 1550/03, de 26 de Dezembro. O trajeto do 2º e 3º Ciclos, pode ser 

frequentado sob a forma de Aulas Livres, para os candidatos que pretendam o 

ensino das disciplinas do Plano de Estudos sob fórmula de módulos, com 

acesso por audição para integração conforme grau de aprendizagem. Direção 

Pedagógica de Ana Cristina Isidoro da Rocha Manjericão. 

O Gabinete de Intervenção e Apoio tem as seguintes áreas de 

intervenção e objetivos: Os alunos da Edam (apoiar os alunos no processo de 

desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida; avaliação 

psicopedagógica e consequente delineamento de medidas de intervenção e/ou 

acompanhamento adequadas). O Corpo Docente e não Docente da EDAM 

(acompanhar a ação docente ao longo do ano letivo e colaborar com todo o 

corpo docente e não docente nas suas funções educativas e relações 

pedagógicas subjacentes). A relação EDAM-Família (mediar a relação 

pedagógica entre Professores, Pais/Encarregados de Educação e Direção 

Pedagógica; apoiar Pais e Encarregados de Educação no esclarecimento de 

dúvidas relacionadas com a ação educativa, intervenção, etc.). Os Órgãos 

Pedagógicos e da Gestão da EDAM (Colaborar com os órgãos de direção, 

administração e gestão da escola e participar na dinâmica educativa da 

instituição - interna e externa).  

Criada com o objetivo de incutir nos alunos o sentido básico da Arte, da 

disciplina individual e de grupo; o gosto e conhecimento da dança (clássica, 

moderna, jazz, carácter, etc.); da música; da expressão dramática e do teatro; 

coreografia e da estética artística em geral; a EDAM desenvolve sobretudo 

projetos nas áreas de formação artística e cultural. Neste âmbito, quer numa 

perspetiva interna, de formação integrada dos seus corpos docente e discente, 

quer numa perspetiva externa, formando públicos e recriando uma aptidão 

artística que fomente o conhecimento das potencialidades da arte, da música e 

das demais expressões que se integram no seu ramo de atividade. A EDAM 

desenvolve ainda variados projetos que congregam as suas capacidades 

técnicas e rentabilizam as suas potencialidades culturais: a) Sensibilizar as 

crianças para a Dança, o Teatro e para a Musica como complementos 

educacionais ao nível da escolaridade básica; b) Dar apoio na orientação 

vocacional do jovem no âmbito da Dança, de acordo com a articulação entre os 
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estabelecimentos de Ensino Básico, conforme o que esta ou venha a ser 

regulamentado oficialmente; c) A ampliação do atual espaço útil, na sequência 

do que se tem vindo a fazer; d) Aproveitar os tempos livres introduzindo novas 

atividades artísticas e sociais, concretizadas no ano letivo 2003-2004, com um 

projeto inovador de inserção educacional e social através da arte, do drama e 

da música; e) Rentabilizar as mais-valias inerentes aos protocolos 

estabelecidos com instituições congéneres e recriar um vasto programa de 

atividades culturais que complementem a formação oferecida aos alunos. 

 

ESCOLA DE DANÇA DO ORFEÃO DE LEIRIA – EDOL 

 

Criada em 1977, a Escola de Dança do Orfeão de Leiria (EDOL) 

começou por abarcar, de início e até 1999, cursos livres em classes de Técnica 

de Dança Clássica, seguindo o método da Royal Academy of Dance, do Reino 

Unido. Só no ano 1999/2000, sob a Direção de Ana Manzoni, a EDOL ampliaria 

as suas atividades de forma a abranger o ensino artístico vocacional. Estavam 

então criadas as condições para a existência de um quadro de opções mais 

alargado, podendo os alunos interessados escolher entre a frequência dos 

cursos livres, enquanto complemento da formação geral - destinado a crianças 

com mais de quatro anos de idade - e o ensino vocacional, destinado a alunos 

com idade superior a seis anos que revelem aptidões específicas, com vista ao 

seu posterior ingresso por uma via profissionalizante na área da dança. Sendo 

a única escola de ensino vocacional de Dança do concelho de Leiria 

reconhecida pelo Ministério de Educação, a EDOL apresenta um projeto 

educativo inovador, contemplando uma formação técnica e artística de 

qualidade que abrange diversas áreas da dança: Técnica de Dança Clássica, 

Dança Contemporânea, Expressão Criativa, Danças Tradicionais, Composição 

Coreográfica, Práticas Complementares de Dança e Música. Tem desenvolvido 

diversas atividades e projetos no sentido de promover campanhas de 

sensibilização junto das escolas, da comunidade leiriense, dos dirigentes 

locais, não só no contexto sócio cultural em que a escola se inscreve, mas indo 

para além das fronteiras desta cidade. Ao longo dos últimos sete anos a EDOL 

tem contado com a colaboração de profissionais de renome para remontagem 

ou criação de trabalhos para os alunos da EDOL e Tilt - Núcleo Coreográfico 
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de Leiria, entre eles, Benvindo Fonseca, Cláudia Nóvoa, Cristina Pereira e 

Maria Luísa Carles. Tem promovido igualmente a interação entre as diversas 

expressões artísticas, ao desenvolver projetos com música original, 

interpretada ao vivo, bem como o recurso à multimédia. Destaca os 

compositores Alberto Roque, José Mesquita Lopes, Humberto Ruaz e Pedro 

Figueiredo. Como reconhecimento do seu trabalho, a EDOL tem recebido cada 

vez mais convites por parte de escolas, companhias profissionais e instituições 

públicas e privadas para participar em diversos eventos. Destacam-se as 

Câmaras Municipais de Caldas da Rainha, Leiria, Tomar e Santarém, Escola 

de Dança do Conservatório Nacional, Escola de Música do Conservatório 

Nacional, Escola Superior de Educação de Leiria, Escola Vocacional das 

Caldas da Rainha, Escola Vocacional de Tomar, ACILIS (Associação 

Comercial e Industrial de Leiria), Rotary Club, Cercilei, Companhia de Dança 

de Aveiro, Companhia de Dança Espassolatino e Revista Cais. Em 2006 

participou em Concursos Internacionais de Dança, tendo obtido um 3º prémio e 

uma Menção Honrosa. Desde 2001, em parceria com a Câmara Municipal de 

Leiria, a EDOL organiza o Festival Dança em Leiria que abrange a realização 

de vários espetáculos e cursos para professores e alunos de dança, com uma 

crescente adesão significativa a nível nacional, e igual expressão nas escolas 

da região de Leiria, cumprindo-se assim alguns dos objetivos desta escola que 

visam a sensibilização e divulgação da dança, bem como a valorização 

profissional. Apesar da sua curta existência, a EDOL orgulha-se dos alunos 

que por ali passaram e posteriormente enveredaram por uma carreira na área 

da dança, integrando o elenco das companhias de bailado, ou até mesmo o 

corpo docente da escola, tendo assim conquistado, no quadro profissional da 

dança em Portugal, um lugar de referência. 

 

COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE ÉVORA (CDCE) 

 

Nasceu do desejo da coreógrafa e bailarina Nélia Pinheiro de 

desenvolver em Évora, um projeto artístico de intervenção comunitária, através 

de uma estratégia de descentralização cultural. O percurso foi iniciado em 1989 

pelos grupos profissionais Dance In (1989-1991) e Oficina de Dança (1991-

1994), dinamizadores de um trabalho de pesquisa-criação que, em 1994, gerou 

http://www.cdce.pt/historial_reportorio_detalhe.asp?id=1
http://www.cdce.pt/historial_reportorio_detalhe.asp?id=2
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a base de sustentabilidade para a criação da CDCE como companhia de 

reportório. Foi no contexto da formação de um reportório artístico de qualidade 

e inovação que a Companhia dirigida artisticamente por Nélia Pinheiro 

desenvolveu um conjunto de estratégias transversais na dança, com o objetivo 

de criar e formar de públicos na região. A possibilidade de realizar um trabalho 

profissional na região só foi possível através do envolvimento de autarquias e 

de outros organismos locais e centrais. Com o fim do ciclo da linguagem de 

reportório, em 1999, a CDCE adotou uma linha de autor, baseada no percurso 

artístico dos criadores residente Nélia Pinheiro e Rafael Leitão. Todavia, esta 

linha de criação acolhe anualmente outros coreógrafos nacionais e 

estrangeiros. As Criações da Companhia percorrem ao longo do ano, o 

território nacional e já participaram em festivais na Espanha, Áustria, Polónia, 

Dinamarca, Itália e Letónia. As componentes da atividade artística, da 

pesquisa, da identidade, que confluem, num necessário equilíbrio, num mesmo 

espaço de experimentação, assentam no papel primordial da dança enquanto 

fator de desenvolvimento cultural da comunidade e no diálogo entre as várias 

expressões artísticas contemporâneas. Em 1996, a CDCE, iniciou a oferta 

formativa regular através do Serviço Educativo. Este é composto pelo projeto 

pedagógico Escola de Formação CDCE, pelo programa de reciclagem e 

formação Oficinas de Dança, e em 2002 ampliado pelo projeto Dança na 

Escola, este trabalho inerente à assunção da criação contemporânea permitiu à 

Companhia a expansão comunitária, regional e nacional das suas linhas 

estruturantes no campo da formação artística. Na Programação de 

espetáculos, acolhimento de estruturas artísticas e criadores, a Companhia 

organiza anualmente o Festival Internacional de Dança Contemporânea 

(FIDC), destinado à promoção e difusão da dança contemporânea. Em 1998 

inaugura no seu espaço sede, na Praça do Giraldo nº 69, o Espaço Novas 

Tendências, uma sala alternativa vocacionada para a mostra informal de 

trabalhos em pequenos formatos, em diversas áreas artísticas. Com esta 

iniciativa inicia, também, a coprodução de novas obras de criadores 

emergentes. Em 2008, a mudança de instalações permite a abertura de uma 

Black Box e o estabelecimento de uma programação regular dirigida a diversos 

públicos e escalões etários, onde persiste o acolhimento e a coprodução de 

obras de criadores nacionais. Na atualidade a CDCE estabeleceu na região 

http://www.cdce.pt/cultura_escola.asp
http://www.cdce.pt/cultura_oficinasdanca.asp
http://www.cdce.pt/cultura_dancaescola.asp
http://www.cdce.pt/cultura_dancaescola.asp
http://www.cdce.pt/cultura_festival.asp
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uma programação artística regular, articulada com algumas autarquias, 

incentivando a criação, a formação e difusão da dança junto do público, jovem 

e de outras faixas etárias, que tem vindo a ser conquistado no Alentejo. Este 

trabalho de natureza globalizante fomenta a descentralização da dança 

portuguesa, a promoção de um desenvolvimento cultural integrado, o contributo 

para o esbater das assimetrias culturais.  

 

CVS DAS ESCOLAS DE DANÇA ESTRANGEIRAS 

  

ESCOLA ITALIANA 

 

Pode-se definir “escola”, no sentido artístico, como determinada 

conceção técnica e estética de Arte seguida por vários artistas, ao mesmo 

tempo. As bases da dança clássica são universais, ainda que as várias 

escolas, adotem diferentes designações para seus diversos movimentos e 

exercícios. A preservação do francês como o idioma do ballet impediu que 

essas diferenças destruíssem a universalidade de seu ensino. 

Independentemente do número de arabesques adotados, todos os bailarinos 

sabem o que é uma pose chamada arabesque.   

O 1º arabesque, inclusive, é igual em todas as escolas.  

Seguindo sua própria tradição, a Itália continuou, até o final do século 

XIX a produzir grandes maestros de dança. Eles não só originaram o que se 

convencionou chamar de "Escola Italiana de Ballet", muito bem representada 

por Carlo Blasis e Enrico Cecchetti, como exerceram notável influência em 

todas as demais escolas: francesa, dinamarquesa, russa, inglesa, norte-

americana e, mais recentemente, na cubana. 

Carlo Blasis, natural de Nápoles, nasceu em 1797. Era um homem culto, 

formado em ciências e arte. Aluno de Jean Dauberval, coreógrafo de “La Fille 

Mal Gardée”, estreou em Marselha aos doze anos dançando mais tarde em 

Portugal, Paris e Milão, onde teve oportunidade de trabalhar com Salvatore 

Viganò e assimilar-lhe as ideias. Retirando-se cedo dos palcos por motivo de 

saúde passou a se dedicar a seu primeiro tratado de dança, lançado em 1820.  

Pode-se admitir que todos os preceitos de um moderno método de 

ensino estão contidos no seu “Traité elementaire theorique et pratique de l´art 
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de Danse – Tratado elementar teórico e prático da arte da Dança”: do porte à 

harmonia e coordenação dos braços, do paralelismo dos exercícios a seu 

aspeto perpendicular e vertical, do equilíbrio ao ligeiro abandono sugeridos 

para arabesques e poses onde o rosto deve, contudo, manter a vivacidade e a 

expressividade, do plié às piruetas, do adágio ao allegro.  

Para Blasis, o adágio representava o cume da arte de um bailarino. 

Através dele, Blasis classificou os bailarinos em: trágico, o bailarino nobre de 

hoje, viril, majestoso, sóbrio, refinado e esteticamente associado às imagens de 

Apolo ou de Antínoo; e em demi-caractére, o bailarino talhado para danças 

características, campestres, rústicas, satíricas, onde ele admitia uma figura 

mais atarracada. 

Conhecedor de anatomia, daí deduziu as atitudes que considerou mais 

convenientes para um bailarino. Em 1828 complementou seu primeiro tratado 

escrevendo “Code de Terpsicore – Coda de Terpsícore”. Nessa 

complementação de seus estudos sistemáticos não descartou as teorias 

formuladas por seus antecessores desde o século XVI, mas propôs 

modificações nas regras acadêmicas, ângulos mais estéticos, ênfase nos 

exercícios preliminares da aula. Teorizou também sobre o sapato de ponta, 

transformando-se, de acordo com vários autores, no principal pedagogo.  

A necessidade de elevação, ansiosamente buscada na época do 

romantismo, passava a ser atendida pelo padrão de beleza estética das 

bailarinas favorecidas pelo novo acessório. Daí, para sempre, a sapatilha 

reforçada na ponta ficou a fazer parte inconfundível da dança acadêmica 

feminina, estrutura tão nítida dele quanto as gazes e tutus brancos, leves e 

etéreos. 

Afirmava Blasis: "(...) Grandes artistas, sejam pintores, poetas ou 

músicos, precisam de ter cuidado para não confundir personalidade com 

maneirismo.  

Enrico Cecchetti foi um dos maiores mestres italianos de todos os 

tempos. Produto da herança tradicional daquela conceção de dança, muito 

virtuosística, e que valorizava muito os saltos e as baterias, herdou também a 

teoria didático-pedagógica de Carlo Blasis.  

As formas que utilizou para a execução dos changements, assemblés, 

fouettés, e ballottés, hoje denominados simplesmente "italianos", ficaram 
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famosas. Na verdade, seus ensinamentos foram incorporados pelos grandes 

métodos de ensino da atualidade, sem exceção.  

Algumas observações de Checchetti sobre a dança clássica:  

“(...) Não imagine que se poderá transformar num dançarino em seis 

meses. Terpsícore é uma deusa ciumenta e, aqueles que buscam fama entre 

seus cultores devem sacrificar ao seu altar anos de pacientes estudos e horas 

de labor físico (....) Sucesso ou fracasso, em qualquer estudo, depende, 

sobretudo, da maneira como você os iniciou (...). Lembre-se que um grande 

bailarino não é necessariamente um bom professor; sobretudo se ele ainda 

dança. Porque terá dificuldade de se expressar de forma clara e simples, 

porque pode não ter, ainda, o tempo e o desejo necessários para observar as 

qualidades e as deficiências de cada aluno.  

Prosseguindo em suas explanações Cecchetti pergunta: "(...) Quais as 

principais qualificações de um professor experiente?” E responde: “ 1º- sua 

escola – a alma de seu conhecimento pessoal; 2º- sua reputação como 

professor e sua distinção como bailarino; 3º- suas qualidades pessoais, sua 

consciência, paciência e capacidade de ser um bom disciplinador; 4º- sua 

capacidade de demonstrar a prática e expor a teoria; 5º- o resultado atingido 

por seus alunos; 6º- o número de anos que ele leciona." 

De Blasis, Cecchetti tirou o ensinamento oriundo das artes plásticas: 

"Nulla dies sine linea - Nenhum dia sem uma linha (...) Para reparar uma 

semana sem aula faz-se necessário um mês (...) Por outro lado não trabalhe 

seus músculos em excesso porque eles ficarão fatigados (...) Esteja certo de 

que compreendeu cada movimento (...) Complemente sua experiência 

estudando as artes irmãs da mímica, música, pintura, escultura e desenho (...)" 

 

ESCOLA INGLESA – THE ROYAL BALLET SCHOOL 

 

O Royal Ballet School goza de reconhecimento internacional como uma 

instituição de renome para a formação de ballet clássico. Sua carta real, 

ligando-o com as companhias de ballet real, garante a sua finalidade e o seu 

compromisso com a excelência. A Fundação da escola aconteceu em 1926, 

quando Dame Ninette de Valois abriu a sua Academia de arte coreográfica. 

Inspirada para criar uma companhia de ballet de repertório e uma escola, ela 
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colaborou com Lilian Baylis, o locatário e o Manager do Old Vic Theatre. Em 

1939, a escola foi renomeada: Sadler Wells Ballet School Em 1946, mudou-se 

para um lar permanente no Royal Opera House, Covent Garden. Formou-se 

uma segunda empresa, A Sadler Wells Theatre Ballet. Em 1947 a escola 

mudou-se do Sadler's Wells Theatre Barons Court e a educação geral foi, 

finalmente, combinada com treino de ballet profissional. Lower School mudou-

se para White Lodge, Richmond Park em 1955/56 e tornou-se residencial, 

combinando educação geral e formação profissional de ballet. A escola 

superior permaneceu no Barons Court. A carta real foi concedida em outubro 

de 1956 e a escola e as empresas foram renomeadas para The Royal Ballet 

School, do Royal Ballet e Wells Royal Ballet do Sadler (mais tarde rebatizada 

de Birmingham Royal Ballet seguindo seu movimento lá em 1990). A partir 

desse momento a escola tornou ambos escola de ballet clássico a líder no 

Reino Unido ganhando apoio do governo, sendo uma instituição internacional 

que atrai os melhores alunos de ballet em todo o mundo. Em Janeiro de 2003 a 

Upper School mudou-se para novas instalações em Floral Street, ao lado de 

Londres, Royal Opera House em Covent Garden. 

Esta escola tem como missão formar e educar os bailarinos de ballet 

clássico do Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet e outras companhias de 

dança internacional de topo. A escola oferece um curso de oito anos dança 

cuidadosamente estruturados, alinhado com um programa académico extenso, 

dando aos alunos a melhor educação possível preparando-as para uma 

carreira no mundo da dança. 

Têm como objetivos:  

Proporcionar, um ambiente de carinho, formação artística e académica 

do mais alto calibre possível, oferecendo uma experiência de aprendizagem 

positiva que é constantemente monitorada para melhorias potenciais de todos 

os alunos da escola. 

Alcançar acreditação reconhecida para o currículo profissional. 

Oferecer aos alunos tanta oportunidade quanto possível. 

Certificar-se de que os alunos tenham acesso prático e artístico para 

companhias de Ballet Real. 

Manter uma elevada taxa de emprego para os dançarinos, com muitos 

sendo recrutados pelo Royal Ballet ou Birmingham Royal Ballet. 
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Expandir a exposição internacional de estudantes da escola, 

participando em festivais e competições internacionais. 

Desenvolver novas instalações com a finalidade de apoiar e reforçar o 

ensino e a aprendizagem para dos alunos. 

Realizar um extenso programa de audições. 

 As audições nacionais são realizadas em vários locais, em todo o Reino 

Unido cada fim de Primavera, para os estudantes a tempo inteiro (Upper e 

Lower School), a meio do Verão para Senior Associates e no fim do Verão para 

Junior Associates. Todos os candidatos são convidados para uma audição 

numa classe com outros candidatos, que será de 1 hora de duração. 

 Audição nacional no reino unido 

Junior Associates (8-10 anos) - Audições realizadas em vários locais em 

todo o Reino Unido. Maio e Junho 

Meados e seniores Associates (11-15 anos) * Audições realizadas em 

vários locais em todo o Reino Unido (incluindo audições combinadas para 

Lower School). Janeiro e fevereiro 

 Os candidatos para os cursos de entrada em Setembro, devem estar 

dentro dos seguintes limites de idade. 

Cursos em tempo integral - Lower School: 11-15 anos. Escola superior: 

16-18 anos. 

Cursos associados. Associados Júnior: 8-10 anos Upper consultores: 

11-13 anos. Senior Associates: 14-15 anos 

Nenhum estudante potencial deve ser desencorajado pela falta de meios 

financeiros de fazer um pedido para a escola. O Royal Ballet School é um 

membro de música e dança do governo de Reino Unido e tem um projeto para 

permitir que jovens e talentosos bailarinos e músicos recebam educação em 

tempo integral e formação numa escola especializada independentemente dos 

meios financeiros dos pais.  

O Dia da Audição 

 Consta de participação numa aula de dança clássica, fazer um exercício 

escrito, ser avaliado pelo médico, fazer uma entrevista com o diretor e, por fim, 

fazer uma visita guiada à escola.   

 

ESCOLA FRANCESA 
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Embora a Itália nunca se tenha perdido do ballet clássico, produzindo ao 

longo da história grandes maestros de dança, o gradativo domínio da França 

fez-se óbvio no número cada vez maior de termos em francês. A prevalência 

desse idioma sobre as demais línguas faladas por povos que praticavam a 

dança cortesã e depois a dança acadêmica foi inevitável.  

Em 1725 o maître-de-ballet Pierre Rameau, que ensinara na corte 

espanhola, escreveu um pequeno livro intitulado “Le Maitre à Danser – O 

Maestro de Dança”. Nele, Rameau reafirmava a importância da posição «en 

Dehors» dos pés e das cinco posições fundamentais da dança acadêmica, 

passando por um processo seletivo que remontava à Grécia e ao Egito. Os 

termos já conhecidos apareciam ao lado de outros novos ou já citados. O ballet 

seguia edificando suas bases de maneira tão sólida, que lhe permitiu evoluir, 

sofrer contestações e mudanças, mas continuar eternamente, ao que parece, 

uma forma de expressão artística que encantou e encanta o mundo todo, em 

todas as idades, realizando a sensibilidade de milhares de executantes e 

espetadores, além de proporcionar um desenvolvimento técnico praticamente 

insubstituível para a maior parte dos bailarinos e dançarinos em qualquer 

tempo. 

Esse tratado teve a importância considerável de fixar as normas da 

dança académica em bases sólidas e que vigorariam até ao surgimento da 

figura de Jean-Georges Noverre.  

Noverre é de importância capital na moderna conceção de espetáculo. 

As suas conceções básicas foram expostas no livro, denominado “Lettres sur la 

Danse et sur le Ballet – Cartas sobre a Dança e sobre o Ballet” publicado pela 

primeira vez em 1760. Entre outras definições de importância encontradas em 

sua obra escrita, podemos citar:  

(...) A dança é a arte de formar com graça, precisão e facilidade o 
passo e formar as figuras, e a pantomima é a arte de exprimir as emoções 
pelos gestos. A coreografia deve desenvolver os momentos líricos da ação, 
através de uma sucessão de passagens dançadas e da ação dramática 
exprimida pela mímica (...). 

 

Admitindo o princípio de que a técnica não é um fim, mas um pré-

requisito e um meio necessário, insistiu na obrigação de um forte treino para os 

bailarinos. Seguro e profundo, prescreveu regras para a utilização do “en 
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Dehors” e exercícios próprios para o desenvolvimento da extensão e do 

alongamento das articulações e dos músculos. Podem ser atribuídos a ele a 

invenção de “ronds de jambes, en Dehors, e en dedans, ports de bras “sem os 

quais não se adquire expressão, afirmava. 

A escola de dança da Ópera de Paris, é a mais representativa escola francesa 

e a mais antiga escola de dança no mundo ocidental é também o berço da 

dança acadêmica clássica mundial. A sua criação data do reinado de Luís XIV, 

que começa e termina com duas decisões que fazem a dança uma arte 

soberana: a criação da Academia Real de dança, em 1661 e a criação da 

escola da Academia em 1713. A dança é ministrada em seis níveis. Está aberto 

para meninas e meninos. É uma formação multidisciplinar, que inclui além de 

dança de diferentes cursos (clássica, caráter, contemporâneo, jazz e folclore), 

cursos complementares de música, mime, Comédia, show de direito, anatomia 

ou ginástica de dança. Educação geral (educação nacional). a missão de 

formar os bailarinos e a formação profissional de bailarinos. Para ser admitido 

ao curso, os devem corresponder aos critérios físicos (incluindo tamanho e 

peso) e critérios técnicos. Meninas e meninos entre 8 e menos de 11 anos em 

1er setembro de 2012. A escola oferece ainda um serviço de saúde, segurança, 

disciplina e atividades. 

Critérios referentes ao tamanho e peso (consulta em 07/07/12, Opera de Paris). 

MENINAS  MENINOS  

8 anos min. 1 m 32-22 kg 
Max 1 m 35-25 kg 

8 anos min. 1 m 34-25 kg 

9 anos min. 1 m 35-25 kg 
Max 1 m 38-27 kg 

9 anos min. 1 m 38-28 kg 

10 anos min. 1 m 38-27 kg 
Max m 1 42-29 Kg 

10 anos min. 1 m 40-31 kg 

11 anos  min. 1 m 42-29 kg 
Max 1 m 50-34 kg 

11 anos  min. 1 m 45-37 kg 

https://www.operadeparis.fr/cma/#poids
https://www.operadeparis.fr/cma/#poids
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12 anos min. 1 m 50-34 kg 
Max m 1 55-40 kg 

12 anos min. 1 m 50-40 kg 

 

 

ESCOLA RUSSA DE VAGANOVA 

 

Esta escola é a soma do requinte francês, do virtuosismo italiano e dos 

elementos oriundos do folclore do povo russo. 

Vaganova, foi a primeira bailarina a perceber a importância de um 

programa de ensino. Ao codificar seus “Princípios básicos do ballet clássico”, 

livro adotado no mundo inteiro, ela não apenas dividiu o ensino em diferentes 

níveis, como conferiu a cada um deles um programa determinado a ser 

seguido. Os programas de ensino funcionam como uma ferramenta guia para o 

professor e como orientação para estudantes em vias de profissionalização. A 

organização e progressividade do conteúdo dos diversos níveis de ensino e 

das aulas diárias são muito bem contempladas nas diversas escolas, revelando 

a decomposição de cada movimento ou exercício adotado pelo vocabulário do 

ballet clássico e revelando e registando para o estudante a lógica da sua 

construção. Diz Vaganova:  

(...) Os exercícios diariamente ensinados na barra vão, gradualmente 
sendo levados para o centro. O adágio e o allegro são trabalhos que se 
seguem nos exercícios do centro. Os bons hábitos adquiridos pelos 
estudantes nos exercícios devem ser mantidos na prática diária e devem ser 
baseados em estritas regras metodológicas (...). Se o professor entender que 
é necessário, por exemplo, intensificar o número de repetições de certos 
movimentos, então ele poderá diminuir a quantidade de exercícios seguintes, 
uma vez que toda sobrecarga de trabalho é nociva e conduz ao 
enfraquecimento da musculatura e dos ligamentos. Como resultado disso, as 
pernas podem facilmente ser prejudicadas.  

E enfatiza: “(...) A sequência dos exercícios não deve ser casual. 

Dependendo do grau de dificuldade, o professor deve adotar uma combinação 

lógica e útil dos movimentos e não ligá-los em combinações meramente 

considerando o desenho (...)” Vaganova dá ênfase à busca da estabilidade 

como um dos elementos estruturais da dança clássica: (...) Para alcançar a 

estabilidade é necessário dar ao corpo condições para se manter seguro e 
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firme nas diversas poses e exercícios sobre o pé inteiro, na meia ponta e na 

ponta, tanto no trabalho de saltos e voltas, «à terre ou en l‘air» e nas 

conclusões de movimentos, evitando mexer a perna de base. Será, igualmente, 

de fundamental importância para o trabalho de «pas-de-deux» (...) O 

desenvolvimento da estabilidade tem início no primeiro ano, em exercícios de 

barra, quando o aluno começa a entender a distribuição do peso do corpo 

sobre uma ou sobre ambas as pernas (...) A fonte da estabilidade localiza-se 

na coluna e sua base repousa na preservação do eixo vertical que passa pelo 

meio da cabeça e do corpo e vai até o peito do pé de base colocado inteiro no 

chão. O equilíbrio vai depender da combinação do peso do corpo corretamente 

colocado sobre o eixo e da sua postura alongada (...)" De acordo com 

Vaganova, na sua forma final, o acento do «frappé», exercício cuja utilidade 

depende da dinâmica de sua execução, recai, obrigatoriamente, para fora. 

Exercícios com acentos para dentro podem ser ministrados com a função de 

destacar a diferença entre as duas acentuações. O acento que recai para 

dentro transforma o «battement frappé», praticamente em um «balloné». A 

sequência dos exercícios da barra não é determinada displicentemente. É sim, 

o resultado de um longo curso de desenvolvimento, onde os professores 

introduzem muitas mudanças e muitas contribuições. Vaganova considera a 

posição «sur le cou-de-pied» de pés - quando os dedos envolvem o tornozelo – 

como «devant», mas ela pode ser considerada básica à medida que coloca o 

pé na posição correta em qualquer direção «par terre ou en l’air». A sua 

aplicação deve ser adotada ao longo de toda a vida do bailarino. Os exercícios 

executados no centro da sala têm a mesma importância e desenvolvimento dos 

feitos na barra e a sua sequência é, basicamente, a mesma. Contudo, é 

consideravelmente mais difícil preservar o «en Dehors» das pernas e a 

estabilidade do corpo, especialmente na ½ ponta, sem a ajuda da barra.  

Sempre tendo em foco a escola Vaganova, ela chama adágio ao 

fraseado da dança que consiste em vários tipos de “developpés, relevés lent 

(degagés en l’air), tours lents (promenades), port de bras, todos os tipos de 

renversés, grand fouettés, tours sur le cou-de-pied e tours em grandes poses”. 

Os movimentos do adágio são aprendidos gradativamente.  
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Nas classes elementares o adágio compõe-se de formas simples de 

degagés en l’air à 90o, developpés e ports-de-bras executados em tempo lento 

e sobre o pé inteiro; nas intermediárias o adágio é complicado por piruetas em 

grandes poses, estabilidade prolongada na ½ ponta em poses a 90o, 

preparações para “tours, tours sur le cou-de-pied”, transferências de uma pose 

para outra, etc. O tempo do adágio torna-se, então, ligeiramente acelerado em 

relação às classes elementares; nas adiantadas o conceito de adágio adquire 

caráter relativo, uma vez que passa a ser construído não somente em 

andamentos moderados, mas também em tempos mais acelerados, incluindo-

se até vários saltos. Deixa, então, de ser um adágio “típico”, porque essa 

aceleração e sua qualidade dinâmica levam-no próximo ao “allegro”. De facto, 

ele prepara o corpo para os “allegros”. 

Os saltos são a parte mais difícil das aulas. Tudo o que é produzido 

pelos exercícios da barra, do centro e pelo adágio estão diretamente ligados 

aos saltos e de muitas maneiras favorecem o seu desenvolvimento. Mas uma 

atenção especial deve ser concedida aos próprios saltos. Um salto vai 

depender da força dos músculos da perna, da elasticidade e força dos 

ligamentos dos pés e dos joelhos, do desenvolvimento do tendão de Aquiles, 

da força dos dedos e, especialmente, da força das coxas. Cada novo salto é 

estudado frente à barra, depois do que passa a ser praticado na barra e no 

centro da sala. Os saltos de 2 para 2 pernas devem preceder os demais, não 

apenas na etapa de sua iniciação no programa de ensino, mas nas aulas 

diárias ao longo de toda a vida do bailarino. Aos de 2 para 2 pernas devem se 

seguir os saltos de 2 para 1, de 1 para duas e de 1 para 1 perna, numa 

evolução gradativa. Depois disso as dificuldades técnicas dos grandes saltos 

podem ser introduzidas, seguidas pelas combinações de pequenos saltos com 

baterias. 

A escola de Vaganova tem vários pontos importantes que não poderiam 

estar resumidos num ensaio, dentre os quais a valorização do «épaulement», 

elemento fortemente presente nas danças populares russas, e o excecional 

trabalho de braços e de mãos.  
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