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RESUMO 

 

  A dança veio se modificando no decorrer dos tempos. A estética, a forma de 

criar e o público sofreram grandes adaptações. Logicamente a formação destas pessoas 

que dançam também deveriam vir conectados com estas transformações. Foi por esta 

questão que decidimos estudar como se encontra a formação dos bailarinos/performers 

na dança contemporânea. 

 Este trabalho dialoga com o processo de formação que o bailarino tem com a 

dança na contemporaneidade. No decorrer da pesquisa conversámos, juntamente com 

alguns autores, sobre a história da dança e sua evolução, conceitos da dança 

contemporânea, corpo e a presente formação do bailarino. 

 Como metodologia, utilizámos diálogos de alguns bailarinos e a participação de 

dois centros que promovem uma formação para bailarinos/performers na dança.  

Nós tentámos compreender e interpretar o percurso de formação de um grupo de 

bailarinos/performers, analisando este processo que é tão diversificado. Apesar desta 

diversidade, a busca da singularidade no processo de formação é inerente a todos os 

percursos que foram examinados. Nas intervenções de todos os artistas que participaram 

deste estudo, foi evidente a necessidade de encontrar uma forma singular no seu 

trabalho. Falámos sobre singularidade mesmo com olhar denotativo, significando algo 

invulgar, relativo a único, individual, além de suas diversas conotações. 
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ABSTRACT 

 

Dance has been changing with time. The aesthetics, the ways of creating as well as 

the audiences suffered great adjustments. Of course the formation for this dancing, and 

of these people who dance, should come in connection with these changes, and from 

this question we decided to study how the formation of the dancers / performers is being 

held in contemporary dance.  

This work deals with the training process that the dancer faces today. Through this 

work, we have approached concepts of contemporary dancing, the body and the 

dancer’s formation in the present time, based on different authors. 

            As a method, we have used dialogues with some dancers and the participation of 

two institutions that promote training in dancing for dancers/performers.   

 We have tried to understand and interpret the educational path of a group of 

dancers / performers, by analysing this process which is so diverse. Despite this 

diversity, the quest for uniqueness in the process of training is inherent in all journeys 

we have examined. It is clear in the speeches of all the artists who participated in this 

study, the need to find the uniqueness in the way of their work. We have talked about 

uniqueness even as denotative, something unusual related to a single, individual, 

performer, in addition to its various connotations. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Parece até uma tradição contemporânea iniciar a apresentação de uma 

investigação nas inquietações pessoais e nas buscas pela identidade artística. 

 Mas, me pergunto: porque não falar de mim? Afinal estaremos atrelados por 

algumas páginas, trocando pensamentos e movendo energias comuns. 

 Com catorze anos, em 1993, me deparei numa sala de aula, como professora de 

dança jazz de mais de 35 alunos (isso mesmo!), iniciando minha experiência como 

formadora ainda muito jovem e completamente desprovida de qualquer conteúdo 

pedagógico estruturado. Afinal, em 1993 tudo o que eu tinha de conhecimento, era 

muitas e muitas aulas de ballet clássico, dança jazz, algumas técnicas de dança moderna, 

entre outros estilos de dança. O mais interessante é que, a partir daí esta actividade de 

dar aulas de dança não foi interrompida, são 16 anos com uma actividade intensa que 

me completa muito. 

 Poderia ficar aqui horas e páginas discorrendo sobre as minhas experiências 

enquanto “professora de dança”, mas como o leitor acharia uma grande história sem 

nexo para com este estudo, prefiro integrar os frutos desta minha experiência no 

momento da descoberta da temática do meu estudo. 

 Em 1997, com a realização de um dos meus grandes sonhos – iniciar uma 

graduação em dança – eu comecei a entender a dança, não apenas como movimento mas 

também como identidade. Muitos questionamentos surgiram no decorrer desses quatro 

intensivos anos que passei na graduação na UNICAMP1, mas foi na disciplina de 

estágio supervisionado que descobri o meu grande interesse pela formação em dança. 

Lembro-me de passar por várias escolas e centros de dança, visualizando aulas e 

fazendo relatórios sobre atitudes e conteúdos dentro de diversas linguagens da dança. A 

minha investigação iniciou ai, no ano de 2000 com este primeiro “olhar aprofundado” 

para o ensino da dança. 

 Percebi também a necessidade de entender o ambiente em que a dança se inseria 

e que corpos participavam desta esfera.  

 Encontrei no decorrer de todo este tempo, como mediadora da dança, corpos de 

inigualáveis qualidades, muito expressivos, cheios de destreza, habilidades motoras e 

                                                 
1 UNICAMP, sigla que designa Universidade Estadual de Campinas, na cidade de Campinas, estado de 
São Paulo, Brasil. 
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performativas.Também presenciei diferentes relações destes corpos com o espaço e o 

com o tempo.  

O contato com estes corpos iniciou nas minhas primeiras experiências com a 

dança jazz e o ballet clássico, e se prolongou até os dias actuais, em que a dança 

contemporânea, a investigação do movimento e a consciência destes corpos fazem parte 

de questionamentos da minha mediação enquanto bailarina e formadora em dança. 

Cabe salientar a sistematização de Batalha, A. P. e Xarez, L. (1999) para estes 

corpos que o universo da dança nos surpreende: 

 

  Assim temos o Corpo Especializado, modelado pelas técnicas em que o 
encanto está na magia dos padrões fechados, quer sejam clássicos ou moderno 
(...) Corpo Naturalizado, instrumento de uma harmonia interior e que produz 
arrebatamento através das formas livres e dos movimentos naturais (...) Corpo 
“Idéia” mensageiro, que evoca, provoca e sugere por meio dos temas, das 
emoções, das sensações, e de outros conteúdos simbólicos (...) Corpo 
Expressivo, em que a mensagem reside no próprio movimento e podemos 
aceitar que é movimento pelo movimento, ou seja, o ponto zero da comunicação 
(...) Corpo Impulsivo, que não é mais uma linguagem franca, arrebatadora, com 
uma energia bruta, fruto do fluxo do pensamento quando estipulado por outros 
Corpos. (p. 11-12) 

 

A partir deste encontro com as diversas nomenclaturas, que refletem diferentes 

visões do “corpo”, distribuímos e engajamos o foco de estudo sobre as questões da 

formação corporal/artística deste “corpo”, no entrelaçamento destes corpos e suas 

possíveis relações com a criação e com a contemporaneidade dos nossos dias. 

A dança contemporânea preconizada pela sua diversidade estética, faz-nos 

pensar ainda mais no caminho que este corpo percorreu e como este processo da 

disponibilização corporal, aconteceu. 

Contudo, a escolha da pesquisa caminhou por estudar dois casos representativos 

e paradigmáticos no panorama do ensino da dança em Portugal: espaços de formação 

contemporânea nomeadamente o Centro em Movimento (C.E.M.) e Fórum Dança, por 

serem locais onde se encontra presente um grande interesse pelo desenvolvimento da 

investigação, da pesquisa, e da experimentação do movimento e da integração dos 

diferentes corpos, além de serem dois centros de formação com apoio do ministério da 

cultura, sendo instituições independentes do ministério da educação e do sistema 

educativo português. 
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O presente estudo encontra-se dividido em seis partes: 1ª- reservada à revisão da 

literatura, onde se pretende dialogar sobre a temática do corpo, passando pela história da 

dança, e uma breve explanação da nova dança portuguesa até chegar ao corpo actual da 

dança; 2ª- destinada à descrição da metodologia na qual insere-se a pesquisa, inclusive 

as questões e inquietações que deram rumo ao estudo; 3ª – dedicada apresentação e a 

compreensão do trabalho de campo; 4ª- trata-se da descrição e da interpretação dos 

fenómenos estudados; 5ª – bibliografia que deu respaldo ao estudo; e a última e 6ª parte 

destinada aos anexos.  
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 2. A PROCURA DO CORPO 

 Para que possamos adentrar o mundo do bailarino/performer, reconhecendo e 

nos apropriando destes corpos tão híbridos e comunicativos, mergulharemos numa 

pequena retrospectiva do corpo e da dança.  

 Neste capítulo, vamos tentar localizar onde e em que situação o corpo esteve, 

está, e se pretende que esteja na dança: para isso, buscamos compreender uma rápida 

história da dança voltada para o crescimento e a importância da técnica, do corpo e das 

influências que a dança sofreu. Abordamos também a literatura existente sobre o 

crescimento da dança em Portugal, com um enfoque principal na “Nova Dança” e 

tentamos discutir a questão do corpo na contemporaneidade.  

Para isto, foi feito uma pesquisa bibliográfica em literatura existente relacionada 

com cada item designado acima, além de utilizar fontes dos arquivos dos centros de 

formação que investigámos. Tudo isto para ter uma possível percepção da formação na 

dança e na contemporaneidade.  

 

2.1. NUM BREVE PERCURSO HISTÓRICO 

 

“Uma vez que a dança se faz existente pela 

ação de um corpo que cria movimentos, e dura 

apenas enquanto este corpo atua dançando, a 

sua historicidade é relativa ao corpo que 

dança, enquanto sua evolução, à coerência 

instaurada pela sua ação contaminatória.” 

(Britto, 2008, p. 94) 

 

Constatamos que, no percurso histórico da dança cênica, tanto no ballet clássico 

do século XVII, como na dança moderna de Graham, Humphrey, Cunnigham, entre 

outros, a preocupação com o corpo, o seu tratamento, as técnicas corporais utilizadas 

para corresponder às criações de cada época, sempre estiveram presentes. Obviamente, 

a cada época surge um novo conceito de corpo e uma nova relação com as técnicas 

corporais.  

Projetando este olhar histórico sobre o corpo na dança ao mundo 

contemporâneo, percebemos nada mais, nada menos que a presença de uma cultura de 

treinamento e preocupação corporal sempre esteve visível. O bailarino/performer 
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contemporâneo carrega em teu corpo todos os caminhos corporais que a dança vem 

traçando, projetando em uma busca constante de um corpo disponível e expressivo.   

Este caminho vem sendo traçado antes mesmo do ballet clássico, pois a dança já 

exercia uma grande influência nos corpos, sobretudo as questões ligadas à métrica, ao 

ritmo e à beleza das formas. Portinari (1989) nos elucida com o seguinte comentário:  

 

A arte da dança sempre foi reconhecida como uma das artes mais honestas e 
necessárias para formar o corpo e para lhe dar as primeiras e naturais disposições 
para todas as espécies de exercícios, entre os quais os das armas, sendo, por 
conseguinte, uma das mais vantajosas e úteis à nossa nobreza e às outras pessoas 
que têm a honra de nos servir, não só em tempo de guerra, mas também em 
tempo de paz, nos nossos ballets (…). (p.66). 

 
 

Desde o século XII / XIII a dança começa marcar etapas no que diz respeito à 

“harmonia” do corpo, passando no século XII, pela “Dança Metrificada”. No século 

XIV inicia-se, muito timidamente, a profissionalização dos dançarinos e o surgimento 

dos primeiros mestres. Bourcier (2001, p.64) nos aponta que até então, a dança era uma 

expressão corporal de forma relativamente livre; a partir deste momento, toma-se 

consciência das possibilidades de expressão estética do corpo humano e da utilidade das 

regras para explorá-lo. 

De certa maneira foi um processo de transformação das danças de salão para 

dança de expressão artística, e assim o ato de improvisar passa a ser colocado de lado 

para dar lugar aos passos estudados. Portinari (1989) vai mais além, ao discutir a 

necessidade do surgimento do mestre de dança na corte renascentista, já que a 

espontaneidade fora substituída por uma postura estudada e uma movimentação 

codificada. 

Contamos sobretudo com a idéia de Britto (2008, p.29) de que cada corpo, com 

suas heranças, oferece condições particulares para processarem-se as aquisições que o 

modificam (...). Deslocamos este olhar para a nossa contemporaneidade, e assim 

podemos imaginar como cada corpo processou suas heranças. Onde estão registrados no 

corpo contemporâneo estes caminhos marcados pela história da dança?  

Estávamos a falar da dança no ballet da corte, e aproveitamos para pontuar a 

obra de Domenico da Ferrara (in Bourcier, 2001, p.65) que transpôs para a escrita a tal 

preocupação com a dança e o corpo, propondo nesta obra duas segmentações: a 

gramática do movimento, baseada em cinco elementos constituintes da dança: métrica, 
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comportamento, memória, percurso, aparência e a segunda parte que enumera os passos 

fundamentais. 

Ainda que estes documentos não contivessem a importância necessária no que 

diz respeito ao conteúdo corporal, marcava o início das preocupações com as regras e a 

estética na técnica de dança. 

No século XVII, a Europa inicia um sistema artístico codificado. De acordo com 

Robatto (1994, p. 48) também foi neste período que houve uma separação das artes 

cênicas originalmente integradas: Teatro, Dança e Música e a conseqüente 

especialização de cada uma. Desta maneira, a dança passa a usufruir de um sistema 

tecnicamente mais elaborado, e a partir deste momento o ballet deixa de ser uma arte 

anônima para começar a vangloriar o surgimento dos grandes criadores e intérpretes. 

Um dos motivos prende-se com o fato de que neste século, mais precisamente em 1632, 

o Ballet da Corte passa a ser apresentado em vários espaços. Desde modo, este vai 

desaparecendo e dando espaço à dança clássica que toma um lugar de destaque, 

passando a dança de entretenimento à Arte. 

 Em conseqüência de tal aperfeiçoamento das artes, a dança clássica surgia no 

decorrer do século XVII, durante o reinado de Luis XIV na França. Neste período, 

Bourcier (2001, p.113) acrescenta o surgimento de uma arte artificial e rigorosa, em que 

o significante tem mais importância do que o significado, o gesto mais importância que 

a emoção que o produz. Assim, a dança clássica acaba por herdar um brilhantismo 

gestual, parecendo não importar-se tanto com a expressão individual de cada bailarino, 

tornando-se a partir daí uma dança preocupada com o belo, com a aparência e com o 

externo, e todos estes princípios por vezes desprovidos de consciência sobre o seu 

devido significado. 

Tendo a vontade de organizar este fenômeno da dança clássica, Charles Louis 

Pierre de Beauchamps (in Bourcier, 2001) teve um papel respeitável na criação das 

posições básicas dos pés e na codificação da técnica clássica. E neste momento as 

personalidades da dança acreditavam na importância de ganhar disponibilidade corporal 

para aumentar a comunicação, sendo que um desses compromissos foi criar as cinco 

posições básicas. Para comprovar o valor que se dava ao corpo, e não só o belo, Pierre 

Rameu2 na sua linguagem refere que as cinco posições não passam de uma proporção 

correta que descobrimos, para afastar ou aproximar os pés numa distância medida, em 

                                                 
2 in “Le Maître à danser”,  Paris, 1725. In Bourcier (2001 p.114). 
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que o corpo encontre seu equilíbrio ou o seu eixo sem incomodo, andando, dançando, 

ou parado. 

Podemos encarar este desafio de criar as cinco posições, como uma forma 

primária de entender o corpo, pelo ponto de vista interior, fisiológico e cinesiológico, 

pois já se pensava no fator do equilíbrio e nas suas conseqüências para a melhoria da 

destreza na dança e no embelezamento das formas. Logo após as cinco posições básicas, 

Beauchamps evoluiu seus estudos a partir dos passos de dança da corte, embelezando e 

desenvolvendo os tais movimentos. De 1655 até 1687 no percurso de Beauchamps, 

aconteceu uma evolução rápida e magnífica da técnica na dança clássica, o que 

conduziu ao contraponto da artificialidade na dança. Bourcier (ibidem p. 118) supõe que 

o sistema de Beauchamps foi inteiramente elaborado em 1674, sendo que obteve um 

amadurecimento muito rápido. As fraquezas do seu sistema foram refletidas na técnica 

da dança clássica, e por isto foi preciso ser amadurecido posteriormente. Lembrar-se-ia 

que, sobretudo o seu sistema passava pela escrita da dança e pela criação dos passos 

para os ballets. 

A escrita da dança obteve um percurso desde esse tempo, sem muita evolução 

durante uma parte deste século. Dois documentos de escrita baseados no sistema de 

Beauchamps despontaram e foram publicados no século XVII.  

A técnica na dança clássica foi descrita inicialmente nestes dois documentos, 

apenas pelos movimentos dos membros inferiores, logo após estes documentos, foram 

surgindo outros que integraram quatro eixos do corpo (frontal, dorsal, lateral e girado), 

com mais refinamento, acoplaram a diagonal. 

Temos a colaboração de Cesari Negri3 na escrita de seu manual de regras para a 

dança, onde aponta que os pés e as pernas alongadas, assim como a posição en dehors4, 

são mais elegantes. 

 Mais tarde surge a figura de Noverre, que desequilibra a situação da dança, 

dizendo que o balé deve narrar uma ação dramática, e não apresentar só a repetição dos 

passos; e que a dança deve ser natural, expressiva. 

A preocupação com a formação também partiu de Noverre, colocando questões 

sobre a formação geral dos bailarinos, inclusive a formação técnica. Noverre ainda 

                                                 
3 Bailarino e mestre de dança nascido em Milão nos anos de 1530. 
4 “en dehors” nomenclatura francesa que significa “para fora” utilizada na técnica do ballet clássico. 
Ex:posicionamento das pernas com rotação da coxa para fora. 
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pontua a importância do conhecimento de cultura geral, como: poesia, história, 

geometria, pintura, anatomia, música, além do treinamento corporal. 

A evolução da dança clássica não parou por aí, passando pelo romantismo e 

pelas sapatilhas de pontas, tornando-se uma expressão de sentimentos e emoções 

pessoais e com enorme profundidade no que diz respeito à expressividade. O foco para 

com a fluidez dos gestos e para com a poesia do corpo foi dado no período da dança 

romântica, e que o mecanicismo foi deixado à borda. Mas com o passar do tempo, a 

dança passou a ser um carregamento de destrezas puramente físicas recheadas com um 

mínimo de poesia.  

Siqueira (2006) relembra o papel de Noverre e sua importância na dança. 

 

Noverre foi o primeiro a argumentar que o balé não era um mero divertissement, 
mas uma arte nobre, destinada a expressão e ao desenvolvimento de um tema. 
Assim, foi o verdadeiro criador de ballet d’action, ou balé dramático, em que 
toda a história se conta por meio de gestos e não pelo canto ou pela declamação. 
Afirmava que era preciso haver mais expressividade, menos luxo e mais 
comodidade nos figurinos, um tema de fundo para cada peça coreográfica – não 
apenas movimentos soltos e mecânicos – além de um certo conhecimento sobre 
o corpo. (p. 98). 
 

Ainda hoje enxerga-se uma técnica no Ballet clássico, própria para um corpo 

esguio e magro, que busca corpos leves e contentores de delicadezas, fincados em 

corpos com grandes en dehors, super-extensões e extremos alongamentos, aparentando 

uma virtuosidade com elegantes giros, saltos e gigantescas elevações de pernas. Além 

de estarem (os corpos) embutidos num sistema fechado, quantitativo e disciplinar.  

Poder-se-ia dizer que esta técnica é conduzida para uma estrutura com uma certa 

homogeneidade, e utilizando as necessidades dos corpos de uma forma plural, sem 

perceber as condições individuais de cada corpo.  

Katz (2005) nos diz que, para conhecer o corpo que dança, precisamos perguntar 

pela sua imagem física atual. Consideramos que esta imagem se registrou com o 

percurso que a dança delineou no decorrer da sua história e pelos processos midiáticos e 

técnicos do corpo na sua evolução. 

No período referido acima, e até mesmo anos adiante, podemos pontuar a pouca 

importância dada ao que os bailarinos sentiam ou pensavam a respeito das criações que 

interpretavam. Podemos observar que no período que a dança passa hoje, procura-se o 
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oposto dos bailarinos, que eles acima de tudo pensem, reflitam e tragam para as criações 

e para os movimentos as suas próprias indagações.  

No fim do século XIX e início do século XX, Isadora Duncan5 recusa continuar 

a dançar o tipo de dança impregnado na época, como citado acima, e inicia a procura 

por uma dança que estivesse de acordo com o seu temperamento e com sua vida. A sua 

dança consistia em envolver-se dos movimentos que considera inatos do homem e da 

natureza, passando distante de técnicas pré-estabelecidas.  

Na fala de Garaudy (1980, p.57), Isadora Duncan não trouxe uma técnica nova, 

mas uma nova concepção de vida. Ele ainda comenta que, para ela, a dança era uma 

forma de permitir à alma expressar-se em movimento – uma arte da liberdade. 

 O desenvolvimento da dança moderna passa pela procura de novas técnicas de 

preparação corporal. Ossona (1988, p.77) diz que Martha Graham foi uma das figuras 

mais controversas da sua época, e que não tinha um desejo de desenvolver ou descobrir 

um novo método de treino, mas dançar de forma significativa. Entretanto, Martha 

Graham sistematizou sua técnica com base nas expansões (release) e contracções 

(contraction) fincados numa respiração, e na consciência do eixo vertical do corpo e no 

plexo solar. Nesta mesma época, Doris Humphrey, que também saiu da Denishawn 

School, dirige sua pesquisa corporal e sua técnica, na queda e recuperação do corpo, no 

arco que se estabelece entre a verticalidade e horizontalidade do eixo vertical do corpo. 

Pasi (1991) descreve a companhia de Humphrey, fundada em 1928, como tecnicamente 

evoluída, com arquitecturas coreográficas abstractas e com intensa espiritualidade.  

É também um tipo de procura de novas técnicas que acreditamos que o 

bailarino/performer penetra a sua busca na contemporaneidade. Por fim rastreia uma 

possibilidade de se entrelaçar em diversas vivências, até mesmo técnicas, que possam 

“escutar” a necessidade do seu corpo para a via da comunicação artística na dança.   

O movimento corporal sempre cultivou curiosidade, a maneira como deve ser 

executado para melhor disponibilizar um corpo esteve também presente nos estudos de 

Delsarte e Dalcroze.  

Delsarte dedicou-se à observação do corpo humano, para descobrir a relação 

entre a linguagem gestual humana e seus significados emocionais, propondo uma 

sistematização da ligação da emoção com a expressão dos gestos. O seu esgotante 

estudo levou-o a criar o Sistema François Delsarte. Na relação com a dança, as suas 

                                                 
5 Pioneira na Dança Moderna Americana. 
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pesquisas foram de supra importância, pois designaram um estudo com referência 

científica para a expressão do movimento, baseado no comportamento expressivo e, 

tanto quanto possível, genuíno do ser humano. Através de seus seguidores criam-se 

técnicas baseadas nas suas pesquisas, que podem ser utilizadas na formação de artistas 

de dança e de teatro, sob forma de um modelo de treino corporal. Lembra-se ainda que, 

o Delsartismo influenciou a dança moderna norte-americana, principalmente os seus 

pioneiros. 

Ainda podemos falar do estudo de Dalcroze, que fomenta na libertação dos pés 

na dança moderna, e estes são utilizados como elementos expressivos na proposta em 

que pesquisou e aprofundou os seus estudos sobre a consciência rítmica. Nos estudos, a 

busca do contacto dos pés com o chão, implica resgatar uma relação mais verdadeira 

com a realidade, marcando o período do movimento expressionista. Pretende também 

trabalhar o desenvolvimento da consciência rítmica através do trabalho corporal, para 

que o ritmo e o peso se tornem um forte elemento expressivo. A evolução do modelo de 

treino académico de Dalcroze promoveu o desenvolvimento de exercícios mais 

complexos para a sua época, trabalhando a execução simultânea de ritmos variados e 

diferentes níveis de tensão em cada parte do corpo do dançarino. Dalcroze influenciou 

directamente o expressionismo alemão e subjacente a Rudolf Von Laban e Mary 

Wigman, dentre outros bailarinos como Nijinsky, por exemplo. 

Laban marcou o seu caminho na dança, principalmente com o seu método de 

notação em dança e análise do movimento, mas também por potencializar a 

possibilidade de todos os corpos poderem se movimentar harmonicamente através da 

dança. Apropriando-nos de algumas falas de Garaudy (1980), o movimento para Laban 

era a manifestação exterior de um sentimento interior, e ainda acrescenta que a dança é 

um esforço rítmico.  

Nas suas pesquisas, Laban foi contribuindo para a relação dos movimentos com 

o corpo e com o espaço. Ossona (1988, p.75) exemplifica alguns dos feitos de Laban:  

- o desenvolvimento das escalas harmónicas de movimento espacial, 

denominando este método de “corêutica”. 

- estudou profundamente as leis da gravidade, estudo que chamou “eucinética”; 

- Analisou os esquemas humanos de movimento, ordenando-os em oito esforços 

básicos; 

- Elaborou o método de notação de movimento; entre outras pesquisas. 
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Mary Wigman foi a aluna de maior destaque de Laban e teve grande presença no 

desenvolvimento da dança no expressionismo alemão, após a Primeira Guerra Mundial. 

Garaudy (1980) informa que ela buscava novos valores e novas formas de expressão. 

Para ela, a formação do bailarino não deve começar por uma disciplina que o leve a 

moldar seus gestos segundo modelos estabelecidos, mas sim por tentativas, de início 

instintivas, através das quais vai tomando consciência do que tem a exprimir. 

Logicamente, todo este percurso da dança influenciou no processo de educação 

da dança. Quando surge o pós-modernismo, ele é pontuado pela miscigenação das 

técnicas corporais, que vão evoluindo ao longo dos anos. Alguns autores apresentam o 

forte empenho atlético dos bailarinos nesta época. 

Embora muito conceptual, como afirma Bourcier (2001), o pós-modernismo 

inicialmente se instituiu com uma negação aos gestos produzidos, dando lugar ao 

regresso dos elementos brutos do movimento como: girar, andar, correr, saltar. 

Posteriormente neste mesmo período, e com o aparecimento da “nova dança”, 

houve um regresso à técnica e o crescimento da miscigenação das linguagens. 

 Robatto (s.d.) arrisca dizer que, a dança pós-moderna investiu no físico, com 

muito impacto corporal, acrobacias, e a evidência dos dançarinos com excelente 

condicionamento físico e uma formação atlética.  

De acordo com Rodrigues (1999, p.14) o pluralismo faz parte da era pós-

moderna na dança, mesclando as técnicas, e tornando a platéia menos passiva. Através 

das suas paródias, preserva o passado com uma nova linguagem experimental. Sua 

dialéctica reconcilia tradições e, ao mesmo tempo, inova seus processos. 

Poder-se-ia dizer que, esta estética pós-moderna na dança teve início na década 

de 60 com o movimento da Judson Dance Church. 

 

 Os experimentos e aventuras do Judson Dance Theater e suas ramificações 
fizeram a cama para uma estética pós-moderna na dança, que expandiu e 
freqüentemente desafiou a amplitude de propostas, materiais, motivações, 
estruturas e estilos de dança. É uma estética que continua a informar os trabalhos 
mais interessantes de dança ainda hoje. (Banes, in Marques, 1996, p.19) 

 

Através da evolução e dos estudos da dança, sempre a questão da exploração do 

movimento corporal e sua “diferencialidade” preocupou os mais celebres estudiosos da 

dança e seus percussores. A dança contemporânea, em contraste com a dança no ballet 

clássico ou na dança moderna, não pontua unilateralmente uma determinada técnica, 
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mas desliza por muitos sistemas de estudos corporais, mas sempre com o pensamento 

incluso na disponibilidade do corpo para com a expressão. 

 

 Sob a influência direta ou não dos Estados Unidos, a dança contemporânea 
desenvolveu-se muito na Europa, Canadá, Austrália, Israel e América Latina 
desde a década de 1960. Surgiram inúmeros grupos, alguns deles com propostas 
originais que arejam o panorama”. (PORTINARI, 1989, p.164) 
 
 
Olhamos para a queda dos valores que a Segunda Guerra Mundial proporcionou 

ao mundo, e a dança claramente se questiona e radicaliza durante os anos 50 e 60. Um 

passo muito importante para o corpo na dança foi a introdução do “contact 

improvisation” nos anos 70, por Steven Paxton. A idéia principal do contacto 

improvisação é o toque e o peso dos corpos entre os bailarinos. Numa entrevista6 para o 

SESC em 2006, Steven Paxton explica que, de certa maneira, o contacto improvisação é 

uma improvisação formal, que por meio dos sentidos sabemos onde e como estamos no 

espaço. 

  Sobretudo as improvisações na dança vieram para ampliar o repertório 

individual de movimento dos bailarinos. Segundo Ryan (2001),  

 

The Canadian dancers originally involved were either from a improvisitional 
background, for whom this material was a seamless extesion of their own 
practice, or modern dancers who saw its new way to expand their movement 
vocabularies. (p.414) 7 
 

 Peter Bingham8, diretor artístico em Vancouver do EDAM (Experimental 

Dance And Music), destrinça a técnica de contato improvisação como (...) 

improvisation was the art form and contact was the practice (...) 9 

Além dos inúmeros benefícios alcançados pela improvisação, esta arte-prática 

do contacto improvisação, foi aceite por muitas classes de pessoas e, evidentemente, 

                                                 
6 Entrevista para a Revista do SESC São Paulo, nº 108, maio 2006, que pode ser encontrada no endereço 
eletrónico 
http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/revistas_link.cfm?Edicao_Id=247&Artigo_ID=3865&IDCategoria
=4255&reftype=2#k 
7 Os bailarinos canadenses originalmente envolvidos no contact improvistion eram 
experientes em vivências de improvisação, para os quais este material foi apenas uma 
extensão de sua própria prática, ou eram bailarinos modernos que viram uma nova 
maneira de expandir seu vocabulário de movimento. (tradução da autora). 
8 In Ryan (2001) 
9 Improvisação foi a forma de arte e contacto era a práctica (tradução da autora). 
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muito bem vista como uma forma de performance e como um ensino na dança 

recreativa. E é por esta singularidade que, esta “técnica” saiu das salas de aulas para as 

jam sessions. Ryan (ibidem) define jams session como “... an open event to wich people 

come, warm up, and dance, immersed in casual social ambience” 10. 

O período da dança pós-moderna, e aquele que se lhe seguiu, chamado por 

alguns autores de nova dança, trouxe peculiaridades para o corpo na dança. 

Peculiaridades estas que introduziram o início de uma nova investigação corporal, ou 

seja, deixar de usufruir uma única técnica corporal e começar a explorar os movimentos 

para entender o corpo. 

Alguns países, depois de sofrerem a influência da dança pós-moderna e do 

teatro-dança, conseguiram finalmente encontrar seu caminho na dança contemporânea. 

A dança, com diversas designações, obtém um novo conceito estético; a dança 

contemporânea ganha o seu devido espaço. 

Parafraseando Christine Greiner,11 é imprescindível examinar o espaço do corpo 

na contemporaneidade, pois todo corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo. 

 

Mas o corpo do artista é aquele em que aquilo que ocorre ocasionalmente como 
desestabilizador de todos os outros corpos (...). Assim o corpo do artista deixa de 
ser uma categoria passível de representação para tornar-se uma rede de 
anticorpos ao já dado e nomeado. Um desestabilizador de certezas que nos faz 
sentir vivos. (Greiner, 2005, p.138-139) 
 

Com esta nova concepção de corpo e de dança, surge uma nova identidade para 

os bailarinos - eles alcançaram uma determinada postura singular, podendo acompanhar 

a tendência dos novos criadores. 

Chegamos ao ponto alto deste percurso, que nos permite confundir todas as 

cabeças numa simples descrição para o conceito de dança contemporânea. Mesmo 

sendo uma construção estética bem consistente, Siqueira (2006) nos aponta a 

dificuldade de explicar este conceito. 

 

 A dança contemporânea é um conceito do tipo “guarda-chuva” que abarca 
construções coreográficas muito diversas de variados lugares e culturas ao redor 
do mundo. Faz-se dança contemporânea no Japão, em Taiwan, na França, na 

                                                 
10 Um evento aberto a todas as pessoas, para se solidarizar e dançar, imerso em um ambiente social. 
(tradução da autora). 
11 Christine Greiner é professora de comunicação das artes do corpo e do programa de estudos pós-
graduados em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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Alemanha, na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos e no Brasil. Em cada um 
destes países há coreógrafos de características distintas que realizam trabalhos 
corporais conhecidos como dança contemporânea, mas que poderiam ser 
classificados de forma diferente. Em comum, pode-se dizer que cada um produz 
obras, que são de fruto de redes de influências e contágios múltiplos. A 
diversidade é, pois, uma das marcas da dança contemporânea. (p.107) 

 

A pluralidade contemporânea alinha o caminho da formação do bailarino para 

diferentes técnicas, desde as mais formais, vistas até agora no ballet clássico, na dança 

moderna e pós-moderna, até as práticas alternativas apontadas por Bravi (2001), 

 

Na maioria dessas novas técnicas, também chamadas de práticas corporais 
alternativas, há uma preocupação com a análise de tipologias físicas a partir do 
entrecruzamento de estruturas anatômicas, neurológicas e psíquicas do e no 
corpo. Com efeito, o gesto dançado “não é sentido apenas mecanicamente, mas 
pelas percepções e sensações em seu aspecto espaço-temporal. (p.145) 

 

 Fica por aqui a inquietação de Marques (1996), sobre as várias mudanças da arte 

e da dança no decorrer dos anos, sem afectar directamente o ensino das mesmas. Muitas 

vezes, os conceitos de corpo, de arte, de tempo e de espaço estão rodeados de 

conservadorismos, opondo-se às transformações que a dança sofreu. Marques ainda 

afirma, com indignação, que técnicas e métodos dos séculos XVIII e XIX voltam a ser 

reconsiderados como indispensáveis para a formação do bailarino. 

  

 

 2.2. QUAL CORPO? 

 

“De todas as artes, a dança é a única que 
dispensa materiais e ferramentas, dependendo 
só do corpo. Por isso, dizem-na a mais antiga, 
aquela que o ser humano carrega dentro de si 
desde tempos imemoriais. Antes de polir a 
pedra, construir abrigo, produzir utensílios, 
instrumentos e armas, o homem batia os pés e 
as mãos ritmicamente para se aquecer e 
comunicar. Assim, das cavernas à era do 
computador, a dança fez e continua fazendo 
história” (Portinari, 1989, p. 11). 
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A dança cénica, no início do século XX, utilizava a fonte dos códigos pré-

estabelecidos do movimento, e os movimentos codificados da dança clássica. Foram 

utilizados estes movimentos já pré-estabelecidos para “formar” um corpo espectacular e 

iluminar os olhos do espectador com um objectivo puramente estético e sensibilizador. 

Em demanda desta nova época que vivemos hoje, este produto espectacular já 

não se apresenta como principal objectivo, e sim como objectivo secundário escondido 

pela procura essencial dum processo que distingue somente do estético. 

Apoiamos a perspectiva de que a dança na contemporaneidade busca um 

caminho de identidade artística e criativa como objetivo principal, deixando que os 

outros planos artísticos se desenvolvam a partir desta singularidade. 

 Louppe (2000) apresenta “a autenticidade pessoal, o respeito ao corpo do outro, 

o princípio de não arrogância, a exigência de uma solução adequada, e não somente 

espectacular, e transparência e respeito aos processos e caminhos comprometidos”. 

Nas últimas décadas, a dança vem incorporando influências dos movimentos da 

contracultura e do pós-modernismo, desde a pluralidade das pesquisas de movimentação 

até os singulares padrões corporais, submergindo o novo e rompendo as tradições 

convencionais. Nesta mesma linha de raciocínio, Bravi (1998) salienta que “a 

característica essencial da estética contemporânea é a diversidade, ou, possibilidade do 

múltiplo; onde a necessidade artística em dar vazão à autonomia criativa gerou um 

constante apelo as rupturas e à necessidade de um trabalho multidisciplinar” (p.254). 

A pluralidade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, entre outros 

conceitos de mistura e globalidade, são àqueles que sempre estarão presentes com a 

contemporaneidade, pois relativamente envolvem-se com a escolha, com a imersão de 

um universo em outro, com a diversidade, e o encontro de um grande vocabulário num 

processo de descoberta. 

Marques (1996) afirma que:   

 

A imensa rede de relações, as teias multifacetadas de comunicação que fazem 
hoje, parte do mundo contemporâneo, exigem que pensemos um ensino de dança 
que não isole os alunos (as) nas quatro paredes do estúdio ou da escola e que, 
tampouco, restrinja seu ensino-aprendizado à sua realidade concreta vivida. 
(p.155). 
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Podemos constatar que os conceitos que envolvem a contemporaneidade afecta a 

todos, essencialmente na área do ensino, sobretudo o ensino das artes que necessita de 

uma grande integração do aprendiz com o orientador do aprendizado. 

De acordo com Gehres (2001), “actualmente não existe mais um conhecimento 

verdadeiro e universal a ser transmitido/aprendido, mas sim a criação/recriação 

constante de conhecimento, através da sua manipulação nas redes comunicacionais, 

apontando para a possibilidade de democratização do seu processo de construção.” 

(p.10) 

No entanto, o bailarino/performer, actualmente utiliza esta democratização na 

sua formação corporal, usufruindo de várias possibilidades para determinar o seu 

processo de construção de um corpo disponível. Abordamos o conceito corpo 

disponível, aquele corpo que através de um processo de formação, adquiriu 

possibilidades de chegar a plena expressividade, acoplando um treino corporal (podendo 

ser uma técnica) para responder as exigências das imagens expressivas. 

Podemos neste momento relacionar este corpo que procura ser diferenciado com 

a questão da “abertura” do corpo revelada por Gil (2001), ele ainda nos refere que a 

“abertura” do corpo não é nenhuma metonímia nem uma metáfora, é o espaço interior 

que se revela ao reverter-se para o exterior, transformando este último em espaço do 

corpo. 

Acreditamos ainda, que a busca por um corpo com capacidades expressivas 

plenas, mas sem códigos pré-estabelecidos estereotipados, é a busca de integração da 

“abertura do corpo” com um treinamento corporal constante e ainda com a liberdade do 

repertório individual de movimento. 

Segundo Robatto (1994) a virtude da dança está no equilíbrio entre a liberdade 

do trabalho corporal e uma técnica estruturada. A técnica é o material essencial a 

qualquer das questões de dança. E ainda colaborando com Robatto nesta afirmativa, 

podemos dizer que estas técnicas fincam valores nos corpos, para a modelação das 

imagens a serem interpretadas pelo público. 

Discutir sobre dança é acima de tudo destrinçar a rica rede do corpo, conhecer as 

suas modificações impostas pelos processos da cultura e do aperfeiçoamento. Desde já, 

aponta-se que o corpo é o elemento fundamental para o universo da dança. 

O corpo absorve tudo o que se vive; é através do convívio com determinada 

sociedade e cultura que ele se modifica e se apropria de gestos e movimentos. Ele surge 
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já conectado com a razão, e a cultura prepara-o para as significativas etapas impostas 

pelo espaço social. 

Será que o corpo foi sempre persistente (ou resistente) nas mudanças e 

evoluções em que o homem exige e elabora?  

Segundo Tucherman (2004), 

 

O ‘corpo’ pertence ao conjunto de categorias mais persistentes na cultura 
ocidental. Fundamentalmente porque ele suporta, pela sua aparente evidência, 
todas as grandes questões que nos configuram e permitiram, que nós nos 
inventássemos, nos esquecêssemos e nos tornássemos a inventar na categoria 
mais radical que parecia definir a nossa humanidade (...). (p. 18)   
 

A questão do corpo é uma questão altamente contemporânea para a maioria das 

áreas, pois ele é portador de signos e transporta valores estéticos e culturais. 

No actual momento, considera-se que o corpo vive uma fase de crise, que é a 

consequência das crises vividas pela nossa cultura, a crise do “pós-humano” - o 

hibridismo – portanto, consegue-se identificar pela imagem em que o corpo está 

transbordando alguns pontos desta crise corporal: a possível elaboração dos clones, o 

excessivo domínio técnico nas áreas cirúrgicas e na engenharia genética, o aumento do 

uso das próteses, um “Cyber-body”, entre outros.  

Segundo Santaella (2004), 

 

Nos últimos vinte anos, não apenas nosso corpo, mas também tudo aquilo que 
constitui o humano, foi sendo colocado sob um tal nível de interrogação, que 
acabou por culminar na denominação pós-humano, meio de expressão 
encontrado para sinalizar as mudanças físicas e psíquicas, mentais, perceptivas, 
cognitivas e sensórias que estão em processo, decorrentes da reconfiguração do 
corpo humano na sua fusão tecnológica e extensões biomáquinicas. (p. 65) 

 

O corpo humano sempre foi um objecto de apreciação e da criação em arte, em 

especial as artes do espectáculo e ainda mais na dança. Identifica-se que a partir dos 

meados do século XX, e neste século XXI, o corpo chega a um nível, em que a 

dissolução das suas fronteiras física, sensível e cognitiva permitam trocas de 

informações entre a natureza e a cultura, mediante as interfaces tecnológicas.  

 Nesse contexto, a tecnologia digital assume o papel principal, como um 

elemento responsável pelas transformações no modo como algumas danças têm sido 

feitas actualmente. Por outro lado, a própria tecnologia também sofre modificações 
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causadas pela dança nesse processo. Amoroso (2005, p.6) afirma que, novos pontos de 

vista são descobertos nas possíveis relações de interacção entre dança e tecnologia.  

 Falar de dança na contemporaneidade é poder discorrer em diversos aspectos, 

sobre como o mundo interfere na Arte, e sobretudo na dança que protagoniza um 

reflexo do sistema onde estamos inseridos, compreendendo-se a posição do corpo nas 

inúmeras tecnologias. Segundo Lévy (2003), “…compreender o corpo e a dança no 

século XXI, é compreender o imaginário da cibercultura: não só a desmaterialização, 

mas também as possibilidades textuais, a interactividade e a circulação (virótica) de 

informações por redes interplanetárias”. 

Na dança, o corpo passa por culturas diferentes, impostas pelas diversas técnicas 

corporais que são proposta ao longo de uma formação em dança. E ainda como refere 

Siqueira (2006) na dança, o corpo também sofre alterações. Técnicas e tecnologias 

visam criar novas linguagens que utilizem o corpo como meio de expressão. Dessa 

forma, o corpo é intérprete e signo quando participa do ritual da dança cénica, o 

espectáculo. (p.41) 

O antropólogo Mauss (1974) tentou sistematizar técnicas corporais, abordando 

este conceito como “as maneiras como os homens, sociedade por sociedade, e de 

maneira tradicional, sabem servir-se dos seus corpos. (p.211) 

Mais uma vez detalhamos o processo do corpo pelo que é a história dele, na 

verdade o corpo não passa de um livro aberto, que ao longo das experiências se 

modifica, ganhando mais disponibilidade e maturidade. 

Ferreira (2001) diz que, na dança, para cada técnica trabalhada existirá o modelo 

de corpo ideal a ser alcançado: longe líneo, leve e magro, para o ballet clássico; magro 

porém bem definido, para a dança moderna; magro, forte e ágil, para a dança 

contemporânea; entre tantos outros modelos ideais. E para que esse modelo seja 

alcançado, a história corporal, as características físicas, as necessidades individuais 

serão completamente ignoradas. (p.55). Ainda que entendendo a afirmativa de Ferreira, 

nos perguntamos se a dança contemporânea também entra neste conceito de conquista 

dum modelo? 

  Acreditamos que hoje fincamos mais os valores no corpo com história, um 

corpo aberto e receptivo às descobertas, sem necessidades de marcar um molde. Talvez 

este corpo necessite passar pelo silêncio de Cunningham. Gil (2001) escreve que, para 

Cunningham, o bailarino deve fazer silêncio no seu corpo. Deve suspender nele todo o 
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movimento concreto, sensorial, carnal, a fim de criar o máximo de intensidade de um 

outro movimento, na origem da mais vasta possibilidade de criação de formas. (p.17) 

Gil (ibidem) ainda nos enriquece, dizendo que o movimento dançado nasce da 

colaboração de dois equilíbrios: o primeiro, o puramente mecânico, de um sistema 

físico; e o segundo, que movimento e a consciência introduzem no corpo.    

Mais uma vez apontamos a diversidade na formação corporal dos bailarinos, e 

será que esta diversidade é a busca para algum tipo de modelo?  

A busca de uma nova linguagem corporal é inevitável, mas não propriamente de 

um modelo. Uma nova linguagem vem para romper os modelos. 

Fortemente Gil (ibidem) retrata que: 

 

Decerto, a nova dança “pura” só se edifica pelo preço de um certo ascetismo; 
observa-se também que esta outra sublimidade, que incarna, traz consigo a 
promessa de fruições mais altas. Ao abandono das formas expressivas, das 
“significações emocionais” imediatas, sucede uma outra linguagem estética que, 
por seu turno, “exprime” um mundo”. (p. 49). 

 

 O corpo que se encontra na dança não tem um tipo específico, os corpos se 

distinguem relevante a sua história. E ainda encontramos corpos que não possuem um 

contacto físico e de movimento com a dança, aqueles corpos que estabelecem relações 

diversas com a dança, até mesmo sem dançar. Gehres (2001) nos demonstra isto 

classificando os corpos na dança em nove tipos:  

 1.A dança como actividade física ou do metacorpo ginástico; 

 2.A dança como técnica corporal ou dos metacorpos balético, moderno e 

abstracto; 

 3.A dança como criação ou dos corpos provisoriamente executores de si 

mesmos; 

 4.A dança como coreografia ou dos corpos mensageiros; 

 5.A dança como espectáculo ou dos corpos apreciados; 

 6.A dança como transcendência ou dos corpos possuídos; 

 7.A dança como profissão ou dos corpos projectados; 

 8.A dança como conhecimento ou dos corpos apreciadores; 

 9.A dança como manifestação de género ou dos corpos assexuados e/ou 

ultrasexuados;  
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 De acordo com esta sistematização de Gehres (ibidem), os corpos passam desde 

a utilização da dança para formar um corpo físico, ou um corpo treinado por um técnica 

artística, também identifica aquele corpo que cria, ou até aquele que somente reproduz, 

passa pelo corpo que sofre o prazer de ser prestigiado pelo público, encontra o corpo 

que através da dança de rituais possibilita a chegada a um “eu” interior; além de 

identificar a vontade de ter um corpo idealmente construído e profissional da dança, o 

corpo que se dispõe a ter conhecimento sobre a dança e apreciá-la, e por último um 

corpo que com a dança acentua a sexualidade ou apaga esta denominação. 

 O corpo que foca a dança na contemporaneidade pode ter passado por um, dois 

ou até mesmo todos estes corpos da citada autora, é a inquietação destes corpos que faz 

a história e a escolha de suas formações. 

Parece redundante, mas a melhor maneira de concluir temporariamente este 

capítulo é falar que a dança traça uma nova história no corpo. Este corpo que é o 

processo e o produto, aquilo que é essencial a dança e a vida. Tucherman (2004) nos 

empresta uma pergunta instigante: “É possível estar vivo sem um corpo? (p. 25)” 12  

Poder-se-ia dizer que Martin (1933) dá uma resposta à esta pergunta com os 

mais simples e brilhantes valores do corpo: 

 

Não é somente encontrado no movimento funcional vital do pulso e por todo o 
corpo na sua função de manter-se vivo, mas é também encontrado na expressão 
de todas as experiências emocionais; e é aqui que o seu valor reside para o 
dançarino. O corpo é o espelho do corpo. Quando nós estamos assustados, o 
corpo se move de forma ligeira, curta e intensa; quando nós estamos com 
vergonha, o sangue se move para o rosto e nós ficamos vermelhos; quando nós 
estamos em alerta, o sangue se distancia do rosto e nós ficamos pálidos; quando 
estamos tristes, as lágrimas se movem dentro de nossos olhos e o que chamamos 
de um ‘nó’ acontece na garganta. Quando temos qualquer uma dessas 
experiências, os músculos contraem ou relaxam e todos os membros do corpo 
são afetados. As ilustrações são bem comuns para requerer maior atenção. O 
movimento físico é o primeiro efeito norma da experiência mental ou emocional. 
(p. 8). 

 
 

 

 

 

 
                                                 
12 Não vamos nos aprofundar nesta resposta, Tucherman (2004, p.25) no seu livro “Breve Historia do 
Corpo e de seus Monstros” entra detalhadamente neste assunto. 
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2.3. NA NOVA DANÇA EM PORTUGAL 

  

“A dança em Portugal teve de se construir 
a si mesma, inventar uma tradição inexistente 
e ultrapassar etapas rapidamente, sem dispor 
de um terreno antigo e seguro em que se 
alicerçar, e contra o qual se confrontar.” 
(Roubaud, 2001, p.164) 

  

 Como vimos no capítulo anterior “Breve percurso histórico”, a dança em todo o 

mundo, indiferente das suas influências, cresceu e evolui tecnicamente e sobretudo 

artisticamente. Portugal também participa deste contexto de evolução, pode ter sido de 

uma maneira mais lenta mas transformou-se, e é por isto que vamos trabalhar neste 

capítulo, o que foi o início da “Dança Independente Portuguesa”, a partir dos anos 80, 

que no qual a dança deste país sofreu grandes modificações.  

 Desde a época da Companhia do Verde Gaio, já se apercebia uma deficiência na 

qualidade da formação do bailarino. E foi este um dos motivos de algumas fundações e 

associações investirem em bolsas de estudos a bailarinos para aprender em outros 

países.  

 Apesar de toda esta fragilidade, no que diz respeito a formação do bailarino, 

existiam em Lisboa, durante os anos 80, três companhias de dança: Companhia 

Nacional de Bailado, Ballet Gulbenkian e Companhia de Dança de Lisboa. 

 É importante salientar que a Companhia Nacional de Bailado, tinha como 

objectivo formar bailarinos profissionais na linhagem do ballet clássico, enquanto o 

Ballet Gulbenkian investia também, em parte, na qualidade dos seus bailarinos ao nível 

criativo, pois foi de lá que surgiram alguns coreógrafos.  

 Segundo Inácio (2006), “O Ballet Gulbenkian foi um marco muito importante 

para a iniciação do público e dos criadores nas linguagens da Dança Moderna e 

Contemporânea, originando e incentivando desta forma, principalmente durante a 

década de 80, a proliferação de novas propostas estéticas da dança portuguesa” (p.24) 

Na perspectiva de Ribeiro (2001), na década de 80, Portugal era um país 

demarcadamente provinciano, e que teve ao longo da sua historia uma componente de 

inovação feita por estrangeirados13. Sendo o caso de Vera Mantero, Paula Massano, 

                                                 
13 O autor (RIBEIRO, 2001), define o termo estrangeirado como o indivíduo que foi obrigado a partir 
para o estrangeiro, por razões de natureza política e cultural, por não encontrar em Portugal as condições 
de exeqüibilidade e de realização para os seus projectos criativos.  
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Madalena Victorino, João Fiadeiro, além de outros artistas que procuravam uma 

formação diferenciada que não era encontrada em Portugal, estes são alguns exemplos 

daqueles que fizeram parte do grupo da “Nova Dança Portuguesa”. 

 Em 1981, foi apresentado uma coreografia chamada “Na Palma da Mão a 

Lâmpada de Guernica”, criada por Paula Massano e Elisa Worm, que foi apontada 

como o início de uma ruptura estética, com uma nova linguagem coreográfica, 

marcando-se na história da dança portuguesa. Entretanto, somente em 1984, surge a 

primeira tentativa de produção completamente nova e criativa, com as obras “Os 

Cômicos” e “Zoo-Lógica”, poder-se-ia dizer que foi a primeira obra da Nova Dança 

Portuguesa. (Ribeiro, 2001). 

 O ACARTE14, que num certo período foi o palco que mais contribuiu para o 

aparecimento das propostas alternativas da Nova Dança Portuguesa, no fim de 1985, 

promoveu seu programa de dança estrangeira, mostrando um espetáculo de Molissa 

Fenley, coreógrafa da última geração americana, entre outros artistas estrangeiros. E 

estes artistas influenciaram indiretamente e exerceram grande importância para o 

afirmar do movimento da “Nova Dança Portuguesa”. 

 No fim dos anos oitenta, já se tinha uma freqüência regular das criações 

coreográficas nesta linha de pensamento estético de ruptura e de inovação artística, 

valorizando as idéias, o contexto e o movimento para comunicar. Desta maneira 

destacamos alguns coreógrafos que protagonizaram esta época, como: Paula Massano, 

Madalena Victorino, João Fiadeiro, Vera Mantero, Francisco Camacho, Paulo Ribeiro, 

Clara Andermatt, Rui Nunes, entre outros. 

 Estes artistas, que abraçaram esta nova estética, protagonizaram uma oposição às 

companhias que existiam na época, não somente rompendo com a estética utilizada, mas 

também com o tipo de treino do bailarino, que na altura eram as técnicas do Ballet 

Clássico e da dança moderna. 

 Começa então a surgir um corpo pensante, um novo conceito de corpo que 

interiorizou novas técnicas para a sua formação corporal.  

Após este momento a “nova dança portuguesa” foi ganhando um maior 

reconhecimento nacional, novas questões foram surgindo e até mesmo um grande 

                                                 
14 ACARTE foi uma estrutura com empenho em promover encontros de dança dentro da Fundação 
Gulbenkian 
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manifesto15 em 1993 aconteceu para reivindicar condições para que a profissão na 

Dança se desenvolvesse. 

  O “boom” da nova dança portuguesa deu-se no fim dos anos 80 e expandiu com 

a Europália 91 (que elegeu Portugal como pais tema), em 94 quando Lisboa foi a capital 

européia da cultura, também em Frankfurt 97, na feira do livro sendo Portugal o país 

tema, entre outros acontecimentos que fez o país ser contexto de conhecimento. 

O Festival Klapstuk (Bélgica), no âmbito da Europália 91, foi muito relevante 

para a época e para o processo que a dança Portuguesa estava passando, muitas 

tendências estavam aparecendo, e as tentativas de rupturas contra o tradicionalismo 

português ainda era uma luta constante na criação em dança. A participação dos 

portugueses neste evento, que estavam titulados por “os novos portugueses”, foi 

importante para o reconhecimento dos novos coreógrafos e de uma nova linha estética 

pregada por eles, permitindo uma experimentação de novas idéias. Laginha (1998) 

propõe uma perspectiva do festival: 

  

“A presença portuguesa no Festival Europália, na Bélgica, em 1991 dedicada ao 
nosso país, reuniu em Lovaina, no Festival Klapstuk, alguns coreógrafos 
despontantes dentro de uma contexto completamente diferente daquele em que 
Ballet Gulbenkian se apresentou, em simultâneo, nas cidades do Luxemburgo e 
Bruxelas. Juntamente com uma companhia (de repertorio) que apresentou um 
trabalho de contornos mais tradicionais, apostou-se num ciclo dedicado à jovem 
dança portuguesa, protagonizado por alguns coreógrafos já conhecidos e outros 
que então começavam a dar os primeiros passos. Entre participações de 
interesse reduzido e outras mais convincentes, as de Vera Mantero, João 
Fiadeiro, Francisco Camacho e Paulo Ribeiro terão entusiasmado público, 
crítica e artistas deixando, mesmo, algumas sementes para futuros convites 
naquele e noutros países”. (p.81) 
 

A dança em Portugal neste período, propriamente na segunda metade dos anos 

noventa, confrontou-se num ritmo de reconhecimento e programações internacionais. 

Deputter (2001) elucida dizendo que esta programação internacional na área da dança 

podia fazer inveja a muitas cidades bem maiores e mais ricas na Europa. Por outro lado 

a criação local passa por uma fase menos intensa nas apresentações no país. Segundo 

Deputter (ibidem), o Acarte passou uma fase menos activa, e a Culturgest16 quase parou 

a produção e a apresentação da dança portuguesa. 

                                                 
15  Pelo que sabemos este manifesto foi feito no Teatro Maria Matos, na cidade de Lisboa. 
16 CULTURGEST Organização cultural da Caixa Geral de Depósitos.  

 
 

27



Ainda sofrendo a influência do governo, como referido acima, em 1996, muitos 

aspectos foram sendo modificados. A presença e criação do I.P.A.E. (Instituto 

Português das Artes do Espectáculo) e a regulamentação dos subsídios à dança eleva 

uma posição política e publica deste movimento, e faz gerir o apoio financeiro aos 

criadores e estruturas. 

 Sobre este movimento da nova dança portuguesa, aponta Dionísio (2001) que, 

este movimento inédito em toda história da Dança nacional é inspirado nas linguagens 

da Nova Dança européia e do Pós-Modernismo americano, que veio romper o 

“conservadorismo artístico” das anteriores décadas e colocou, pela primeira vez, o 

nosso país nas rotas da Dança Contemporânea Internacional. 

 A partir destes acontecimentos, a dança portuguesa já possuía mais um marco na 

sua história, um momento com muita ruptura estética e até mesmo lutas 

políticas/culturais. 

 Mas mesmo com esse marco na história da dança portuguesa, a apatia aparente 

do sistema português influencia diretamente na escolha artística e na evolução desta 

para o mundo. Fazer com que a dança contemporânea portuguesa sobrevivesse somente 

dos festivais marcados pelas políticas culturais não seria a melhor condição de ver a arte 

ficar marcada no país. 

Sobretudo, foi assim que os artistas tiveram que efetuar a única opção para a 

sobrevivência criativa era participar destes festivais, como a Expo 98. 

Prosseguindo o devido pensamento da apatia no sistema português, muitos 

artistas portugueses insistem na afirmativa de que Portugal é um país sem cara, um 

lugar sempre em busca do rosto português. 

A dança portuguesa sempre foi marcada por grandes criadores, mesmo não 

sendo famosos ou reconhecidos internacionalmente, pontuam um trabalho sério e de 

qualidade e diversidade. Estes criadores, ou até mesmo os próprios intérpretes e artistas 

estão concomitantemente preocupados com a formação, e com o tipo de 

intérpretes/artistas que as artes performativas contemporâneas promovem.  

 Concordamos com João Fiadeiro (1998) quando ele diz que, além de bailarino, 

o intérprete tem que estar formado por uma gama de instruções e aprendizado que o 

faça decifrar e desvendar o motivo da criação, alem de conseguir responsabilizar pela 

criação do momento e manter sempre o pensamento activo para conseguir escolher, 

opinar e decidir o que vai executar no seu espaço. Para o autor, existe três questões que 

o intérprete tem que manter activas no seu subconsciente: 
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 O que é que eu sei fazer? 

 O que é que eu quero fazer? 

 O que é que devo fazer? 

No fim dos anos 90, já se percebia a importância de interligar as artes às 

disciplinas de pensamento e acreditava em fomentar uma formação alternativa, a arte e 

concretamente a dança foi sofrendo muitas alterações no decorrer do século XX. De 

acordo com Assis (1995), a dança que era pura reprodução e observação das idéias e dos 

processos de um mestre, passou a ser no decorrer do século XX, uma dança de 

questionamento individual a própria arte – dança de autor.  

Um dos grandes problemas que esta época da nova visão artística é o desespero 

para iniciar a criação, a formação do bailarino/performer é “engolida” pela pressa de 

criar. Como prossegue Assis (1995) “Todos querem explorar a sua visão, todos querem 

ser coreógrafos, mal terminam um período mais ou menos consistente de formação.” 

Assim podemos ainda abrir um questionamento a respeito do uso de todas estas 

técnicas ou práticas. A procura por diversas técnicas está directamente ligada à busca do 

entendimento do corpo singular, um corpo único de cada individuo, que por muitas 

vezes entra-se em concordância com Primo (2005, p.110), que nos elucida que na 

maioria das vezes, o contanto dos bailarinos com as práticas somáticas iniciou-se por 

ocasião de lesões e/ou ferimentos, obrigando-os a repensar seus hábitos de movimentos. 

Com tantos percursos corporais que a dança vem passando ao longo dos anos, 

perguntamos qual é o percurso que o corpo na dança, nesta tal de contemporaneidade, 

procura passar? 

Ora, imaginamos ser um corpo preocupado, atento e misterioso, numa dança que 

permite a autenticidade e individualidade corporal, ora um corpo humanizado, sem 

características bailarinísticas, que seja capaz de comunicar, politizar e sociabilizar 

através dos seus movimentos e expressividade. 

E estes bailarinos/performers como escolhem o que vão traçar de formação para 

este corpo tão híbrido dançar?  

É o que pretendemos descobrir nas próximas páginas. 
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3. METODOLOGIA 

 

O tema central desta pesquisa é o percurso de formação dos 

bailarinos/performers na contemporaneidade, focando a pesquisa em dois centros de 

desenvolvimento da formação artística em Lisboa - Portugal. O objetivo central é 

conhecer o posicionamento actual em relação à formação artística em dança, de um 

determinado grupo de bailarinos/performers com uma experiência relevante em dança. 

Permeando a problemática do estudo nas relações entre as escolhas das 

metodologias e de tipos de prática na formação em dança, com as marcas e as 

inquietações que estas deixam no corpo do bailarino/performer, consideramos alguns 

objetivos específicos a serem abordados: 

- Identificar e caracterizar estes centros que promovem uma formação 

diferenciada na dança contemporânea na cidade de Lisboa; 

- Conhecer o posicionamento dos responsáveis dos centros em relação à 

formação do bailarino/performer em dança contemporânea; 

- Estudar o posicionamento dos bailarinos/performers, participantes das 

formações destes centros, em relação à formação em dança na contemporaneidade. 

Acima de tudo, as indagações deste estudo, se inclinam para a dança 

contemporânea, que através de algumas descrições desta estética nos trouxe outras 

questões para com o estudo. 

Para Siqueira (2006), a dança contemporânea é um conceito do tipo “guarda-

chuva” que abarca construções coreográficas muito diversas, de variados lugares e 

culturas ao redor do mundo. Ela constitui-se em um conjunto de danças de diversas 

orientações, interpretadas por dançarinos de formações variadas e criada por 

coreógrafos que têm objetivos diferentes ao usar o corpo para expressar alguma coisa. A 

autora ainda pontua que é uma construção estética consistente, embora difícil de 

conceituar. (p.95-107).  

Se a dança contemporânea conta com uma diversidade na formação dos 

bailarinos, será que existe uma preferência na escolha das técnicas/metodologias? 

Criadores diferenciados exigem interpretes diferenciados e capacitados, e que 

interpretes são estes, quais as buscas pessoais e qual formação eles procuram? 

Não estamos preocupados em responder verdades absolutas, ou comprovações 

(verídicas ou falsas) abordadas por estas questões iniciais, isto motivou o estudo a não 
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seguir as linhas filosóficas tradicionais positivistas17. O que desperta o nosso interesse 

enquanto linha filosófica da pesquisa é a possibilidade de discursar, descrever e 

interpretar. 

Colocamos na órbita do estudo, conhecer a suposta formação como fenómeno18 

a ser envolvido, deixando expresso que o vetor da pesquisa é exploratório e destina-se a 

um estudo global, não pretendendo qualquer avaliação pessoal ou institucional. 

No sentido de explorar e estudar o núcleo do percurso de formação dos artistas 

na dança, alinhamos a nossa experiência aos estudos da pesquisa qualitativa – descritiva 

e com base na temática fenomenológica, já que procuramos estudar a realidade sem que 

haja interferências ou aplicações de variáveis experimentais. Demo (2001) nos apóia e 

ao mesmo tempo balança o nosso tapete: 

 

A origem etimológica de qualidade privilegia a idéia de “essência”, conotando 
no fenômeno o que lhe seria mais próprio e definidor, além da expectativa 
comum de que representaria a parte central na qual tudo se poderia resumir. Essa 
visão é contestada hoje, porque a dimensão extensa dos fenômenos não é algo 
secundário, mas naturalmente constitutivo. (p.13) 

 

Realmente não nos satisfaria, descobrir apenas o “umbigo” da investigação, mas 

ampliá-la até algumas “vísceras”. Seguindo a sugestão do referido autor em nos 

aprofundar na idéia de intensidade para o estudo, nos apropriamos de profundidade, 

participação e envolvimento.  

Juntamos nossas pretensões para a pesquisa descritiva com os pensamentos de 

Rudio (1978), no qual o investigador neste tipo de estudo está interessado em descobrir 

e observar os fenómenos, procurando conhecê-los e interpretá-los. 

De acordo com este autor (ibidem, p.57), “Estudando o fenômeno, a pesquisa 

descritiva deseja conhecer a sua natureza, sua composição, processos que o constituem 

ou nele se realizam (...) devem ser analisados e interpretados e podem ser qualitativos, 

utilizando-se palavras para descrever o fenômeno (...)”. 

Optamos por seguir o ambiente fenomenológico na pesquisa, já que visamos 

viver o fenómeno, descrevendo, compreendendo, interpretando e prosseguindo. 

                                                 
17 Positivismo segundo Gehres (2004, p.199) é uma orientação epistemológica fundada por Augusto 
Conte a qual busca estabelecer regras gerais obtidas através da mensuração para o funcionamento do 
mundo físico e social. 
18  De acordo com Martins & Bicudo (1994, p.22), adotamos o sentido de fenómeno como uma 
“entidade” que se mostra em um local situado.  
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Nada melhor que Merleau-Ponty para nos transportar para o mundo 

fenomenológico: 

 

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na 
intersecção de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de 
uma nas outras; ele é portanto inseparável de subjectividade que formam sua 
unidade pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 
presentes, da experiência do outro na minha. (...) O mundo fenomenológico não 
é a explicitação de um ser prévio, mas a fundação do ser (...) (p. 18-19) 
 
 
 Para Rezende (1990) a fenomenologia pode ser considerada um método, desde 

que inseparável da atitude filosófica correspondente. “A fenomenologia pretende ser um 

método adequado ao estudo do fenômeno, entendido da maneira como ela o 

compreende.” (p.13) 

Parafraseando Kunz (2004), o enfoque fenomenológico proveniente das idéias 

originais de Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, busca a essência do fenómeno 

estabelecido, privilegiando a experiência vivida como caminho para a interpretação da 

vida quotidiana. Neste estudo, o fenómeno a ser descrito, interpretado e reflectido se 

correlaciona com o mundo vivido dos bailarinos e suas devidas escolhas para a 

formação em dança.    

Depois de mostrar e alertar para este olhar fenomenológico para com a pesquisa, 

entramos no campo deste tema escutando algumas orientações, como por exemplo a 

indicação da autora Gehres (2004, p.121), que “durante a investigação fenomenológica 

o pesquisador deve, num primeiro momento, afastar-se de qualquer pressuposto teórico 

e histórico, deixando o fenómeno investigado, manifesto nas acções, nos discursos e nos 

objectos humanos, falar por si.”  

Este processo de se afastar dos paradigmas históricos ou teóricos, num primeiro 

momento, surge em função de alcançar as essências puras na fenomenologia 

husserliana. Porém, seguimos a linha de raciocínio de Resende,19 em que indica que 

somos capazes de nos aproximar das essências, mas não de alcançá-las. 

Para tecer esta rede fenomenológica, construiremos um discurso abarcado pela 

descrição, compreensão e interpretação relativamente ao fenómeno construído. 

 

 

                                                 
19 In gehres 2004 p.122 
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3.1. PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

 

Para que esta investigação acontecesse, propusemos a executar algumas etapas, 

seguindo as orientações de alguns autores como Humberto Eco, Pedro Demo, Moreira 

Azevedo. 

As escolhas dos centros de formação aconteceram após um levantamento, prévio 

e informal, das instituições que promoviam a formação do artista da dança, na cidade de 

Lisboa, conseguimos restringir o nosso interesse em alguns locais que movimentavam a 

dança como campo de investigação e criação artística. Foram quatro espaços de 

interesse inicial: 

- CEM  

- Fórum Dança 

- Escola Superior de Dança 

- Faculdade de Dança – FMH 

Com o apoio de Azevedo & Azevedo (2004, p.23), “É necessário escolher uma 

matéria bem determinada e suficientemente restrita, isto é, equilibradamente delimitada, 

tanto do ponto de vista lógico como geográfico e cronológico.” 

Restringimos mais ainda o nosso campo da investigação, determinando dois 

critérios para a escolha dos centros: 

1. Que os centros escolhidos possuíssem a mesmo tipo de apoio governamental. 

2. Que proporcionassem o acesso a qualquer artista da dança, sem exigência de 

pré-requisitos escolares. 

Por este último critério a ser utilizado, decidimos não trabalhar com instituições 

académicas de ensino superior, que exigem certa escolaridade, e também por fugir um 

pouco dos interesses enquanto formação do artista, já que as instituições de ensino 

superior também buscam a formação do possível formador. Além de reconhecermos que 

seria um “passo maior que as pernas”, pois neste momento pretendemos nos ocupar 

dum terreno em que as formações são mais curtas em relação ao espaço de tempo e com 

um foco mais direccionado a formação do bailarino/performer na contemporaneidade.   

Presumimos que, com esta delimitação do objecto de investigação, nos levaria 

numa maior precisão, profundidade, nitidez e unidade do estudo. 

Por esta razão, determinamos o CEM e o Fórum Dança como espaços de troca 

para a investigação.  
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São dois centros que se aproximam muito nas suas filosofias, são apoiados pelo 

ministério da cultura, desvinculados do ministério da educação. Além de abarcarem 

formações direccionadas aos artistas em acção.  

Colocamos agora uma tomada de partido que temos sobre a neutralidade do 

sujeito na investigação. Juntamente com Demo (2001, p.24), “posição nenhuma não 

existe porque não há ser humano que não seja sujeito e que não esteja contextualizado 

no espaço e no tempo.” 

Dispusemos a olhar os nossos investigados de forma informal, vivenciando e 

participando de algumas interferências como: aulas, palestras e vivências laboratoriais 

de investigação criativa, provocadas pelos dois centros de formação em dança da cidade 

de Lisboa, que logo após vieram a se constituir como palco de realização da pesquisa. 

Nesta etapa foi entregue uma carta20 aos centros, explicitando a temática da pesquisa e 

pedindo assim a autorização para a realização da investigação, além de, anteriormente, 

ter sido enviado um contacto informal através do uso de um correio electrónico via 

Internet, no qual explicava resumidamente o âmbito da investigação. 

Intuitivamente, em relação à recolha das fontes e à utilização dos instrumentos, 

estávamos amparados no discurso de Eco (2007),  

 

Uma tese estuda um objecto utilizando determinados instrumentos. Muitas 
vezes, o objecto é um livro e os instrumentos são outros livros. (...) Noutros 
casos, pelo contrário, o objecto é um fenómeno real (...) Aqui as fontes não 
existem ainda sob a forma de textos escritos, mas devem tornar-se os textos que 
virão integrar-se na tese como documentos: dados estatísticos, transcrições de 
entrevistas, por vezes fotografias ou mesmo documentação audiovisual. (p.69) 

 

A abertura dos centros para com a investigação fez com quem a recolha de 

fontes primárias para a pesquisa acontecesse de forma espontânea e sem 

constrangimento, obtendo muitas informações importantes nos arquivos dos centros, ou 

através de pessoas responsáveis por estes arquivos, como: o percurso histórico de 

formação dos centros, listagens dos participantes das formações, inquéritos de satisfação 

dos alunos aplicado pelos próprios centros, folders, boletins mensais, fotografias, e 

vídeos. 

Os autores Azevedo e Azevedo (2004) subscrevem que, existem algumas 

técnicas auxiliares para a realização da investigação como: a observação, as entrevistas, 

                                                 
20 Anexo nº 1 
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os questionários e análise de conteúdo.Ainda explicita que estas técnicas subjazem 

metodologias diferentes.  

 

  A observação é a técnica por excelência para estudar os fenómenos através das 
manifestações comportamentais (...) A entrevista pretende recolher a opinião do 
sujeito da investigação sobre temáticas de interesse para a própria investigação. 
(...) Os questionários permitem uma cobertura maior da população a ser 
inquirida. Não há uma interacção pessoal com o entrevistador, mas há um 
trabalho prévio de grande investimento (...) (p. 29-30) 
 

E deste modo, escolhemos como instrumentos entrevistas, questionários e a 

observação semi-estruturada, em que o investigador pretende receber do próprio acto de 

investigação, toda a informação para construir posteriormente a sua grelha de análise. 

(ibidem) 

Gehres (2004, p.126) cita os autores Taylor e Bodgan (1987), concordando que 

os procedimentos de utilização de instrumentos e fontes diferenciadas, denominado de 

triangulação, garantem a validade e a fidedignidade dos dados recolhidos. 

Previamente, foram tomados todos os cuidados de agendamento, de condições 

físicas e espaciais para a realização das entrevistas, e dos protocolos de identificação do 

entrevistado, bem como a declaração de ética da pesquisa.21 

Elaboramos um modelo de entrevista semi-estruturada, por abrir possibilidades 

de intervenção do entrevistado, fazendo com quem tenhamos possibilidades de ganhar 

informações espontâneas. Utilizamos um guião,22 apenas como apoio, e para a 

realização destas entrevistas foi utilizado um gravador digital. 

Com o mesmo cuidado que foram realizadas as entrevistas com os responsáveis 

dos centros de formação, elaboramos um questionário para ser aplicado aos 

participantes das formações que os centros já promoveram. 

A escolha dos questionários partiu da idéia de que, com eles, conseguiríamos 

cobrir um maior número de participantes destas formações, e por isso escolhemos 

entregar os questionários23 de três maneiras: 

1ª Entrega directa (pessoalmente); 

2ª Entrega via correio tradicional; 

3ª Entrega via correio electrónico. 

                                                 
21 Os modelos de protocolo de identificação do entrevistado e a declaração de ética estão em anexo nº 2 e 
nº 3 respectivamente. 
22 Guião da entrevista  nos anexos nº 4 e nº 6 . 
23 Modelo do questionário no anexo nº5. 
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Os participantes poderiam escolher uma destas três formas, para devolvê-los 

devidamente respondidos. É pertinente apontar que, foram enviados para todos os 

participantes que estavam nas listagens dos centros, e obtivemos sucesso, recebendo 

85% dos questionários devolvidos e respondidos. Apontamos ainda que, uma média de 

8% não teve acesso aos questionários, por problemas nos contactos e endereços. 

Optamos por elaborar um questionário que abordasse o perfil dos participantes, 

as técnicas/métodos que foram feitos como processo de formação na dança, o 

posicionamento profissional para com a dança, o caminho que actualmente escolhe 

passar na dança como formação, e um espaço para opiniões sobre o tema. 

A partir da nossa opção metodológica da fenomenologia, no momento de 

descrever e compreender o fenómeno, tivemos a possibilidade de descobrir dois pontos 

chaves nestas formações: A importância dada para o formador/Artista; e para o apoio 

dado destes formadores à descoberta da identidade artística de cada bailarino/performer.    

Ainda digerimos o alimento dado pela interpretação dos fenómenos, mas 

estamos satisfeitos por enxergar a formação como campo investigativo, momento de 

criação e sem separação de métodos. 

Para o desenvolvimento da revisão bibliográfica, procuramos fazer um rasto pela 

história, para discutir algumas transformações que o “treino/formação” na dança tem 

percorrido. O facto de iniciarmos pelo passado foi o alicerce secundário para a pesquisa 

e veio se justificar através de Pesavento (2003): 

 

Escrever a História, ou construir um discurso sobre o passado, é sempre um ir ao 
encontro das questões da época. A História se faz como respostas a perguntas e 
questões formuladas pelos homens em todos os tempos. Ela é sempre uma 
explicação sobre o mundo, reescrita ao longo de gerações que elaboram novas 
indagações e elaboram novos projectos para o presente e para o futuro, pelo que 
reinventam continuamente o passado. (p. 59).  

 

Para não passarmos por contradições, também queremos delimitar alguns 

conceitos trabalhados no discorrer da pesquisa. Quando referimos bailarino/performer 

podemos falar dum intérprete sensível e criativo. É do bailarino ou do performer que 

procura instigar o seu momento e deixando o seu marco em algum lugar, propondo uma 

leitura pessoal sobre as diversas propostas, e é deste artista que estamos interessados em 

fincar os objetivos da pesquisa, nesta maneira plural da contemporaneidade. 

O conceito de dança contemporânea veio para não abarcar todos os estereótipos 

da dança na contemporaneidade. Não estamos interessados naquele conceito 
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ultrapassado de dança contemporânea, apontada por alguns autores, como todo tipo de 

dança que acontece na atualidade. Vamos tentar estabelecer uma delimitação da dança 

contemporânea, mas antecipamos que é muito difícil defini-la. Para demonstrar a 

amplitude do conceito de dança contemporânea, gostaríamos de citar alguns autores que 

a conceituam de maneiras distintas. 

Marques (1994) diz: “A dança contemporânea, entre suas múltiplas 

características, se propõe a trabalhar o movimento e o corpo humano, como eixos 

coreográficos com perspectivas diferentes de tempo, espaço e peso das propostas pela 

dança moderna” (p.421). 

 A mesma autora, mais uma vez, conceitua esta dança de uma maneira diferente, 

dizendo que a dança contemporânea busca trabalhar o tempo, de forma que existam a 

concisão e a exatidão. Deve ser rápida sem ser superficial, metamorfoseante sem ser 

instável, comunicadora sem ser individualista. (1996) 

Gomes (2003), num depoimento de um bailarino, ajuda-nos a entender o tipo de 

bailarino e de dança contemporânea que procuramos envolver nesta pesquisa: 

 

“A dança contemporânea faz este papel de advogada do diabo, ela me faz medir 
o tempo inteiro o que eu posso, em que eu acredito, o que eu busco, e isso por 
conta da autoria. Ao mesmo tempo em que a dança contemporânea me abre para 
tantas possibilidades, ela me puxa para o centro. Ou eu estou absolutamente 
afinada com o meu discurso, com o que eu acredito no meu conceito e na minha 
técnica, ou ela não se sustenta.” (p.111) 
 

É desta dança que põe autonomia na mão do bailarino, que faz pensar e que tem 

como seguimento estético o instigar, que vamos à procura. 

Além destes conceitos apontados acima, temos que explicar o termo “corpo 

disponível” utilizado nesta pesquisa. Podemos dizer que, o termo “corpo disponível”, 

utilizado nesta estudo, é aquele corpo que através de um processo de formação adquiriu 

possibilidades de chegar a plena expressividade, podendo ou não, acoplar um treino 

corporal (ou uma técnica), para responder às exigências das imagens expressivas. 

Depois de conseguir delimitar os conceitos, prosseguimos a investigação, com 

base em alguns autores que escreveram sobre a história da dança geral e em Portugal, e 

neste ultimo focando mais na época da Nova Dança Portuguesa, que foi quando a dança 

em Portugal se desencadeou com mais identidade.  
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Também no decorrer da pesquisa, foi fundamental conhecer posições de alguns 

autores sobre o conceito de “corpo”. Foi a partir desse caminho, que identificamos a 

questão da “procura do corpo” e de “qual corpo” estávamos à procura. 

Quando falamos em formação do bailarino/intérprete, ou performer, referimos a 

todos os processos vividos deste corpo dentro da arte. 
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4. NO CAMINHO DAS FORMAÇÕES  
 

Neste momento do estudo, o objectivo maior é constituir o discurso descritivo da 

realidade, gerado a partir dos instrumentos utilizados nesta investigação, ora os 

questionários, entrevistas, ora a observação. Mais uma vez, clarifica-se que o intuito 

deste estudo é permear pela análise qualitativa, compreendendo, reflectindo e 

discursando o conhecimento com o entrelaçar da realidade. 

A partir de Rezende (1990, p.18), “descrever adequadamente consiste em 

enumerar todos e somente aqueles aspectos que são indispensáveis para ficarmos 

sabendo que fenómeno é este. /.../ A descrição tenta dizer em que sentido(s) há 

sentido(s).” 

 

 4.1 A CENA DA INVESTIGAÇÃO  

 

 Para familiarizar-nos com o solo em que vamos pisar, começamos o processo de 

descrever, baseando todo o discurso do texto nas entrevistas24 cedidas pelos 

responsáveis dos centros de formação, que iluminaram esta pesquisa. 

 

 Fórum Dança: percurso das suas formações 

 

Deveríamos cultivar alguns pontos da 
formação tradicional, não podemos perdê-los. 
Temos que cultivar. Mas, temos que conviver 
este lado com o espírito de inovação, do 
laboratório, do experimentar, da atitude de 
curiosidade, da liberdade, estar aberto ao 
mundo, e a autonomia, a promoção do 
individualismo como marca das diferenças de 
cada um25. (Cristina Santos) 26 

 
 

 Em 1990, o fórum dança nascia com o objectivo de promover a formação 

pedagógica e artística, a investigação, a criação coreográfica e a produção de 

espectáculos, sendo uma associação sem fins lucrativos subsidiada pelo IPAE/ 

Ministério da Cultura. Além de participar como membro de redes internacionais de 

                                                 
24 Transcrições das entrevistas situadas nos anexos 7. 
25 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
26 Cristina Santos, entrevistada nesta pesquisa na atuando como uma das responsáveis do Fórum Dança. 
Biografia situada no anexo 8. 
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artistas (Butterffly Effect Network / BEN), e produtores (Informal European Theatre 

Meeting / IETM). 

 Pode-se dizer que o Fórum Dança foi uma consequência e protagonista do 

movimento da “nova dança portuguesa”, que nos meados dos anos 80 produziu um 

movimento artístico extremamente dinâmico e criativo. Portugal vinha de um pobre 

enredo nas tradições em dança, com uma história pouco reveladora. Segundo Santos 

(2004, p.167), “A dança profissional e um ensino relevante foram, no nosso país, quase 

inexistentes, tanto no período clássico como no que se refere ao modernismo, e tal facto 

produziu um quase deserto até aos anos 60.” 

Com isto, o movimento da nova dança portuguesa desencantou novas linguagens 

e caminhos para a dança em Portugal. Inácio (2006, p.021) “sublinhou que esta geração 

pretendia um corte estético contra as técnicas de treino convencionais, como o Ballet e 

Dança Moderna, defendendo a necessidade de uma Dança de “múltiplas expressões.”  

De acordo com Ribeiro (2001, p.39), o Fórum Dança e a RE.AL27 - duas 

instâncias que apareceram por motivos de exclusão – são criados por pessoas que não 

eram aceites, ou não eram reconhecidas, quer nas instituições escolares de formação de 

dança, quer junto de instituições de produção de grandes companhias. 

No momento em que a “Nova Dança Portuguesa” se instalou (anos 80), muitos 

artistas procuraram apoio para as suas formações em outros países, pois Portugal, como 

já foi dito acima, não possuía uma gama de formações que suprissem a inquietude dos 

artistas. De acordo com Santos (2004, p.167), uma nova geração encontrou mais opções 

de formação em Portugal, mas ainda não as suficientes em consistência e adequação. É 

neste contexto, de uma busca para uma formação actualizada e de qualidade, que o 

Fórum Dança tem procurado atuar. Confirmado por Deputter (2001, p.24), “Fórum 

Dança, em Lisboa, procura formar intérpretes de dança contemporânea e fornece o 

único currículo neste país que se aproxima das necessidades e evoluções recentes da 

dança contemporânea”. Ainda um ponto reafirmado no discurso de Cristina Santos em 

entrevista realizada para esta investigação. 

 

                                                 
27  RE.AL / REsposta ALternativa é uma estrutura que divide a sua actividade entre a produção de 

projectos coreográficos de João Fiadeiro e a organização de eventos para a comunidade. Foi fundada 

em 1990. (SANTOS, E.; SANTOS, C.; FIADEIRO, J. & GUÉNIT, D.(Eds).(2001) 
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“ Desde 1990 o objectivo do Fórum Dança já era a formação, e pretendia com a 
formação criar algo relativamente diferente do que já existia como formação na altura; 
ao nível da promoção da nova dança, movimento emergente dos novos criadores. Até 
1995 o fórum dança englobava principalmente duas funções paralelamente: a 
formação; e o apoio à criação. Em 1996, com a mudança política, o novo governo 
socialista, e a criação do Ministério da Cultura, que até o momento só havia existido 
secretarias de estado, o governo aumentou seu investimento na criação contemporânea. 
Com este apoio estatal de 1996 (a partir da criação do ministério da cultura), o fórum 
dança foi aos poucos se desvinculando da criação e produção, e passou a focalizar 
mais na formação, porque apareceram outras estruturas completamente direccionadas 
para o espectáculo e criação.”28  

 
    Hoje em dia, o público que procura esta estrutura é bem diversificado, jovens 
em busca do seu caminho no meio da dança, e na comunidade, mas também o Fórum 
Dança funciona com um público pouco desinteressado, que utiliza a aulas oferecidas 
pela instituição como um “passatempo”.  
 
“Mas este último caso não nos interessa para o determinado assunto abordado. Visto 
que o público é heterogéneo, o principal e a maior parte, é aquele que quer se 
profissionalizar e que são os objectos dos projectos mais importantes do fórum 
dança/.../29 
 

Com o olhar direcionado aos boletins informativos30 produzidos pelo Forum 
Dança , percebemos que o Fórum Dança focou-se nos primeiros anos (1991 a 1994) em 
sua formação no Curso de Monitores de Dança na Comunidade, que abrangia a relação 
com a dança educacional. 

 
/.../ nesta época trabalhava no Fórum Dança Madalena Vitorino31, que tem essa 
formação relacionada com a dança educacional, influenciando neste aspecto a 
formação da época. Esta formação, até hoje, tem por um dos seus objectivos formar 
professores ou monitores, que vão levar a dança a todos, a qualquer grupo 
comunitário, evidentemente, incluindo os grupos escolares, e vão facilitar que todas as 
pessoas possam produzir, inventar e vivenciar a própria dança através de processos 
criativos e de despertar a criatividade. 32 

 
Hoje, este tipo de curso não é o principal trabalho profissional do Fórum Dança, 

em termos de formação, mas nunca o abandonaram, e recentemente funcionou uma 

edição com um formato constituído de pequenas diferenças, chamado Curso de Dança 

na Comunidade. Entretanto em 2001, reeditaram o curso chamando-o Curso de 

Reciclagem de Monitores de Dança, logo em seguida produziram um curso muito 

                                                 
28 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
29 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
30 Os boletins informativos do Fórum Dança, podem ser encontrados no Centro de Documentação que a 
Instituição (Fórum Dança) possui. www.forumdanca.pt 
31 Biografia no anexo Nº 8.  
32 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
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parecido na cidade do Porto, titulado por Curso de Técnicas de Dança na Comunidade, 

no ano de 2004/2005. 

Enquanto o Fórum Dança passava pelo processo de nascimento e 

desenvolvimento, a dança portuguesa estava apontando um novo marco na história da 

dança.  

Entretanto, a Nova Dança Portuguesa ia ganhando espaço por outros meios, é o 

exemplo de Inácio (2006, p.41) que diz “ … se a Europália 91 teve a função de despertar 

o interesse pela Dança Contemporânea Portuguesa, quer em Portugal, quer no 

estrangeiro, Lisboa 94 serviu ainda para confirmar as ambições internacionais da 

programação internacional”. E as estruturas, ditas independentes, como o Fórum Dança, 

favoreceu para promover circuitos de apresentação de mostras e festivais nacionais, 

como o “Danças na Cidade”, em 1995, entre outros.   

A dança em Portugal neste período, propriamente na segunda metade dos anos 

noventa, confrontou-se num ritmo de reconhecimento e programações internacionais. 

Deputter (2001, p.28) elucida dizendo que, esta programação internacional na área da 

dança podia fazer inveja a muitas cidades bem maiores e mais ricas na Europa. Por 

outro lado, a criação local passa por uma fase menos intensa nas apresentações no país. 

Segundo Deputter (ibidem), o Acarte passou uma fase menos activa e a Culturgest, 

quase parou a produção e a apresentação da dança portuguesa. 

Ainda sofrendo a influência do governo, como referido acima, em 1996, muitos 

aspectos foram sendo modificados. A presença e criação do I.P.A.E. (Instituto 

Português das Artes do Espectáculo) e a regulamentação dos subsídios à dança, elevam 

uma posição política e publica deste movimento, e faz gerir o apoio financeiro aos 

criadores e estruturas. 

O Fórum Dança, a partir de 1996, evidenciava seu foco na formação de 

profissionais, de artistas, de intérpretes e criadores, promovendo o Curso de Intérpretes 

de Dança Contemporânea, que teve duas edições em Lisboa, uma em 1997 e a outra em 

2000. Este curso procura uma situação de formação intensa, muito correlacionada com a 

contemporaneidade, e no adequar das situações pedagógicas às necessidades da dança 

que se faz hoje. Neste tipo de formação, o ensino no Fórum Dança tem sido dirigido a 

um público de jovens adultos e à proximidade ao meio profissional, ou seja, procuram-

se, na maioria das vezes, professores que ainda sejam artistas em actividade, e que 

permitam que o estudante possa estar perto da criação viva. 
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 Com este tipo de filosofia para com os professores do Fórum Dança, confirma 

Santos (2006), na mesma entrevista citada acima, que a escolha destes formadores, vem 

de contactos internacionais que ao longo desses anos foram adquiridos. O património de 

relações ajuda as informações nacionais e internacionais, e as escolhas regem pelo 

maior nível possível de qualidade, preferindo os artistas em actividade, mas também 

privilegiando o contacto dos alunos com as linguagens e códigos mais importantes que 

constituíram a história mais recente da dança (século XX). A par de experiências muito 

actuais e linguagens individuais de cada professor/criador/artista, o Fórum Dança quer 

desenvolver nas formações o conhecimento de códigos consistente que o património da 

dança transporta.  

Contudo, estes formadores consistem numa diversidade muito grande, até 
mesmo pessoas de outras áreas artísticas, que contribui para esta formação tão actual 
que o Fórum Dança tenta promover.  

 
“(…) a formação da dança, hoje em dia, tem que passar também por um contacto com 
a diversidade, enfim com alguma importância, a na área do teatro, interpretação 
teatral, dramaturgia, voz, musica e também na teoria”.33 

 
Elucida Dionísio (2001, p.133), que a atenção dada às técnicas de dança 

contemporâneas e às linguagens mais inovadoras torna esta instituição (fórum dança) 

uma referencia incontornável quando se fala de formação actualizada.  

Porém, esta formação encontra barreiras para realizar-se novamente. Desde a 

última edição (2000), o curso de formação de intérpretes está suspenso por falta de 

meios financeiros, mesmo passando por uma reformulação, não possui ainda uma tutela 

real para realizá-lo. As edições anteriores foram realizadas por meio de recursos 

financeiros de diversas áreas, como o apoio do Ministério do Trabalho e do Fundo 

Social Europeu, mesmo sendo uma instituição apoiada pelo Ministério da Cultura.  

Em 1999 iniciou-se o Curso de Gestão/Produção de Dança, e em 2000 

aconteceu uma nova edição. Logo após o curso sofreu pequenas mudanças e passou-se a 

chamar Curso de Gestão/Produção de Artes do Espectáculo, sendo executado com seis 

edições em Lisboa, três edições no Porto, uma em Torres Vedras e uma edição em Faro, 

todas durante os anos de 2000 a 2006. Manifestado necessário e importante, promoção 

de pessoas, os mediadores na produção do espectáculo, este curso no Fórum Dança 

acredita no seu diferencial a relação muito próxima com o terreno, com a coisa viva, 

Santos (ibidem) diz 

                                                 
33 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
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 “ /.../ é a nossa mais-valia e mais notória, de uma maneira geral, a relação 
directa com o meio profissional /.../.Considera-se um curso com óptimos resultados, 
pois sabe-se que as pessoas que passaram por esta formação, estão a trabalhar no meio 
pelo qual foram formados e, consequentemente, estão a produzir e trabalhando em 
diversas estruturas.34 

 
Um dos últimos cursos realizado sob a perspectiva do artista, foi o curso de 

Pesquisa e Criação Coreográfica, que teve cinco edições entre os anos de 2002 e 2006, 

sendo três em Lisboa e dois no Porto. Consiste num curso de curta duração (cinco 

meses), e normalmente tem o objectivo, pôr os jovens artistas no início da vida 

profissional, ou até mesmo na fase final da sua formação, em contacto íntimo com a 

experiência. Porque o curso integra como seus formadores, quatro ou cinco coreógrafos 

experimentados, os alunos tem oportunidade de estar frente a frente com o objecto de 

estudo, permanecendo com cada coreógrafo seis semanas, conhecendo os processos e as 

técnicas de criação de cada um. Lógico que o curso também é composto por outras 

disciplinas como: técnica, voz e yoga, entre outras mais complementares, pois o 

trabalho maioritário é o contacto criativo com o coreógrafo. 

Segue agora uma pequena lista de alguns professores35 que fizeram parte das 

diversas formações do Fórum Dança: 

- Dança Contemporânea: Amélia Bentes, Ann Papoulis, Antonio Carallo, 

Francisco Camacho, Dieter Heitkamp, Howard Sonenklar, Jeremy Nelson, Joana 

Providencia, Madalena Victorino, Margarida Bettencourt, Peter Michael Dietz, Ricardo 

Gomes, Rui Nunes, Thierry Bae, Wil Swanson, Vera Mantero, João Fiadeiro, Meg 

Stuart, Emmanuelle Huynh e Loïc Touzé. 

- Teoria: André Lepecki, Antonio Pinto Ribeiro, Ezequiel Santos, Ghislaine 

Boddington, João Carneiro, José Gil e Maria José Fazenda. 

- Teatro: Eduarda Dionísio, Fernanda Lapa, João Grosso, Miguel Seabra e Jorge 

Silva Melo. 

- Musica: Carlos Zígaro, Maria José Fazenda, Rui Leitão e Sergio Pelágio. 

- Outras áreas: Maria Reis Lima (butô), Carlos Câmara (danças africanas), Carla 

Morgado (danças de salão), Cristina Santos e Hioko Nishikava (dança clássica), Helena 

Afonso e Lúcia Lemos (Voz), Pedro Sena Nunes (vídeo), entre muitos outros.    

 Em conclusão, os projectos, em termos de formação no Fórum Dança, têm sido 

diversos e com uma preocupação à diferenciação; não se propõe apenas um modelo de 

                                                 
34 Recorte discursivo da entrevista 1 situada no anexo 7 
35 Algumas biografias no  anexo  nº8 . 
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formação, pois o princípio está na tentativa de adaptar às necessidades detectadas do 

público com quem lidam. Mas também, muitos projectos são condicionados pelas 

possibilidades e pelas condições e meio de trabalho. O financiamento do Ministério da 

Cultura não está sendo suficiente para promover todos os projectos, pois o Ministério da 

Cultura sofre dificuldade em aceitar, ou validar, o determinado tipo de formação como 

sendo sua responsabilidade, jogando esta responsabilidade para o Ministério da 

Educação, no qual o Fórum Dança não possui qualquer ligação, pois integra uma 

posição de estrutura independente e não pertence aos moldes do “Sistema Educativo 

Português”. 

A responsável pelo centro nesta entrevista, confirma que o Fórum Dança fez 

tentativas de viabilizar projectos pelo Ministério da Educação, mas como a origem da 

instituição é ligada ao meio artísticos e da criação, não conseguiram ir em frente com a 

viabilização dos projectos, e diagnostica que o conceito do ensino artístico em Portugal 

é difuso, e as responsabilidades à tutela são deficientes, pois em termos de escola e 

academia a única tutela é o Ministério da Educação, que tem gerido de forma deficiente 

o ensino artístico. 

Talvez os projectos do Fórum Dança teriam que ser co-viabilizados pelos dois 

Ministérios (Educação e Cultura), porque a natureza do trabalho justificaria isto. Mas 

incide numa decisão e vontade política de articulação entre os dois Ministérios, que 

pode estar longe de existir. 

Percebe-se então que, por mais que as estruturas de formação vão surgindo, 

ainda existe uma grande dificuldade em manter uma formação actualizada e que se 

dirige à realidade da Dança Portuguesa Contemporânea.  

E para finalizarmos este assunto, pontuamos um pensamento de Dionisio (2001): 

 
/.../a necessidade urgente de investimento sério numa formação profissional 
actualizada, de qualidade, susceptível de fornecer aos profissionais as 
competências técnicas e artísticas adequadas à dança enquanto linguagem 
artística de contemporaneidade, é talvez a maior falha no sistema/…/ (p.139) 
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C.E.M. (CENTRO EM MOVIMENTO) – “A formação Intensiva Acompanhada” 

 

 

“A sua singularidade está no modo como se 

conferem múltiplas possibilidades ao 

impossível... o CEM é um ecossistema de 

criação onde se realiza uma nova urbanidade 

e se experimenta a cidadania do futuro” 

(Neuparth, 2003) 

 

 

Nos anos 90, dentro daqueles dilemas e inquietações36 que a nova dança 

portuguesa respirava; O C.E.M – centro em movimento – apareceu como um espaço 

móvel, plástico e transformável. 

Um ambiente onde as variadas esferas do conhecimento (Arte/Ciência/Filosofia) 

se cruzam, tentando ampliar o solo das acções artísticas e educacionais.   

A partir de 2003 apresentou-se como espaço físico e estável, que por sua vez 

mantém a investigação na educação/formação de agentes das artes performativas, e sem 

dúvida, um dos setores principais da estratégia e de investimento, enquanto projeto que 

se propõe, é repensar a arte e a cultura no Mundo Contemporâneo. Dirigido por Sofia 

Neuparth37, possui colaboração de diversos pensadores e artistas de todas as partes do 

mundo.  

De acordo com os pensadores38 do CEM, uma das zonas de maior investimento 

no CEM é a Educação/Formação que, através de uma abordagem prática e teórica, 

contribui em termos gerais para o desenvolvimento da investigação numa cultura 

partilhada e dialogante e, em termos específicos para uma nova consciência intrínseca, 

enquanto indivíduos autónomos e comunicantes. 

O tema “formação” em Portugal sempre foi atuante nos pensamentos e 

preocupações com a dança, órgãos culturais, educativos e artísticos; já mobilizaram 

                                                 
36 Apontado no sub-capítulo acima destinado ao Fórum Dança. 
37 Biografia encontrada no anexo 8. 
38 Lista dos pensadores/criadores /formadores / orientadores do CEM pode ser encontrada no site 
http://www.c-e-m.org/sobre/orientadores.htm. 
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questionários e pesquisas referentes a este assunto. Possamos bem rever uma 

inquietação na fala de Deputter (2001), 

 
“A questão mais desesperante, mas ao mesmo tempo mais urgente, é o problema 
da formação. Por mais que tentemos melhorar as condições de trabalho dos 
criadores e bailarinos portugueses, nunca será possível manter e aumentar a 
qualidade da criação coreográfica, sem preparar as novas gerações de bailarinos, 
coreógrafos, dramaturgos, produtores, etc, com os conhecimentos e habilidades 
técnicas em vigor ao nível internacional” (p.30) 
 

O mais instigante neste estudo com o CEM é a possibilidade de descobrir como 

se investe numa formação integrada com criação artística. Uma acção real de ser um 

centro de formação de artistas contemporâneos. 

Mesmo tendo umas das áreas de maior investimento, a educação/formação, o 

espaço se encontra em uma linha de amplo interesse em diversos campos: desde a 

formação, espetáculos, reflexões, produção e ligações com outros projetos. 

 
“Ainda se vê muito aquela necessidade da criação contemporânea a obrigar a 
formação e a investigação, e eu acho que isto está completamente fora da realidade da 
arte contemporânea, pelo menos nas artes performativas contemporânea. A 
característica da criação contemporânea é que a formação e a investigação são 
intrínsecas à criação.” 39 

 

Neste fragmento discursivo de Sofia Neuparth, ela nos faz subentender que a 

formação e a investigação nas artes performativas pertencem ao mesmo universo e estão 

intrínsecas na criação. Justifica que o CEM não é de todo uma escola, pois foge dos 

modelos tradicionais da passagem de um aprendizado cristalizado e fixo, e ainda 

salienta que infelizmente a maioria das escolas formais, hoje em dia, pertence a esta 

cadeia de aprendizado com um modelo fixo. 

  Sem entender como pode haver dicotomias no processo de criação na arte 

contemporânea, onde a formação, a investigação e a criação acontecem separadamente, 

o CEM dá inicio a uma zona de criação chamada “ZONA Z”, uma formação ligada 

directamente a criação que teve seus primeiros participantes no ano de 2003, estes que 

eram acompanhados constantemente por orientadores/artistas. 

 Após passar pela primeira experiência desta Zona Z, foi detectada a necessidade 

de criar um caminho anterior à materialização da criação, para o artista saber e ter 

                                                 
39 Recorte discursivo da entrevista 2 situada em anexo 
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clareza ao seleccionar seu material. No ano de 2004 foi criada a primeira Formação 

Intensiva Acompanhada para suprir esta necessidade detectada. 

 
“Como se fosse um lugar (um tanque) de pensamento físico, que precede ou permite ao 
indivíduo perder-se com certeza e largar as suas certezas absolutas e poder ganhar 
aquilo que é essencial na criação contemporânea, que é esse potencial e capacidade de 
desmultiplicar um material nas suas infinitas possibilidades, assim passa por um 
momento que se perde.” 40 

 

Contudo, a Formação Intensiva Acompanhada vinha com a proposta de perceber 

qual é o movimento, o gesto, o caminho individual do artista da dança, mesmo que este 

traço individual seja transformado ao longo da sua vida e permeável a sua experiência 

de vida. 

Em termos de constituição temporal, a formação intensiva acompanhada procede 

com um tempo aproximado de oito meses e passou por constantes transformações no 

decorrer dos anos: 

 
“/.../começou por ter três meses e prosseguia para a Zona Z, depois passou a ter cinco 
meses e passava para a Zona Z, e chegou a ter oito meses e sem ter que passar 
necessariamente para a Zona Z.”. 41 

 

 Isto tudo por acreditar que a formação não é um método do “tipo aprender 

primeiro e depois criar”, mas sim criar um espaço de percepção física longa que permita 

depois saborear o percurso criativo. Sofia Neuparth conclui que, eventualmente, um dos 

lugares da arte é mesmo a zona da investigação, e a investigação em si é arte. 

  Entende-se que a proposta para a Formação Intensiva Acompanhada é 

conscientizar que o percurso de formação e investigação já seja o próprio caminho da 

criação, provocando um lugar de estudo e sem grandes pretensões de materializar a 

criação para uma apresentação pública. 

 
“… é quase como se tu criasses um espaço onde encontrarás toda a tua vida 
profissional, que é este espaço de voltar, refletir, investigar, partilhar, ter duvidas, 
fisicalizar e depois apresentar. E depois voltar a refletir, investigar...” 
 

 A constituição do grupo é muito volátil, depende das características das pessoas, 

os backgrounds, as idades, as culturas, e consoante quem sejam, seleciona-se um grupo 

de oito a doze indivíduos. 
                                                 
40 Recorte discursivo da entrevista 2 situada em anexo. 
41 Recorte discursivo da entrevista 2 situada no anexo 7 
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Trata-se de uma formação transdisciplinar integrada, centrada na investigação a 

partir do corpo. Desde o interior de um ambiente sustentado pela dinâmica do 

cruzamento entre a fisicalidade, escrita, reflexão e comunicação, o indivíduo é 

confrontado com as propostas e questões de um coletivo de artistas/investigadores. E 

tudo isto no sentido de potencializar o desenvolvimento de materiais que permite ao 

participante a capacidade de sistematizar uma abordagem própria de pesquisa que 

sustentará o percurso do seu investimento artístico. 

Porém o CEM não se constitui apenas da FIA (Formação Intensiva 

Acompanhada), ele promove um link das formações com as acções artísticas, 

educacionais e atividades continuas para a comunidade. 

Para finalizarmos momentaneamente este tema visualizamos, assim como 

Deputter (2001), iniciativas pontuais no campo da formação extracurricular, onde 

encontramos o CEM, se destacando no seu desenvolvimento de um projecto de 

formação contínuo e com potencialidades.  

 

 

 4.2. O CORPO DOS ARTISTAS/INQUIRIDOS. 

 

 Depois de familiarizar com o solo, entende-se que é essencial descobrir e 

conhecer os corpos daqueles que contribuíram para este estudo. 

 Esclarecemos que foram aplicados os questionários para os artistas que fizeram 

parte de algum processo de formação desenvolvido pelos centros descritos acima. 

 Como forma organizacional, utilizaremos quadros para visualizar o perfil dos 

corpos participantes desta investigação, mas deixamos claro que estes quadros são 

apenas ilustrativos sem conotação de uma pesquisa quantitativa: 

 

 

Quadro nº 1 – idades dos inquiridos  

 

IDADES % 

20 a 24 anos 23,34% 

25 a 30 anos 40% 

Acima de 30 anos 36,66% 
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Quadro nº 2 – sexo dos inquiridos 

 

SEXO % 

Feminino 75% 

Masculino 25% 

 

 

 

Quadro nº 3 – profissão dos inquiridos 

 

PROFISSÃO % 

Área da dança 85% 

Outras 15% 

  

 

 

Quadro nº 4 – tempo de formação em dança 

 

 Tempo de formação em dança % 

2 a 5 anos 17,5% 

Mais de 5 anos 22,5% 

Mais de 10 anos 60% 

 

 

 

 

  
 

Resumidamente, alinhamos no quadro abaixo, todas as técnicas descritas nos 

questionários, porém não delimitamos o olhar para as técnicas, separadamente, e sim 

por cada questionário por completo, para que possamos compreender este fenómeno. 

Nos quadros em baixo, podemos visualizar: a diversificação das técnicas/métodos, 

apontados como integrante da formação destes artistas; as técnicas/métodos que 

consideram mais marcantes enquanto formação; e quais as vivências que estão 

frequentando actualmente ou que pretendem frequentar: 
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Quadro nº 5 – caracterização das práticas vivenciadas no percurso de formação dos artistas 

inquiridos  

 

Acrobacia 

Alexander 

Artes Marciais 

Artes Plásticas 

Ballet Clássico 

Biodança 

Body Mind Centering 

Butoh 

Canto 

Capoeira 

Cinema 

Composição Coreográfica 

Composição em Tempo Real 

Contacto Improvisação 

Cunningham 

Dança Contemporânea 

Dança Criativa 

Dança Criativa (Laban) 

Dança Jazz 

Dança Moderna 

Dança Oriental 

Dobragem (Desenhos Animados) 

Escrita Criativa 

Expressão Dramática 

Feldenkrais 

Flamenco 

Floorwork 

Graham 

Hip Hop 

História Da Arte 

Iluminotécnica 

Improvisação 
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Ioga 

Klein 

Limon 

Música 

Pilates 

Release 

Sapateado 

Tai-Chi-Chuan 

Teatro 

Técnicas de Circo e Mimo 

Vídeo 

Voz 

 

 

Quadro nº 6 – caracterização das práticas citadas como fundamentais pelos artistas inquiridos 

 

 Todas as vivências 

Alexander 

Body Mind Centering 

Consciência corporal 

Contacto improvisação 

Dança contemporânea 

Dança Criativa 

Escrita e movimento 

Improvisação 

Investigação académica em dança 

Laboratórios de criação 

Pesquisa do movimento 

Pilates 

Release  

Teatro 

Trabalho de Movimento Contemporâneo 

Treino físico 

Yoga 
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Quadro nº 7 – caracterização das práticas frequentadas actualmente pelos artistas inquiridos 

 

Análise do movimento 

Artes plásticas 

Capoeira 

Corpo/teatro 

Dança contemporânea 

Improvisação 

Investigação académica em dança 

Laboratórios de criação 

Performances 

Pesquisa de movimento 

Pilates 

Som  

Trabalho de Movimento Contemporâneo 

Vídeo 

Yoga 

 

 

A partir dos relatos das técnicas que os inquiridos proporcionaram, 

prosseguimos com dois gráficos que consideramos pertinentes como fonte de 

conhecimento, porém sem nenhuma pretensão de pesquisa quantitativa; olhamos e 

interpretamos tal objeto de estudo (gráficos) ainda com o foco direcionado na fase de 

compreensão dos sujeitos investigado. 

Estes dois gráficos foram selecionados pois facilitaram a visualização dos corpos 

que estaríamos em contacto. Corpos que, na sua maioria, precisaram passar por uma rica 

rede de metodologias na dança, mas que possuíam pontos inacreditavelmente comuns. 
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Gráfico nº 1 – percurso de formação geral na dança 

 

 

 
            Gráfico nº 2 – práticas consideradas fundamentais na dança 
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Vejamos que estes artistas, com quem estamos em contacto, possuem uma 

formação diversa, que provavelmente é proveniente da reacção do mundo 

contemporâneo, globalizado e cheio de informações.  

No entanto, descobrimos que além desta diversificação na formação destes 

bailarinos/performers e da credibilidade dada para formação contínua, a busca na 

formação actual está correlacionada com a possibilidade de encontrar um verdadeiro 

sentido do corpo, preferindo aulas que privilegiam ora uma consciência e treino 

corporal, ora possibilidades de pesquisa de movimento e identidade artística. 

 Em alguns trechos descritivos dos bailarinos/performers demonstram alguns 

destes aspectos: 

 

“prefiro aulas que proporcionam uma outra compreensão, conhecimento e consciência 

do corpo e seu alinhamento, porque proporcionam também uma maior abertura para o 

desenvolvimento da pesquisa individual de movimento e por conseguinte a sua relação 

com a dança.” 42 

 

“realizo Asthanga Yoga, que me permite manter em forma paralelamente ao trabalho 

de criação. Isto porque considero o yoga uma técnica que me centra espiritualmente e 

fisicamente (a nível muscular e de alinhamento), dando-me a energia necessária para 

me manter em forma” 43 

  

“...quanto à dança contemporânea, deve-se pela simples razão de descoberta, de 

liberdade de expressão, da aceitação da diferença entre todos os participantes, da 

relação com os outros.” 44 

 

 Quando falamos desta pluralidade das técnicas utilizadas nos processos de 

formação, estamos falando também da pluralidade dos corpos que ali estão presentes, 

além de acreditarmos que as técnicas corporais são alinhadas aos factores sócio-

culturais.  

Strazzacappa (2006) desmistifica a pluralidade das técnicas corporais como: 

 

                                                 
42 Recorte discursivo de um  dos artistas inquiridos. 
43 Recorte discursivo de um  dos artistas inquiridos. 
44 Recorte discursivo de um  dos artistas inquiridos. 
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A pluralidade de técnicas corporais é a conseqüência da pluralidade dos corpos. 
Não há uma técnica única que possa servir a todos os corpos, nem um corpo que 
possa se adaptar a todas as técnicas. A escolha de uma técnica é o resultado de 
um processo de duplo sentindo. De um lado, num ato quase espontâneo, o 
indivíduo busca uma técnica que lhe seja familiar, que se adapte ao seu tipo de 
movimento; de outro lado, num ato refletido, esse mesmo indivíduo escolhe uma 
técnica que não tenha absolutamente nada a ver com a sua maneira de ser, mas 
justamente a opção é feita com a intenção de trabalhar exatamente suas 
carências, ou seja, a busca do equilíbrio entre as dinâmicas. (p.45)   

 
  

 Foi muito encantador encontrar, dentro deste estudo, uma gama de percursos 

corporais tão diversos, mas que consideravelmente buscam uma formação continua para 

responder suas necessidades físicas e artísticas. 

Independentemente das escolhas das técnicas utilizadas como formação, 

encontramos indivíduos que almejam aumentar o conhecimento corporal e artístico, 

através da descoberta do seu próprio caminho. 

Entendemos como uma procura ao auto-conhecimento corporal quando nos 

deparamos com o valor apresentado para com as técnicas de Release e de BMC (body 

mind centering); através da importância dada ao Ballet Clássico e a Dança Moderna  

intuímos um grande foco aplicado  ao aprimoramento físico/corporal ; e ao entrarmos 

em contato com o imensurável crédito destinado a improvisação e a dança 

contemporânea, confirmamos a indagação pela singularidade, pelo desenvolvimento do 

repertório corporal individual e  artístico, além das qualidades híbridas e amplas que 

estas linguagens podem oferecer. 
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5. DOIS PROTAGONISTAS DESTA DANÇA 
 
 
 Através de leituras profundas, juntamente com processo de análise, compreensão 

e interpretação dos questionários, descobriram-se dois pontos positivos e fulcrais 

inerentes nas formações dos supracitados centros de formação. Discorreremos sobre 

estes dois fundamentais assuntos, como temas centrais e possíveis difusores de sub-

temas, pois acreditamos que estas características encontradas nestas instituições são 

consistentes e plausíveis. 

 No contexto da fenomenologia, tomamos a interpretação como uma tentativa de 

reconhecer os diversos sentidos dentro do fenómeno. A necessidade de interpretação 

surgiu, por não existir um único sentido manifestado. Rezende (1990) complementa: 

 

Interpretar é analisar um fenômeno como se analisa um texto. Não se trata de 
desfazer o texto pela identificação pura e simples dos fios que constituem a 
trama textual, mas de compreender o papel semântico que desempenham no 
tecimento do texto em sua textura e configuração. (p.30) 
 
 
Os fenómenos que vamos aqui interpretar veiculam a questão do formador ser 

um artista em acção, e o caminho individual de cada artista para a busca da sua própria 

identidade na dança. 

 
 
5.1.O FORMADOR  
 
 
 Verificou-se a importância dada ao prestígio dos formadores que ainda actuam 

no reconhecido panorama artístico nacional e internacional. Este dado veio a ser 

recolhido do questionamento sobre o que tem sido positivo na formação em dança, 

efectivamente na formação realizada dentro dos centros que são parâmetros para este 

estudo. Encontramos a partir daí significativas respostas e depoimentos. Vejamos a 

seguir alguns recortes discursivos que consolidam esta afirmativa: 

 

“o ponto fulcral da minha formação foi a possibilidade de trabalhar com autores cujo 
trabalho admiro...” 
 
“o mais marcante positivamente durante o curso de formação foi a qualidade dos 
artistas intervenientes, bastante representativos do panorama artístico nacional e 
internacional” 
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“a possibilidade de encontrar grandes coreógrafos num contexto digamos “protegido”, 
num âmbito de partilha e de pesquisa, numa constante reflexão sobre os processos...”  
 
“a possibilidade de entrar em contacto com o processo de criação dos coreógrafos que 
deram orientação, ao nível dos conteúdos e técnicas para gerar material” 
 
“a possibilidade de encontro com diversos criadores...” 
 
“a diversidade de professores/artistas e as possibilidades/caminhos que podemos 
escolher, identificar e aproveitar.” 
 
“a qualidade dos artistas intervenientes, bastante representativos do panorama 
artístico nacional e internacional” 
  

 Percebe-se a segurança que se encontra quando o formador em questão ainda 

actua no panorama artístico nacional e/ou internacional. Esta segurança aplica-se pelo 

poder de visualizar o produto, mas também entra muitas vezes a questão de se projectar 

e se enxergar naquele profissional. Desta maneira nos liga em algumas análises feitas 

por Foucault (1994), alertando para as consequências que o poder do professor (pessoa 

investida de poder) pode gerar na formação do pensamento e da personalidade daqueles 

que estão sob o comando. 

 Historicamente a figura do professor de dança como profissão surgiu com a 

dança clássica de corte: “A espontaneidade inicial é substituída pelo floreio dos passos, 

pela postura estudada, pela movimentação codificada. Esse processo determina a 

necessidade de mestres que vão começar a aparecer nas cortes renascentistas” (Portinari, 

1989, p.55). Esta figura se modificou no decorrer de todo percurso histórico da dança, 

mas alguns períodos tiveram uma maior representatividade para o ensino. 

 Ainda se encontra embutido o aspecto de que após a quebra da estética da dança, 

feita nos anos 60 /70 na Judson Dance, o ensino da dança também vem sendo 

modificado, principalmente no campo da criação. Hoje em dia, o ensino não se limita ao 

treino técnico tradicionalista, e sim apóia os processos que facilitam a ampliação da 

criatividade. O bailarino não é apenas um copiador, e sim um intérprete em busca da sua 

identidade criativa. E quando deparamos formadores que ainda criam artísticamente, o 

conteúdo fica próximo da realidade, visualizado e almejado. 

 Bucchieri (2006) exemplifica as mudanças no campo do ensino das artes, 

correlatando uma experiência na ESD (Escola Superior de Dança, em Lisboa): 
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 Há dez anos atrás, na ESD, a perspectiva do aluno e a preocupação dos 
professores, estava sobretudo ligada à forma e à necessidade de resolver e de 
criar tudo através da técnica/forma. Não se discutia a importância da percepção e 
o seu natural reflexo na construção do movimento. Não se falava em 
consciência. Não havia a necessidade de confrontar os alunos com questões 
ligadas aos conteúdos dos seus movimentos. (...) (p.87) 

 
 Podemos ainda conciliar este assunto com dissociação do artista e do docente. 

Marques (2001) já cogitava esta problemática no ensino da dança, centralizando o seu 

questionamento no quanto é importante o professor fazer arte. 

 

Esta ponte de via dupla entre a instituição escolar e o mundo da arte poderia ter 
como o interlocutor, o próprio professor. Dançando, ele faz, aprecia, 
contextualiza a arte e o ensino com seus alunos. O papel do professor de dança 
não seria, portanto, somente o de um intermediário entre estes mundos – a 
dança, a escola, a sociedade – ele seria também uma das fontes vivas para 
experimentarmos de maneira directa esta relação... (p.61) 

 
 

Ainda apontamos a qualidade do professor/artista não ser melhor ou pior que os 

demais formadores, apenas este tipo de formador apresenta uma facilidade para que o 

aluno acredite e visualize os seus ensinamentos, deixando claro a proximidade da arte 

com a educação. 

“As concepções e práticas dos professores trazem a marca de suas experiências, 

idéias e valores, resultam da apropriação que fazem de práticas e saberes histórico-

culturais”. (Almeida, 2001, p.32) 

A dança é um conhecimento que depende da experiência do próprio 

corpo/sujeito, dando força àqueles formadores que ainda se dedicam a criação artística, 

pois a todo instante este formador/artista está preocupado - conscientemente ou não -  

em incluir mais experiências ao seu corpo, que poderão se refletir na formação deste 

corpo/sujeito. 

  Strazzacappa (2001)  nos concede  sua explanação  para findarmos brevemente 

este assunto. 

 
“Sabemos que a dança é uma das artes da tradição oral. Ela é transmitida por 
aqueles que a praticam de forma quase automática. As pessoas apreendem a 
dançar observando e imitando. O aluno/criança vê e reproduz aquilo que o 
professor/adulto faz. A figura do professor se confunde com o próprio artista. A 
transmissão se dá no fazer. É assim que são passadas de geração em geração 
muitas de nossas tradições dançadas. É assim, igualmente, que muitas de nossas 
manifestações são perdidas – quando já não encontram o público/aluno para 
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reproduzir/imitar os gestos /.../ A tradição oral no ensino da dança prevalece, 
apesar da presença do professor de dança para o ensino de determinadas técnicas 
e estéticas /.../ O professor de dança atualmente assume novas funções. Mais do 
que um reprodutor de passos sistematizados, o professor deve ser um criador. 
Não importam o estilo, a técnica, a dança, exige-se cada vez mais que o 
professor de dança exercite suas capacidades criadoras, adapte os conteúdos a 
diferentes situações, ambientes, alunos, públicos e expectativas. (pp. 45-46).  
 

 

 

5.2. O CAMINHO INDIVIDUAL 

 

Todo percurso corporal traçado pelo bailarino advém das suas escolhas de vida, 

seja ela profissional, de formação ou pessoal. As mudanças culturais, sociais e até 

mesmo tecnológicas interferem na transformação do corpo do bailarino, tanto quanto a 

sua opção e vivência corporal na dança. Lembramos que esta mudança corporal não se 

solidifica somente no corpo no seu estado físico, mas também na sua profundidade 

interna, modificando a forma de sentir, interpretar e expressar cenicamente.  

Perante este contexto, visualizamos na pesquisa, o quanto é relevante a busca 

por uma formação que atende e se preocupa com a descoberta do caminho individual. 

Clareamos esta idéia a partir de recortes discursivos de bailarinos/intérpretes, 

participantes desta pesquisa. Mais uma vez, deixamos claro que este dado veio a ser 

recolhido acerca do questionamento sobre o que tem sido positivo na formação em 

dança, realizada dentro dos centros que são parâmetros para este estudo. 

 

“A capacidade de desenvolver uma atitude artística é uma forma de ser, e atura na vida 
que vem de uma prática constante em sensibilidade, e no traçar das relações entre as 
pessoas e a realidade envolvente. Consegue-se assim traçar um caminho individual, 
inserido num contexto de propostas colectivas. O trabalho baseado na investigação 
pessoal e centrado na cultura e experiência do indivíduo. Contribuiu muito para minha 
capacidade de estabelecer ligações entre arte, cultura, sociedade”. (nº4) 
 
 
“Mas, se fosse possível resumir essas transformações em uma única questão, eu diria 
que foi a descoberta da minha individualidade e o reforço da minha personalidade 
(como pessoa e, consequentemente, como artista). Eu era constantemente instigada, por 
todos os professores, a descobrir quem EU era, onde estavam as MINHAS escolhas, 
como EU escrevia, falava, ensinava, amava, movia... dançava. Do micro para o macro 
se dá a mudança”. (nº2) 
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“A forma como me foram abertas formas e possibilidades de encontrar a minha própria 
maneira de trabalhar. A descoberta de toda uma malha de utensílios que se cruzam 
pela acção, no corpo, que é para mim um grande fascínio de ver, sentir, em 
movimento”. (n9) 
 
 

A questão sobre a busca por um caminho individual se deu no desenvolver da 

dança contemporânea, esta que veio essencialmente lutar pelo critério da dança feita não 

somente com definições concretas e/ou formais, mas sim girando possibilidade de 

escolhas individuais no seu percurso de formação. 

Louppe (2000) descreve o processo da dança contemporânea como um meio de 

agrupar e descobrir valores individuais, respeitando os corpos e caminhos percorridos, 

exigindo uma solução adequada e não somente espectacular.  

A modificação no processo da dança contemporânea aconteceu primeiramente 

nos processos de criação e na difusão estética. O ensino e/ou a formação desta dança, 

que valoriza a descoberta individual, ainda encontra-se por meio de investigações e 

tentativas de descobertas. Assim, beneficamente para a dança, não se formam moldes, e 

consegue-se fincar um constante estudo. O depoimento de uma bailarina em forma de 

questionamento concerne esta questão. 

 
“Me pergunto constantemente, o que é uma aula de contemporâneo, e se essas aulas 
algum dia formalizarão uma técnica específica do nosso tempo. Ou se essa formação é 
uma formação de indivíduos contemporâneos dançantes, que são capazes de assimilar, 
reelaborar e “linkar” informações vindas de lugares diversos para formalizá-las em 
seus próprios corpos?” 

  

O corpo do bailarino é o objecto e janela de comunicação na dança, ele retém 

todas as suas experiências vividas, é aberto as novas interacções, percepções, 

sentimentos e a qualquer comportamento. O corpo desabrocha através do movimento, e 

de todo este acumular de experiências presenciadas no decorrer de cada época e de cada 

realidade pessoal. 

Macara (1995) já nos alertava para a base tradicional de preparação do bailarino 

e como alguns processos se modificaram no decorrer da dança contemporânea: 

 

Tradicionalmente, a preparação do bailarino baseia-se na repetição de exercícios 
codificados (...) Esta formação transforma assim o corpo do bailarino numa base 
de tradição técnica, e nem sempre deixa margem para uma disponibilidade de 
adaptação a qualquer tipo de exigências criadoras por parte do coreógrafo. É 
verdade que algumas técnicas de dança contemporânea têm dado grande 
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importância a aspectos de formação de bailarinos relacionados sobretudo com o 
desenvolvimento de uma grande disponibilidade e mesmo de capacidades de 
improvisação e de presença em cena, detrimento do desenvolvimento de um 
virtuosismo técnico. (p. 65-66) 

 

Os bailarinos, actualmente, podem fazer escolhas sobre o seu processo de 

formação, independentemente da sua opção estética artística. Um bailarino que opta por 

criar ou interpretar obras contemporâneas, pode optar como treino técnico corporal 

técnicas mais academicistas (técnicas de ballet clássico ou de dança moderna), esta 

decisão está integrada na necessidade corporal de cada bailarino. 

Certamente, esta escolha pessoal reflecte directamente na característica de 

movimentação de cada indivíduo/bailarino. Mas além desta malha de escolhas, o 

bailarino incorpora na sua movimentação, as transformações de cada época, os factores 

étnico-culturais e suas características psicológicas e sociais  

Dentro do nosso estudo, verificamos uma grande satisfação dos bailarinos 

quando, na sua formação, obtiveram aulas específicas de diferentes técnicas de 

improvisação, confirmando que nestas disciplinas se encontra uma “reflexão corporal” 

que ajuda na busca de um caminho individual, na arte da dança. 

Alguns inquiridos definem as vivências e aulas de improvisação como: 

“compreensão”, “conhecimento”,“consciência do corpo”, “desenvolvimento da 

pesquisa individual de movimentos”, “A Improvisação, e contacto improvisação 

ensinam a surpreendermo-nos com pequenas coisas e a encontrar caminhos para além 

daqueles que consideramos à partida.” 

  As técnicas de improvisação, a meu ver, tiveram seu grande auge nas 

experiências do movimento Judson Church dos anos 60 /70, também pelo parecer de 

Marques (1998) foi este grupo que inaugurou também uma nova época para o ensino de 

dança: incorporou como modalidade de dança a improvisação, os trabalhos sem 

fechamento, as "coreografias do instante" (como a "contact improvisation" de Steve 

Paxton45). 

 Para um bailarino com as aulas de “Contacto Improvisação, deixamos de nos 
relacionar só com o nosso corpo. Passamos a ter uma consciência física do outro, que 
espaço é que ele ocupa, peso, cheiro. Aprendemos a identificar, a estar atentos. A 
energia encontrada, o grau de entendimento se constrói no imprevisível.” 
 
 

                                                 
45 A técnica de “contato-improvisação” foi criada por Steve Paxton, nos anos 70 e a idéia principal  é 
ligação entre o peso dos corpos e o toque. 
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“as aulas de contact improvisation proporcionaram uma outra compreensão, 
conhecimento e consciência do corpo e seu alinhamento, e porque proporcionam 
também uma maior abertura para o desenvolvimento da pesquisa individual de 
movimento e por conseguinte a sua relação com a dança”.   
 
“as aulas de improvisação ensinam a surpreendermo-nos com pequenas coisas e a 
encontrar caminhos para além daqueles que consideramos à partida” 46 
 
 As vivências com as técnicas de improvisação têm ajudado na conscientização 

do corpo de quem dança e com quem dança, retira do bailarino/intérprete a qualidade 

egocêntrica de dançar num “mundinho fechado”, amplia a visão dos que estão a sua 

volta e que contribuem para suas vivências corporais. 

 Podemos ainda considerar que a improvisação é um processo fundamental para 

enriquecer o repertório individual de movimento de cada individuo/bailarino/ intérprete, 

fazendo com que a exploração, a escuta e o respeito corporal finquem novos valores e 

potencialidades. 

No mundo da dança, muitas vezes, o corpo é visto como objeto de trabalho que 

pode ser controlado e afinado para superar os limites. Marques (1996) considera que “O 

corpo tecnicamente trabalhado leva à homogeneização e à normalização das imagens 

perfeitas, corretas, ‘bonitas’ dos corpos ‘ideais’ e dos movimentos pré-determinados 

pelo mundo da dança” (p. 178). E com muita delicadeza, aponta-se o quão importante é 

este corpo tecnicamente trabalhado, desde que ele não seja somente um corpo 

“reprodutor” de movimentos e sim um “provocador” de movimentos. 

   A improvisação ajuda a desencapar este corpo tecnicamente treinado e torna-o 

susceptível a transformações e sensações. Promovendo inquietudes e novas percepções 

do corpo, provocando questionamentos acerca do espaço e do tempo em que o corpo 

atua, encorajando o bailarino na busca de um caminho individual.  

Lembramos aqui, que a dança contemporânea não renega o treino técnico 

corporal, aliás ela se expressa em prol da diversidade, ora com movimentos simples e 

limpos, ora com movimentos intrincados e cheios de acrobacias. Exigindo assim, um 

desempenho técnico-expressivo como nunca foi exigido em outras estéticas e técnicas. 

Atualmente encontra-se uma geração de bailarinos com um nível técnico-expressivo de 

altíssima qualidade, pois eles se acoplam das mais variadas técnicas de preparação 

corporal e conhecimento artístico e pessoal: passando de simples reprodutores para 

grandes provocadores da arte de dançar.   

                                                 
46 Recortes discursivos dos artistas inquiridos 
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Podemos aqui evidenciar algumas técnicas de preparação corporal ou vivências, 

que os inquiridos nesta pesquisa escolheram como processo de formação. Como por 

exemplo: Dança Contemporânea, Dança moderna, ballet clássico, técnicas de release, 

yoga, tai-chi, improvisação, composição coreográfica, dança criativa, método laban, 

capoeira, floorwork, Pilates, teatro, técnica de Alexander , Feldenkrais, entre outras. 

Apesar desses inúmeros nomes de técnicas, através de alguns recortes, vamos 

ver o quanto é importante a pesquisa individual de movimentos, ainda aponto que estes 

recortes discursivos são apresentados a partir do questionamento, acerca do que foi mais 

positivo na sua formação em dança. 

 

“Dedicação dos formadores em apoiar e estimular as minhas idéias. Danças, com o 
objectivo de eu pensar e fazer autonomamente as minhas idéias\danças”. 
 
“O luxo de ter um acompanhamento verdadeiramente individual pela sua raridade nos 
dias de hoje”.47 

 

Entende-se que no decorrer destas múltiplas escolhas e caminhos na formação, o 

bailarino contemporâneo procura dentro de cada técnica a sua identidade corporal, e 

necessita de um apoio e de credibilidade para acreditar no seu caminho. 

 Este estímulo para a descoberta do caminho individual também é inerente ao 

apoio que o formador/professor dá no processo de formação do bailarino, por isto 

terminamos esta parte do estudo, com este trecho de discurso de um dos 

bailarinos/performers.  

 

“Todas as aulas foram importantes na minha formação, pois todas contribuíram de 
forma única, e no total contribuíram para completar e abranger o universo que é a 
dança. É claro que, hoje não tenho muito interesse em realizar grande parte delas, isto 
porque já as tive, e após a experiência senti que não era por ali que devia seguir ou 
aprofundar os meus conhecimentos, tendo sempre em conta os meus objectivos para o 
futuro. Quanto às aulas que achei mais interessantes foram: Composição Coreográfica 
e Dança Criativa/Educativa, porque são disciplinas que, no meu entender, cultivam o 
maior propósito da dança: expressão da “individualidade” do(s) individuo(s). As 
disciplinas pedagógicas também foram importantes na medida em que me deram bases 
e conteúdos para desenvolver formações de dança.” 
 

 

 

 

                                                 
47 Recortes discursivos dos artistas inquiridos 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer deste estudo, como foi objectivado no início deste texto, 

procuramos conhecer e interpretar o percurso de formação de um determinado grupo de 

bailarinos/performers, tentando assim compreender este processo, que é tão 

diversificado.  

 Decidir que caminho tomávamos para desenvolver a pesquisa, culminou no 

encontro com dois Centros de Formação do artista, que possuem um comprometimento 

sincero com a formação do bailarino/performer. Logicamente, os centros possuem suas 

diferenças e objectivos divergentes.  

 O “CEM” com a sua total investidura, para que seus artistas descobrissem os 

seus caminhos individuais, acreditando na possibilidade duma formação que é integrada 

a investigação. 

 E por outro lado, o FÓRUM DANÇA, com a sua verdadeira busca dos 

profissionais que seu público almeja. Um investimento sincero para a formação do 

nosso artista da contemporaneidade. 

Mas, apesar destas diferenças citadas acima, a busca da singularidade no 

processo de formação é inerente a todos os percursos que esmiuçamos no decorrer desta 

investigação. 

Singularidade esta, que faz ser presente no decorrer deste estudo. Pois enquanto 

estudamos um trajecto de formação estamos traçando, vivendo e modificando o nosso 

percurso de formação, ou melhor, concomitantemente estamos nos apropriando deste 

estudo. 

E é por isto que, neste momento, enxergamos o que é ser sujeito do nosso 

próprio discurso cultural. E trazendo mais uma vez de alguns autores que nos 

respaldaram enquanto processo metodológico, citamos a descoberta da compreensão do 

“SER-NO-MUNDO” de Rezende.  

A pesquisa com característica qualitativa e apoio fenomenológico, nos 

promoveu uma aproximação com o fenômeno estudado – a formação em dança do 

determinado grupo de bailarinos/performers- e por isso conseguimos compreender o 

quanto é individual o processo de formação de um artista. 

Embora seja clara esta busca individual, enxergamos no relatar dos artistas 

inquiridos enquanto grupo, um processo de formação que é desenhado por um funil.  
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Os artistas da dança, que fizeram parte deste fenómeno descrito, passaram por 

muitas linguagens de treino no decorrer das suas formações, no actual momento 

direcionam a sua formação, ora pela busca da singularidade individual, ora pelo trabalho 

corporal. E ainda almejam estar e focar a sua formação na ampliação da investigação. 

Fica claro nos discursos de todos os artistas que participaram deste estudo, a 

necessidade de encontrar a singularidade no caminho dos seus trabalhos. Falamos de 

singularidade, mesmo na forma denotativa, significando algo invulgar, relativo a único, 

individual, além de suas diversas conotações. 

Por isto é agora que colocamos um olhar para o futuro, assegurando a 

imaginação como produtora auxiliar de uma análise de projeção- prospectiva. 

Como compreendemos que a formação em dança na contemporaneidade está 

aliada à investigação, à busca da singularidade, da identidade do bailarino/performer e 

também da qualidade e formação dos formadores, colocamos a imensa vontade de 

continuar um estudo com o foco na formação dos profissionais da dança na 

contemporaneidade. Desta vez encaminhando o foco do estudo para a formação que o 

bailarino/performer passa nas instituições do ensino superior (faculdades de dança) e/ou 

a formação dos formadores. 

Não podemos deixar de declarar o encontro apaixonado pela fenomenologia e 

pelas abordagens do corpo, e por isto, sem mais, queremos finalizar este singelo estudo 

com Merleau-Ponty (1994): 

...nosso corpo não é um objeto, nem seu movimento um simples deslocamento 

no espaço objetivo, (...). É preciso que exista (...), um movimento gerador do 

espaço, que é nosso movimento intencional, distinto do “movimento no espaço”, 

que é aquele das coisas e de nosso corpo passivo. Mas há mais: se o movimento 

é gerador do espaço, está excluído que a motricidade seja apenas um 

“instrumento” para a consciência constituinte. (...). O movimento do corpo só 

pode desempenhar um papel na percepção do mundo, se ele próprio é uma 

intencionalidade original, uma maneira de se relacionar ao objeto distinta do 

conhecimento. É preciso que o mundo esteja, em torno de nós, não como um 

sistema de objetos dos quais fazemos a síntese, mas como um conjunto aberto de 

coisas em direção às quais nós nos projetamos. O “movimento gerador do 

espaço” não desdobra a trajetória de algum ponto metafísico, sem lugar no 

mundo, mas de um certo aqui em direção a um certo ali (...) (p. 517-518). 
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8.ANEXOS 

 

8.1 . ANEXO Nº 1: CARTA CONVITE  

 

 

Caro Responsável pelo CEM ou FÒRUM DANÇA, 

 

No actual momento investigo a formação dos interpretes de dança na 

contemporaneidade,  no ambito do mestrado em Performance Artistica / Dança na 

Faculdade de Motricidade Humana.  

 

É extremamente importante a sua colaboração para esta pesquisa, já que o interesse em 

rastrear e conhecer melhor  a formação dos bailarinos / performers são de extrema 

importância para os profissionais da dança, para que conheça e aprofunde as 

necessidades de formação na dança e na contemporaneidade.  É um tema que repele 

muitos interesse actuais, pois as vertentes de formação sao diversas e por vezes mal 

conhecidas. 

 

Venho por esta carta pedir a vossa colaboração para com este estudo. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 Denise Vendrami Parra, 
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8.2. ANEXO Nº 2: MODELO DO  PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO 

ENTREVISTADO 

 

1. Nome da instituição: Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica 

de Lisboa 

 

2. Tema da pesquisa: A dança  na contemporaneidade: um foco em dois centros de 

formação 

 

3. Entrevistado:  

 

4. Nome da Instituição pertencente:  

 

5. Função na Instituição:   

 

6. Materiais Utilizados: Gravador de Voz  Digital - Olympus VN-480PC 

 

7. Data da realização da entrevista:  

 

8. Local da entrevista:  

 

9. Hora:                 duração:  

 

10. Data da realização da transcrição:  
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8.3. ANEXO Nº 3: DECLARAÇÃO DE ÉTICA DE PESQUISA 
 
 

DECLARAÇÃO DE ÉTICA DE PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 

Declaro que aceito participar no estudo de Denise Parra inserido no Mestrado 

em Performance artística – Dança , na Faculdade de Motricidade Humana, orientado 

pela Profª Drª. Ana Macara. 

As questões colocadas destinam-se apenas a um estudo global e não pretende 

qualquer avaliação pessoal ou institucional.Os dados serão utilizados em conjunto com 

de outras escolas no sentido de melhor conhecer a formação do intérprete de dança na 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

_____/_____/_____     ____________________________ 

data              assinatura 
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8.4. ANEXO 4: GUIÃO PARA ENTREVISTA 1. 

 

GUIÃO PARA ENTREVISTA 1 

 

1. Poderia discorrer brevemente sua biografia, suas experiências, sua formação? 

2. Sabe-se que o fórum dança é uma instituição com apoio do ministério da cultura 

e sem fins lucrativos, um espaço com objetivo, entre outros de promover a 

formação profissional e artística.Sendo assim, qual é a filosofia do “Fórum 

Dança” para com a formação dos intérpretes de dança? 

3. Como se enquadra o “Forum.Dança” dentro do sistema de educativo português, 

já que é uma instituição “independente”? 

4. A formação do Fórum Dança é destinada, sobretudo para que tipo de público? 

5. O Fórum Dança possui ramificações nas formações.Existe algum foco principal 

para as formações? 

6. Quem são os formadores do Fórum Dança? Criadores,intérpretes, professores, 

outros? 

7. Na pág 75 do livro Dez mais Dez, você relata a falta de qualidade na formação 

dos intérpretes em Portugal, onde e de que maneira poderia ser melhorado? 

8. Como você vê a formação do intérprete contemporâneo atualmente? Poderia ser 

diferente? 

9. Qual a diferença entre a formação do intérprete e a do criador? 

10. Como uma das responsáveis pelo fórum dança e como formadora, qual seria 

uma formação importante para os intérpretes contemporâneos, desde técnicas, 

processos, entre outros? 

11. Existe outros aspectos importantes, que não foram apontados nesta entrevista, e 

que você julga importante acrescentar ao tema 
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8.5. ANEXO 5: MODELO DE QUESTIONÁRIOS 

 

CARTA E/OU E-MAIL PARA QUESTIOÁRIO 

 

Caro Colega 

 

No actual momento investigo a formação dos interpretes de dança na 

contemporaneidade,  no ambito do mestrado em Performance Artistica / Dança na 

Faculdade de Motricidade Humana.  

 

Através do Forum Dança e/ou CEM  que colaboram e se inserem nesta pesquisa, 

obtive o seu contacto por ter participado num dos cursos desta instituição. É 

extremamente importante a sua colaboração para esta pesquisa, já que o interesse em 

rastrear e conhecer melhor  a formação dos bailarinos / performers são de extrema 

importancia para os profissionais da dança, para que conheça e aprofunde as 

necessidades de formação na dança e na contemporaneidade.  É um tema que repele 

muitos interesse actuais, pois as vertentes de formação sao diversas e por vezes mal 

conhecidas. 

 

Venho por meio deste e-mail pedir a vossa colaboração através da simples resposta a 

este questionário sobre a sua formação em dança.  

Dado que é um questionário fácil e rápido de responder, espero poder receber 

brevemente as suas respostas!! 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 Denise Vendrami Parra, 
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QUESTIONÁRIO FÓRUM DANÇA 

 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 

MESTRADO EM PERFORMANCE ARTISTICA EM DANÇA 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE FORMAÇÃO EM DANÇA CONTEMPORÂNEA 
 

 

Este questionario destina-se a uma investigação de Denise Parra, orientada pela Profª 

Doutora Ana Macara, inserida no Mestrado em Performance Artistica – Dança, na 

Faculdade de Motricidade Humana. 

As questões colocadas destinam-se a um estudo global e não pretendem qualquer 

avaliação pessoal ou institucional. Os dados serão utilizados em conjunto com de os 

outros bailarinos, no sentido de melhor conhecer a realidade da formação do intérprete 

de dança na contemporaneidade.  

Sabendo que não há respostas certas nem erradas, pedimos apenas a sua colaboração de 

forma sincera. 

 

DADOS PESSOAIS  

 

1.Sexo: Masculino (  )                  Feminino (  ) 

2. Idade:______________________________ 

3.Data de Nascimento: ___/___/_____                   Naturalidade:________________ 

4. Habilitações e Instituição de formação:____________________________________ 

5. Profissão principal:________________________________________________ 

6. Tem profissão secundária, qual?__________________________________ 

 

DADOS EM RELAÇÃO AS VIVENCIAS EM DANÇA 

 

7.Quanto tempo tem de preparação em dança? 

    (  ) 1 ano       (  ) 2 a 5 anos       (  ) + 5 anos        (  ) + 10 anos 
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8.Quais os estilos/técnicas de dança que fizeram partes da sua formação na dança? 

9. Tem preparação em outras  artes performativas ? Se sim, qual, por quanto tempo e com que 

objectivos ? 

10. No caso de se dedicar profissionalmente  a dança, há quanto tempo actua nesta actividade? 

Como bailarino/performer: 

Como coreógrafo: 

Como professor: 

11. Indique o Curso de formação que frequentou no Fórum Dança e respectivamente o ano. 

(  ) Curso de pesquisa e Criação Coreográfica- Porto 2005 

(  ) Curso de pesquisa e Criação Coreográfica- Lisboa 2006 

(  ) Curso de Interpretes de Dança Contemporânea – 1997 

(  ) Curso de Interpretes de Dança Contemporânea - 2000 

( ) Outros. Quais?_______________________________________________________ 

 

12. Relativamente ao Curso que freuqentou no Fórum Dança/ e ou  o que mais o marcou 

positivamente? 

 

13. Actualmente, quais as aulas/workshops de dança e/ou artes afins que ainda frequenta e 

porquê? 

 

14.Do seu passado, que tipo de aulas considera mais importantes na sua formação e porquê? 

      

15.Fale de alguma experiência negativa na sua formação em dança. 

 

 

 

                                                            OBRIGADA  ! 
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QUESTIONÁRIO CEM 

 
 
 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
MESTRADO EM PERFORMANCE ARTISTICA EM DANÇA 

 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE FORMAÇÃO EM DANÇA CONTEMPORÂNEA 
 

 
Este questionario destina-se a uma investigação de Denise Parra, orientada pela Profª 

Doutora Ana Macara, inserida no Mestrado em Performance Artistica – Dança, na 

Faculdade de Motricidade Humana. 

As questões colocadas destinam-se a um estudo global e não pretendem qualquer 

avaliação pessoal ou institucional. Os dados serão utilizados em conjunto com de os 

outros bailarinos/artistas/performers, no sentido de melhor conhecer a realidade da 

formação do intérprete de dança/ performers na contemporaneidade.  

Sabendo que não há respostas certas nem erradas, pedimos apenas a sua colaboração de 

forma sincera. 

 
DADOS PESSOAIS  

 
1.Sexo: Masculino (  )                  Feminino (  ) 
 
2. Idade:______________________________ 
 
3.Data de Nascimento: ___/___/_____                   
Naturalidade:____________________________ 
 
4. Habilitações e Instituição de 
formação:______________________________________________ 
 
5. Profissão 
principal:______________________________________________________________ 
 
6. Tem profissão secundária, 
qual?____________________________________________________ 
 
 

DADOS EM RELAÇÃO AS VIVENCIAS EM DANÇA 
 
7.Quanto tempo tem de preparação em dança? 
    (  ) 1 ano       (  ) 2 a 5 anos       (  ) + 5 anos        (  ) + 10 anos (especifique o 
tempo)..................... 
 
8.Quais os estilos/técnicas de dança que fizeram partes da sua formação na dança? 
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9. Tem preparação em outras  artes performativas ? Se sim, qual, por quanto tempo e com que 
objectivos ? 
 
10. No caso de se dedicar profissionalmente  a dança, há quanto tempo actua nesta actividade? 

Como bailarino/performer: 
 
Como coreógrafo: 
 
Como professor: 

11. Indique o ano da formação intensiva que frequentou no CEM e respectivamente  a duração 
desta formação. 
 
(  ) Formação intensiva .............................(ano)................................................(duração) 
 
12. Após a Formação Intensiva no CEM, prosseguiu com a Zona Z  ou com outro curso dentro 
do estabelecimento em questão? Se sim, relate brevemente o processo. 
 
13. Relativamente a Formação Intensiva que frequentou no CEM o que mais o marcou 
positivamente e porquê? 
 
14. Actualmente, quais as aulas/workshops de dança e/ou artes afins que ainda frequenta e 
porquê? 
 
15.Do seu passado, que tipo de aulas considera mais importantes na sua formação e porquê? 
      
15.Fale de alguma experiência negativa na sua formação em dança. 
 
16. Outros apontamentos que queira deixar sobre a formação actual na área em questão. 
 
 
 
                                                            OBRIGADA  ! 
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8.6. ANEXO 6: GUIÃO PARA ENTREVISTA 2. 

 

GUIÃO PARA ENTREVISTA 2. 

  

 

1. Como é o percurso do CEM? 

2. Como foi alaborada a primeira formação do CEM? 

3. Quando nasceu a Formação Intensiva Acompanhada e por que? Qual foia 

filosofia desta fromação? 

4. Aconteceu alguma modificação no decorrer das edições das Formações 

Intensiva Acompanhadas? 

5. Na actual formação , qual é a modificação que é considerada muito importante? 

6. Qual é a relação do CEM e das sua formações perante os orgão governamentais? 

7. Existe outros aspectos importantes, que não foram apontados nesta entrevista, e 

que você julga importante acrescentar ao tema. 
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8.7. ANEXO 7: TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1 E 2. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1: COM CRISTINA SANTOS (C.S.) 

(REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELO FÓRUM DANÇA) 

 

(D.P.) Poderia discorrer brevemente sua biografia, suas experiências, sua 

formação?Falar da sua experiência até chegar ao Fórum Dança.  

(C.S.) Eu tenho 47 anos, sempre trabalhei no meio da dança, nunca ganhei dinheiro com 

outra área, nunca tive uma profissão exterior ao meio da dança. Desde pequena tive uma 

formação de Ballet em Portugal, portanto, com todas as condicionantes da formação que 

havia aqui em Portugal, designadamente nos cursos que havia na Fundação Gulbenkian 

e mais tarde no Conservatório. Depois apareceu a Companhia Nacional de bailado, eu 

ingressei lá, fiz audição, fui pré-profissional, estagiaria e profissional também, mas 

minha carreira lá foi muito curta, no entanto tive um filho e ainda permaneci lá mais um 

tempo, e logo sai. È muito difícil essa questão da maternidade e de uma companhia de 

repertorio. É muito complicado! 

Depois comecei a dar aulas, foi um recurso nesta altura, era muito nova. Mas não tinha 

propriamente formação pedagógica, aliás ninguém tinha este tipo de formação naquele 

tempo. Uns anos mais tarde apareceu a escola superior de dança e entrei para o primeiro 

ano de existência da Escola Superior de Dança, portanto fui aluna do primeiro grupo de 

todos, no ano letivo de 86, 87. Tinha pessoas diversificadas, umas mais velhas, um 

bocadinho como era meu caso, pois eu já tinha 27 anos. Com diferentes experiências. Ai 

eu conheci outros tipos de pessoas, pois o meio que conheci era o meio do ballet 

clássico e nessa altura foi o início do movimento na dança, chamado a nova dança 

portuguesa, final dos anos 80. Que também teve algumas ligações, conexões com a 

Escola superior de Dança, pessoas que lá passaram como professores e alunos. Portanto 

este foi um tempo importante, apareceram algumas pessoas, e eu recomecei depois a 

dançar também no contexto da dança contemporânea, eu já tinha parado de dançar 

destes os meus 24 anos voltei a dançar e dancei durante alguns anos, nunca fui criadora, 

continuei sempre a dar aulas, nunca parei, porque era o meu meio principal de 

subsistência. E ai realmente tomou contacto, no fundo fiz parte daquele grupo de 

pessoas que estava a dar origem a dança contemporânea/nova dança portuguesa. Esta 

dança começou a internacionalizar, nestes inicio viajei muito e dancei. Pois enfim era 
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grupo pequeno de pessoas, entre criadores e intérpretes. Tive presente na Europália 91, 

que foi uma mostra universal, sobre o Portugal, houve um festival em klapstuk na 

Bélgica, no fundo foi a primeira apresentação mais importante dos novos coreógrafos 

portugueses, uma apresentação feita na cena internacional... continuei  a dar aulas. No 

entanto fiz parte do inicio d Fórum dança em 1990 e foi formado com pessoas que 

tinham estado ligadas a Escola Superior de Dança e outras pessoas, era um grupo 

pequeno, pessoas com varias experiências e formações, e mantenho o no Fórum Dança. 

Entretanto no Fórum dança desenvolvi projectos muito ligados a formação de 

interpretes, de criadores e de pessoas ligadas ao espetáculo. 

Ah... Enfim depois veio dar origem aos projetos de formação em dança, que agora são 

aqueles que acontecem no Fórum Dança. Também tive ligada as duas associações que 

surgiram, associações profissionais no meio da dança contemporânea, a primeira a 

APPD (ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DANÇA CONTEMPORÂNEA) 

constituída em 93, foi a primeira associação de profissionais para a dança 

contemporânea. E agora estou ligada a REDE que é uma associação das associações, 

Fiz parte da direção das duas. A APPD não existe mais,  morreu de morte natural. Mas 

agora os artistas voltaram  há uns anos manifestar as necessidades de haver uma 

associação que se constitui um parceiro que centralizasse um dialogo com o governo, 

com o poder  e com protagonista sociais e não só o governo. E então surgiu a REDE.  

 

(D.P.)  Entre os vários objetivos que o Fórum Dança tem, ele tem de promover a 

formação, quais são os tipo de formação e a filosofias para com as formações? 

(C.S.)  Desde 1990 o objetivo do Fórum já era a formação, foi criado por um grupo de 

pessoas, e pretendia com a formação criar algo relativamente diferente do que já existia 

como formação na altura, uma alternativa, uma forma diferente. Ao nível da promoção 

da nova dança, movimento emergente dos novos criadores... Ate 95 teve uma dupla  

função, uma formação e outra o apoio a criação. Com o apoio estatal 1996, com um 

novo governo, um governo socialista que teve pela primeira vez um ministério, ate 

entanto só havia secretarias de estado (a partir criação do ministério da cultura), houve 

um aumento de investimento na criação contemporânea, e o fórum dança se desvinculou 

da criação e produção e passou a focalizar mais na formação, porque começaram a 

aparecer outras estruturas diretamente ligadas a criação e para a apresentação. 

Paralelamente à formação, temos o trabalho de documentação , desenvolvemos muito o 

aconselhamento, a divulgação regular de atividades da dança e não só.  
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Ter contato intimo com a comunidade, ao nível dos jovens, como dos artistas e 

professores, diferentes origens. 

 

 

(D.P.)  Qual é o publico do Fórum Dança? 

(C.S.) O publico, não é só um tipo, mas o principal é aquele que quer se 

profissionalizar, com os que trabalham mais que é o objeto dos projetos mais 

importantes do Fórum Dança. Mas nos primeiros anos foca-se na dança educacional, 

dança pra comunidade, trabalhava  na altura a Madalena Vitorino (diretora do centro de 

pedagogia e formação do Centro Cultural Belém) que tem essa formação, formação de 

professores ou monitores que vão levar a dança a todos, a qualquer grupo comunitário 

evidentemente, incluindo os grupos escolares, de qualquer grupo etário, e vão facilitar 

que todas as pessoas podem produzir inventar e vivenciar a própria dança através de 

processos criativos e do despontar da criatividade, hoje não é o atual trabalho 

profissional em termos de formação, mas o Fórum Dança  nunca abandonou este curso, 

e esta tendo um curso a funcionar no momento - este curso para a comunidade. 

A partir de 1995 / 96, focalizamos mais na formação de profissionais, de artistas de 

interpretes e criadores, e focalizaram o projeto para isto, e continuamos o ensino que 

tem sido dirigido a jovens adultos, e nós procuramos uma situação de formação intensa, 

muito a ver com contemporaneidade e adequar as situações pedagógicas as necessidade 

da dança contemporânea com a dança que se faz hoje, o ensino muito próximo do meio 

profissional, ou seja, nós procuramos professores que a maioria deles sejam artistas em 

atividade, para os alunos estarem perto da criação viva, a escolha dos formadores vem 

de contatos internacionais e ao longo desses anos o patrimônio de relações ajuda as 

informações nacionais e internacionais, e as escolhas regem pelo maior nível possível 

de qualidade, preferindo os artistas em atividade, mas também privilegiamos o contato 

dos alunos a linguagem e códigos mais importantes que constituíram também a historia 

mais recente da dança, século XX, incluindo a dança clássica que ocorreu mais atrás,  a 

par de experiências muito atuais e linguagens individuais que diferentes professores, 

criadores trazem consigam, queremos desenvolver o conhecimento de códigos 

consistente que o patrimônio que dança transporta. Há uma diversidade grande de 

pessoas, a pessoas de outras áreas artísticas , pois achamos que a formação da dança 

hoje em dia tem que passar também por um contacto , enfim com alguma importância , 

a na área do teatro, interpretação teatral, dramaturgia, voz , musica e também na teoria. 
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Agora os nossos projeto em termos de formação tem sido diversos, são diferentes, não 

temos só um modelo de formação, isto porque tentamos adaptar o mais possível as 

necessidades detectadas do publico com quem lidamos mais também e muitos dos 

projeto são condicionados pelo nossas possibilitados pela nossas condições e meio de 

trabalho, que são difíceis não são fáceis, somos uma associação financiada pelo 

ministério da cultura, mas ele tem tido ate agora dificuldade muito grande em aceitar ou 

validar ou assumir um determinado tipo de formação como sendo sua responsabilidade, 

idéia generalizada, pois pensam que formação é no ministério da educação. 

O nosso tipo de trabalho e formação teria que ser assumido mais pelo ministério da 

cultura, sendo este o financiamento, todos os projetos de formação com maior volume e 

consistência, tem apoio de outras estruturas normalmente, que tem a ver com o 

ministério do trabalho e programas europeus, para realizar o curso passamos por muitas 

condicionantes apertadas, praticas que determinam a dimensão do curso e a 

possibilidades de escolhas de professores de fora de Portugal. 

Com o Ministério da educação tivemos tentativas de viabilizar projetos, mas a nossa 

origem é ligada ao meio artístico e da criação, e se falarmos sobre ensino artístico aqui 

em Portugal existe um conceito difuso e as responsabilidades  e a tutela é um pouquinho 

deficiente, pois em termos de escola e academia a única tutela e o ministério da 

educação, que tem  avaliado e gerido de forma deficiente o ensino artístico, as próprias 

universidades são universos que é difícil compatibilizar uma postura experimenta lista, 

que proporciona a autonomia, a curiosidade a experimentação e ate a liberdade, a 

procura de novas pessoas e professores, academia tem a tendência de eternizar 

determinadas maneiras de fazer, é altamente burocrática… o que gosto do fórum dança, 

por estarmos fora deste circuito, é a liberdade de elaborar projectos que consideramos 

importantes, mas falta os meios, que se calhar os circuitos acadêmicos terão. O ensino 

artístico não teve relação importante entre os dois ministério, uma articulação, fizeram 

somente dois relatórios desde os meados de 90 sem conseqüência e relevância, o ensino 

superior de dança não é um ensino muito adequado a contemporaneidade, e quem quer 

desenvolver uma coisa exteriormente ao ministério da educação, em termos de 

formação tem dificuldades, quase um vazio legal, o ministério da cultura não assume 

estes projetos e empurra para o ministério da educação que não tem mostrado 

capacidade para responder em termos de qualidade, de adequação e de inovação as 

necessidade das produção contemporânea e do meio contemporâneo.  

Mas tivemos o projeto, que é a re-atualização do curso de dança contemporânea. 
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Re-atualização deste curso, que já teve dois edições deste curso (1997 a 2000), e não 

conseguiram realizar novamente pois estão re-atualizando, este curso sempre teve apoio 

financeiro de outras áreas , como ministério do trabalho , fundo social europeu.Este 

projeto já foi um conteúdo de uma candidatura por nos apresentado a um programa que 

apareceu tutelado pelo ministério da educação e a colaboração pela cultura por nós.Este 

curso estava sob o abrigo dos cursos de especialização tecnológica, foi muito 

burocrático , mas foi aceite sua criação saindo no diário da republica o nosso 

projeto,demorou imenso tempo, quase três anos, mas chegamos à conclusão que não 

poderíamos ter financiamento pois não éramos tutelados diretamente pelo ministério da 

educação. 

Confesso que já tentamos, até para ter acesso este tipo de financiamento do ministério 

da educação , transformamos numa escola profissional . E nossas instalações, por 

exemplo, não estão adequadas aos moldes, não temos condições logística , além das 

remunerações são muito baixas em relação aquilo que nos praticamos, pois quando se 

tem uma determinada qualidade de professores , especialmente nos cursos grande os 

honorários tem uma determinado nível. 

Este curso maior que queremos refazer a vários anos que não fazemos… 

Gostaríamos que os nossos projetos fossem co-viabilizados pelos dois ministérios, 

porque a natureza do nosso trabalho justificaria. Mas isto teria que ser  uma decisão e 

vontade política de articulação entre os dois ministérios, sinceramente sou um pouco 

cética,  está longe de existir. Mas esta viabilização gostaríamos de conseguir, pois temos 

credibilidade para isto, repare que os jovens que tem destacado nos últimos anos, a 

maioria tem sua referencia o fórum dança.  

Hoje em dia em nível universitário, tem havido tentativa de inicio de curso de dança e 

performance que não vão para frente, eu penso que as coisas tenham começado mal, as 

nível das pessoas responsáveis que começam a lançar isto, não tem conhecimento 

suficiente, as coisas começam a mal pela raiz. 

 

(D.P.)  Com você vê as formações em dança na contemporaneidade? 

(C.S.)  Hoje em dia as questões de formação não é simples, antigamente que os códigos 

eram mais pré-estabelecidos esta questão era mais fácil, as fronteiras eram mais 

estabelecidas. Mas atualmente quando falamos de dança contemporânea, estamos 

falando de um universo que nós mesmos não conseguimos delimitar. Mas para falar de 

um projecto de formação temos que delimitar e fazer escolhas, não se pode incluir tudo. 
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E o que é difícil de gerir é esta dificuldade acrescida, administrar a consciência desta 

abrangência com a liberdade, a experimentação, com o rigor, a disciplina, a 

consistência, o tempo. Portanto alguns dos valores da academia antiga são muito bons, 

como o rigor a disciplina e o próprio tempo. Na formação em dança o elemento tempo é 

muito importante, pois acrescenta a rotina (sem ela ser inibidora), e há uma 

sedimentação de experiência e de conhecimentos. Deveríamos cultivar alguns pontos da 

formação tradicional, não podemos perdê-los. Temos que cultivar,  mas temos que 

conviver este lado com o espírito de inovação, do laboratório, do experimentar, da 

atitude de curiosidade, da liberdade, estar aberto ao mundo, e a autonomia, a promoção 

do individualismo como marca das diferenças de cada um.  

Então temos dois lados que são difíceis  de gerir. Um desafio interessante. São dois 

pratos da balança que parecem antagônicos, mas não são! 

Que formação?  

O trabalho de corpo é importantíssimo,  eu penso que a formação em Portugal tem uma 

fragilidade muito grande neste ponto da exploração do corpo, mas isto é também 

histórico e cultural. Tradicionalmente não somos um pouco que dançamos muito. 

Tivemos uma deficiente historia da dança portuguesa. 

Não tivemos uma história do ballet , nem de Modern Dance no século XX , passava 

somente algumas companhias, havia o conservatório. Mas também tivemos uma 

companhia da importante que era o ballet Gulbenkian, também a Companhia Nacional 

de Bailado,  mas despontamos com o movimento da nova dança Portuguesa. E hoje... 

O lado físico não temos muita tradição neste nível, nem de grandes professores, a nossa 

dança mesmo atual, é mais rica ao nível do imaginário, e das propostas criativas dos 

diferentes autores, mas os conteúdos desta dança nunca são de uma grande exploração e 

de intensidade física. Não é muito a nossa história da dança, mesmo as danças mais 

recente Portanto precisamos de pessoas que traga experiências fortes neste nível de 

exploração do corpo. E é por isso que acredito na contribuição de alguma prática do 

ballet que não deverá ser afastada, pois traz vantagens em termos de  recurso físico, 

como o rigor,  de coordenação, a elasticidade, definição, legibilidade do movimento, 

mas é claro que consciente que isto é um dos recursos de movimento na formação. 

Mas as linguagens físicas que fundamentam muito  e são basilares na formação da 

dança contemporânea, é o contacto e improvisação, algumas técnicas de release, mas 

também a área da dança pós-moderna americana que é fortíssima, e também o trabalho 

de Pina Baush que desconstrói e reinventa uma maneira e uma forma de dançar, até 
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mesmo uma técnica de corpo. Experiências consistentes ao nível das técnicas do corpo. 

E depois as experiências consistentes em processos de composição de estruturações dos 

materiais. Até mesmo a formação dos interprete/bailarino com os coreógrafos/criadores 

passam pela mesma base. Não consigo vislumbrar grandes diferenças na formação 

básicas duns e de outros, no contexto contemporâneo na dança. Hoje em dia um dos 

motivos é o interprete ser constantemente solicitado para colaborar  em termos criativos. 

As vezes começa a analisar onde começa e onde acaba um interprete e um criador 

As pessoas não são todas iguais, e a pessoas que serão ótimos bailarinos, não vão ser 

ótimos criadores. 

Os interpretes tem que ser uma pessoas muito experimentada nos processos de 

improvisação e até de estruturação de material, portanto em composição, seu contributo 

em termos de pessoas criativa, em termos de bailarino criativo, e não é um reprodutor 

de movimento. Normalmente o criador já experimentou ele próprio trabalhar com outros 

criadores, com diversas experiências.  

É verdade que consigo imaginar um curso de longo prazo com especializações, voltado 

mais para o interprete ou mais para a criação, mas com os lados sempre apoiados. Penso 

que nas boas escolas não há tipos de diferenciação na base. 

Neste momento no Fórum Dança não estamos com uma formação voltada para o 

interprete.Temos feito nesta área , curso de cinco meses, normalmente, cursos que 

pretende por esses jovens artistas, no inicio da vida profissional , ou ate mesmo na fase 

final da sua formação , em contato intimo de experiência , com coreógrafos mais 

experimentados, são os curso de pesquisas e criação coreográfica, geralmente três ou 

quatro coreógrafos, no ultimo com quatro., um mês ou seis semanas com cada 

coreógrafo, e composto por outras disciplinas de técnica , voz e yoga, mais 

complementares mas o trabalho majoritário é o contato criativo com o coreógrafo 

O Curso de dança na comunidade, esta a funcionar agora, horário pós laboral (neste), as 

sesta e sábados, um grupo de pessoas (neste só mulheres), muito diverso, 

heterogeneidade de pessoas (usual nos nossos cursos), professor de escola, da educação 

física, até bailarinas.   

Um lado importante do Fórum Dança é a formação em produção e gestão. Tem se 

manifestado necessário e importante esta formação,  a promoção de pessoas, os 

mediadores, não são os artistas, até muito poucos anos era feito por curiosos não tinha 

propriamente formações nestas áreas. Sabemos que existe pós-graduações e outros 

cursos nesta área, mas a nossa formação o que tem diferente é a relação muito próxima 
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com o terreno, com a coisa viva, é a nossa mais valia mais notória, de uma maneira 

geral, a relação direta com o meio profissional. Este curso tem tido resultados ótimos, 

pois as pessoas estão a trabalhar no meio pelo qual formamos, tão a produzir e trabalhar 

em outras estruturas. 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 2: COM S.N.  (REPOSNSÁVEL PELO 

CEM) 

 

D.P.: Como foi o inicio do CEM e a decisão de criar a formação intensiva? 

 

S.N: O cem começou exatamente como um espaço móvel, plástico e transformável onde 

se pudesse fazer a formação, que agora chamo de investigação, pois percebi que em 

criação são a mesma coisa.  

O cem não é de todo uma escola, pelo menos no sentido infelizmente que as 

escola de agora: na tal coisa de passar uma coisa fixa, de um modelo fixado.  

  A proposta do cem era de um lugar onde as pessoas pudessem mover, encontrar 

o que interessava trabalhar. E foi neste sentido, das pessoas fazerem o seu próprio 

percurso, acompanhados por outros artistas e investigadores. 

Ainda se vê muito aquela necessidade da criação contemporânea a obrigar a 

formação e a investigação, e eu acho que isto está completamente fora da realidade da 

arte contemporânea, pelo menos nas artes performativas contemporânea. A 

característica da criação contemporânea é que a formação e a investigação são 

intrínsecas à criação. Não estou nada a ver como na contemporaneidade consegue 

distinguir as coisas. E neste aspecto que há uns anos começamos ter no cem  as zonas de 

criação, que na realidade são percursos individuais acompanhados pelos artistas do cem, 

chamado “zona z”. Fez parte da primeira “Zona Z” a Ainhoa Vidal , o Alex, Zé 

Margarido Agostinho, entre outros. Esta Zona Z foi criada por eles e a partir deles.  

Começamos a perceber que eventualmente era preciso uma chegada ou um 

caminho anterior a esta capacidade de materializar uma criação própria, ou poder 

identificar um caminho próprio, pois a Zona Z é o acompanhamento do percurso 

criativo de um artista. Faltava qualquer coisa para que houvesse um caminho criativo, 

que tivesse uma escolha para materializar esta criação numa peça coreográfica ou 

performance, numa peça escrita ou de vídeo.  

Para que o artista tenha clareza para selecionar o material comunicável na sua 
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área artística escolhida tem que estar num mundo móvel, foi quando abríamos uma 

coisa chamada “formação intensiva acompanhada”. Como se fosse um lugar (um 

tanque) de pensamento físico, que precede ou permite ao individuo perder-se com 

certeza e largar as suas certezas absolutas e poder ganhar aquilo que é essencial na 

criações contemporânea , que é esse potencial e capacidade de desmultiplicar um 

material nas suas infinitas possibilidades , assim  passara por um momento que se perde 

. 

  Mas também perceber qual é o seu movimento, o seu gesto, o seu caminho , 

mesmo que este gesto e movimento seja transformado ao longo da sua vida e permeável 

a sua experiência de vida . Não é um método do tipo, aprender primeiro e depois criar , 

mas sim criar um espaço de percepção física longa que permita depois saborear o seu 

percurso criativo , sendo que o próprio percurso de investigação e formação já é a 

própria criação , mas não  tem a obrigação nem um vetor de apresentar esta criação 

material , publica, é um lugar de estudo , e a criação desse espaço anterior é a formação 

intensiva acompanhada (é o espaço de materialização, comunicação) , que no fundo é 

uma metáfora do que é uma criação  

“é quase como se tu criasse um espaço que encontraras toda a tua vida profissional , que 

é este espaço de voltar , refletir , investigar, partilhar , ter duvidas , fisicalizar e depois 

apresentar...e depois voltar a refletir...” 

 

(D.P.) Como foi elaborada a Formação Intensiva Acompanhada? 

 (S.N).A formação intensiva começou por ter três meses e depois passava para a Zona Z 

, e depois passou há ter cinco meses e passava para a Zona Z e agora vai ter oito meses e 

não tem que passar para a Zona Z. Que é o mais engraçado! 

Portanto , a zona Z que é uma zona de criação, será uma zona que virá desde o interior 

para quem tiver preparado e quiser. A formação intensiva é esse próprio um corpo. 

Estamos a chegar a uma conclusão que eventualmente um dos lugares da arte é mesmo 

a zona da investigação , a investigação em si é arte. 

A formação intensiva é um tempo ,que no próximo ano será de outubro ao fim de maio, 

em que um conjunto de 8 a 12 indivíduos, nunca sabemos quem são, irão trabalhar em 

conjunto de num coletivo mas a nível individual passada por experiências longas. 

Quer dizer , cada orientador, cada proposta e com cada investigador estariam pelo 

menos três semanas e no mínimo 5 horas por dia com eles. Esses eles são oito ou 12 , 

que depende da características das pessoas, às vezes o grupo permite que seja mais, e 
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consoante quem são, os background, as idades , as culturas as ventanias que tem , da 

para perceber se é um conjunto de indivíduos diversos que podem ser 12 ou oito 

dependendo das características deles,selecionamos,e não tem numero fixo.  

Garantimos que uma fase dessa formação seja aberta a outras pessoas (pesquisadores) 

que estão em antropologia , filosofia, artistas plásticos,e que cruzam o percursos desses 

outros para que eles não fiquem fechados numa bolha - dos artistas – possam cruzar 

com outras formas de estar. E que eles percebam que criam um espaço de investigação 

intenso , mas que não é hermético. 
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8.8. ANEXO Nº 8: BIOGRAFIAS 

 

 BIOGRAFIAS 

 

a)AMÉLIA BENTES possui o bacharelado da Escola Superior de Dança de Lisboa, no 

ramo de espectáculo. Foi aluna dos Cursos de Formação Profissional do Ballet 

Gulbenkian. É diplomada pelo European Dance Development Center – College of Arts, 

Arnhem, na Holanda. Participou em workshops do Ballet Theatre Joseph Russillo, Ann 

Papoulis, Stephen Petrónio, Nadine Ganase, Wim Wandekeybus, Carolin Carlson, Alan 

Platel, David Zambrano, entre outros. Foi membro da Companhia Amsterdam Dance 

Theatre, na Holanda, e da Dance Alliance dirigida por Mary Fulkerson. Como bailarina 

convidada participou em produções independentes do grupo Hard Knocs, dirigido por 

Yishico Shuma, em Nova Iorque. Tem trabalhado em algumas produções do coreógrafo 

Paulo Ribeiro e é membro da Companhia Clara Andermatt, ACCCA, coreógrafa de 

quem tem sido assistente na grande maioria das suas produções. 

 

b)ANTONIO CARALLO de 1980 a 81 estudou dança clássica no Centro Studi Danza 

em Florença, Itália. De 1981 a 84 fez estudos superiores em Dança Contemporânea com 

obtenção do Diploma na Folkwang Hochschule em Essen (Alemanha) . De 1985 a 90 e 

de 1993 a 96 foi membro do Wuppertal Tanztheater, dirigido por Pina Bausch. 

Participou nas criações dos espectáculos: Viktor, Ahnen, Palermo, Danzon, assim como, 

no filme O Lamento da Imperatriz .Nestes dois períodos de trabalho com a companhia, 

interpretou grande parte do repertório do Tanztheater, ao longo da Europa, América do 

Sul, Índia, Japão, Israel, EUA, etc. Dirigiu estágios e seminários de dança 

contemporânea em vários países da Europa em destaque: Canal Danse-Paris, Fundação 

Piccinni-Bari, Centro Studi Danza-Florença, Centro Caravana-Cagliari, Ècole National 

de Danse-Marselha, Biennale de Danza-Veneza, Festival SITE-Coimbra, CENTA-Vila 

Velha de Rodão, Escola Superior de Musica e Artes do Espectáculo-Porto,  C.E.M. 

(Centro em Movimento)-Lisboa. Desde 1992 que colabora periodicamente como 

professor convidado do Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, em França. 

Desde 1998 dirigiu acções de formação e seminários em dança contemporânea no 

Fórum Dança de Lisboa. Em 2001 dirigiu seminários e coordenou o trabalho de 

Composição Coreográfica dos alunos do 4º ano da Escola Superior de Dança de Lisboa. 
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Em 2004/2005 integrou o corpo docente da Escola Superior de Dança de Lisboa como 

Professor adjunto em Técnica de Dança Contemporânea. 

 

c)ANTÓNIO PINTO RIBEIRO nasceu em Lisboa.Viveu em vários países africanos e 

europeus. Tem repartido a sua actividade profissional entre a investigação acadêmica 

em áreas como as Teorias das Culturas e a Estética e a Programação Cultural e Artística. 

É professor conferencista de várias universidades internacionais. É autor de obras de 

história de arte, de ensaio e de um romance. 

 

d)CRISTINA SANTOS nasceu em Lisboa. De 1970 a 1978 fez a formação em dança 

clássica na Fundação Calouste Gulbeikan e no Conservatório Nacional de Lisboa.De 

1979 a 1983 fez parte do elenco da Companhia Nacional de Bailado.Desde 1984 leciona 

Técnica de Dança Clássica e Dança Educacional (Academia de Dança Contemporânea 

de Setúbal, Companhia de Dança de Lisboa, Fórum Dança, Centro Artístico Infantil da 

Fundação Gulbeikan, etc.).Em 1989 terminou o Bacharelado da Escola Superior de 

Dança, no ramo de Educação. Freqüentou diversos estágios de dança contemporânea, 

nomeadamente em Paris e Nova Iorque. Entre 1989 e 1993, participou como bailarina 

em diversas peças de Joana Providencia. Em 1990 foi sócia-fundadora do Fórum Dança 

e em 1995 passou a fazer parte da direcção desta associação onde dirige a área de 

formação.  

 

e)DIETER HEITKAMP nasceu em Abril 1957 e é membro da Tanzfabrik Berlin 

desde a sua fundação, em 1978, tendo sido um dos seus directores artísticos até 1995. 

Estudou Educação Física e Biologia na FU Berlin e Artes Visuais na HdK Berlin.  

Iniciou os seus estudos em dança em 1977, com contacto improvisação, seguido de 

várias técnicas de modern dance, release, técnicas de alinhamento e Body-Mind 

Centering.Tem sido convidado a ensinar em diversas State Ballet Schools e 

universidades (Frankfurt, Leipzig, Berlin, Dresden), no departamento de coreografia da 

Ernst Busch Theatre University, em Berlim e em diversas instituições na Europa. 

As suas coreografias foram apresentadas em várias cidades alemãs, na Europa, Canadá, 

EUA, Japão, Hong-Kong, Brasil, Letónia e Rússia.De 1998 a Abril 2001 foi professor 

de dança contemporânea na Hochechule for Music and Dramatic Arts (Frankfurt/Main), 

data a partir da qual passou a ser director do Departamento de Dança Contemporânea e 

Clássica da mesma escola. 
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f)EZEQUIEL SANTOS nasceu em 1967.É licenciado em Psicologia, e cursou o 

mestrado na especialidade de sexologia da Universidade Lusófona em Lisboa. 

Desde 1993 desenvolve actividade como pedagogo nas áreas da psicologia, 

comunicação e dança criativa, e como crítico/ensaísta de dança. 

Foi intérprete dos coreógrafos Madalena Victorino, Rui Nunes e Francisco Camacho até 

1995 apresentando-se em vários espectáculos pela Europa.  

É desde 1996 o director do Núcleo de Apoio Coreográfico do Fórum Dança com 

funções de aconselhamento, direcção artística e relações internacionais.  

Ensina regularmente a cadeira de "História da Dança" nos cursos de formação do Fórum 

Dança, e tem apresentado várias comunicações sobre dança na Europa e no Brasil. 

 

g)FRANCISCO CAMACHO Nasceu em Lisboa em 1967. Estudou dança, teatro e voz 

em Portugal e em Nova Iorque. Dançou com vários coreógrafos destacando Paula 

Massano, Meg Stuart e Alain Platel actuando na Europa e nos Estados Unidos. Desde 

1988 os trabalhos coreográficos de Francisco Camacho foram apresentados em 

Portugal, Canadá, França, Bélgica, Escócia, Suíça, Alemanha, Espanha, Eslovénia, 

Itália, Finlândia, Roménia, Inglaterra, Áustria e Brasil; Ensina regularmente em 

Portugal e no estrangeiro.É membro fundador de EIRA, sua produtora executiva. 

 

h)HOWARD SONENKLAR está há 20 anos activamente envolvido em dança.  

Nos anos 80, participou em espectáculos com diversas companhias de dança e 

coreografou e dirigiu actores de teatro em vários países Europeus e nos EUA.  

Em 1988, começou a leccionar e optou por se concentrar em certos aspectos 

pedagógicos da dança, do teatro e de estudos relativos ao movimento humano. 

Complementando a sua formação inicial em dança contemporânea, foi principalmente 

influenciado pela forma do movimento de "Contact Improvisation", o qual tem dançado 

e ensinado ao longo dos anos. Em 1986 começou a estudar Aikido e um sistema 

baseado no movimento anatómico e desenvolvimentista denominado "Body Mind 

Centering"TM. Completou subseqüentemente uma formação de quatro anos nesta área e 

é esta a investigação a que atribui grande parte da sua compreensão da consciência do 

movimento.Desde 1992 tem sido convidado pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

Centro Cultural de Belém, Companhia REAL/João Fiadeiro, Fórum Dança, Escola 
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Superior de Dança e Centro Em Movimento para apresentar o seu trabalho em Portugal 

na qualidade de Professor. 

 

i)JEREMY NELSON é da Nova Zelândia. Após treinar na escola de Londres, dança 

Contemporânea, dançou com o Siobhan Davies e segundas companhias da dança do 

Stride em Londres antes de mover-se para New York em 1984. 1984 a 1992, dançou 

com Stephen Petronio Dançar Companhia em New York. Em 1991, Nelson recebeu a 

concessão de “Bessie” da dança e do desempenho de New York para seu desempenho 

proeminente. Trabalha agora como coreógrafo, professor e bailarino.Suas coreografias 

foram executadas em Venezuela, em Nova Zelândia, em Suécia, em Inglaterra, em 

Alemanha, em Grécia e em Espanha.Tem ensinado em varias partes do mundo por 15 

anos; recentes em P.A.R.T.S, escola em Bruxelas, o Festival de Anna Teresa de 

Keersmaaker de Kalamata na Grécia, em México, em Canadá e em França. Estudou a 

técnica TM de Klein por 15 anos. Este trabalho junto com seus estudos mais recentes na 

técnica de Alexander e Contato e Improvisação dão forma à base de suas aulas de dança 

contemporânea.  

 

j)JOÃO FIADEIRO nasceu em Paris em 1965. Filho de pais exilados políticos, passou 

ainda por Argel, El Salvador e Brasil antes de se instalar em Portugal em 1972.  

O seu primeiro contacto com a dança acontece com Rui Horta em 1982 antes de iniciar 

a sua formação nos cursos de formação profissional do Ballet Gulbenkian em 1983 sob 

a direcção de Jorge Salavisa. Em 1984 dá inicio a um período de quatro anos de 

formação especifica entre Lisboa e Nova Iorque em técnicas de dança clássica e 

moderna, intercalando com períodos onde foi bailarino na Companhia de Dança de 

Lisboa sob a direcção de Rui Horta primeiro e Mark Haim depois. Em 1988 foi bolseiro 

do Jacob's Pillow Dance Festival nos Estados Unidos onde entra em contacto com 

Trisha Brown e Steve Paxton, entre outros coreógrafos pioneiros do movimento pós-

modernista americano. Nesse mesmo ano é convidado a ingressar no elenco do Ballet 

Gulbenkian. Em 1989 entra em contacto com as metodologias de composição do 

coreógrafo belga Wim Vandekeybus que se tornam, juntamente com a técnica “contact-

improvisation” aprofundada com Dieter Heitkamp e Howard Sonenklar em Berlim, nas 

duas referências mais presentes nos seus primeiros trabalhos.  

Iniciou a sua actividade coreográfica em 1989. Desde 1997 tem sido convidado 

regularmente para ensinar ou orientar ateliers de pesquisa em Composição em Tempo 
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Real em diversas instituições nacionais e estrangeiras como a Faculdade de Motricidade 

Humana, o Fórum Dança e a Escola Superior de Dança em Portugal, o Centre National 

de la Danse e o Centre Chorégraphique National de Montpellier em França.  

o longo do seu percurso teve a oportunidade de colaborar com diversos artistas como 

por exemplo, entre outros, os compositores Miguel Azguime e Victor Rua, os artistas 

visuais Marta Wengorovius e Walter Lauterer, os intérpretes Nuno Bizarro e Helga 

Guzner, o coreógrafo Mark Tompkins, o cineasta Pedro Costa ou o director dos Artistas 

Unidos, Jorge Silva Melo. 

 

k)JOSÉ GIL (Muecate, 1939) é um filósofo e ensaísta português. Os seus trabalhos são 

em língua francesa e portuguesa. Estudou em França, nomeadamente com o filósofo 

Gilles Deleuze. Leciona filosofia na Universidade Nova de Lisboa e no Colégio 

International de Filosofia (Collège international de Philosophie) em Paris. 

 

 

l)LOÏC TOUZÉ. Formado pela École Nationale de l`Opéra de Paris, é director artístico 

da “Compagnie 391” e, até 2005, dos “Laboratoires d`Aubervilliers”, com Yvane 

Chapuis e François Piron. Como intérprete, colaborou, entre 1982 e 2000, com diversos 

coreógrafos e companhias de dança, tendo igualmente apresentado, como criador, uma 

série de espectáculos que percorreram inúmeras salas e festivais em França. 

 

m)LÚCIA LEMOS. Estudou canto no Conservatório de Lisboa, em Londres com Peter 

Harrison, e completou a sua formação com vários cursos de música, teatro e 

movimento. Trabalha como professora desde 1987 com actores, bailarinos e cantores 

profissionais, em várias instituições e a nível privado e orienta seminários em vários 

pontos do país. Como cantora apresenta-se freqüentemente em recitais, ópera, oratória e 

teatro, em Portugal e no estrangeiro. 

 

n)MARGARIDA BETTENCOURT.Foi bailarina do Ballet Gulbenkian e, como 

coreógrafa e bailarina independente, faz parte dos pioneiros da chamada nova-dança 

portuguesa. Estudou no estúdio de Merce Cunningham, em Nova Iorque, cidade onde 

também contactou, entre outras, com as técnicas Alexander e Klein. Faz parte do corpo 

docente da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa e do Fórum Dança 

onde dá aulas de técnica Cunningham e de composição. 
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o)MADALENA VICTORINO nasceu em Lisboa em 1956. Estudou na Escola Alemã 

de Lisboa. Entre 1975 e 1977 estudou dança contemporânea na London School of 

Contemporary Dance e em 1980 obteve o grau de professora de Dança na Universidade 

de Londres, Goldsmith's College 1, Laban Centre for Movement and Dance. Vive em 

Portugal e trabalha nas áreas da coreografia, da pedagogia da dança, das artes na 

comunidade e na educação assim como as relações entre o teatro e a dança. Tem 

coreografado extensivamente para lugares não convencionais, como fábricas, museus, 

parques de estacionamento, florestas, ruas, etc., com actores, bailarinos, cantores e 

pessoas não profissionais nas artes performativas. Coreografou as peças de abertura do 

Galway Arts Festival na Irlanda (1994) e do Freia Festival, Arhus na Dinamarca (1995). 

Em 1991 foi co-fundadora do Fórum Dança, associação cultural sem fins lucrativos que 

promove a dança nas áreas da educação, investigação, coreografia, interpretação e 

produção artística. 

 

p)MARIA JOSÉ FAZENDA é Mestre em Antropologia pela F.C.S.H. da 

Universidade Nova de Lisboa. Prepara Doutoramento em Antropologia no ISCTE. 

Realizou a sua formação em Dança na Escola de Dança do Conservatório Nacional. 

Como bailarina profissional, participou em trabalhos de Madalena Victorino e Paula 

Massano. Foi, ao longo de dez anos, crítica de dança do jornal "Público".É professora 

Adjunta na Escola Superior de Dança, tendo também sido docente na Escola de Dança 

do Conservatório Nacional. Nos últimos doze anos, tem desenvolvido actividades de 

docência de carácter pontual em instituições como a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Antropologia da 

Universidade de Coimbra, no Fórum Dança, no Instituto Politécnico de Viseu/Teatro 

Viriato, na Faculdade de Motricidade Humana, ou o Instituto Camões. Foi organizadora 

e moderadora da sessão dedicada à dança do colóquio “Práticas Artísticas na 

Modernidade”, promovido pela Bienal Universitária de Coimbra e pela Associação 

Portuguesa de Antropologia, na Figueira da Foz, bem como da sessão “Posições da 

Dança", no âmbito do ciclo de debates “Cultura em Diálogo” promovido pelo Ministro 

da Cultura Manuel Maria Carrilho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.É autora de 

varias publicações. 
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 q)MEG STUART nasceu em Nova Orleães (EUA) em 1965. Moveu-se para New 

York em 1983 para estudar dança na universidade de New York. Dançou também com 

outros coreógrafos independentes de New York tais como Nina Martin e Lisa Kraus. 

Desde 1994, Meg Stuart tem trabalhado em Bruxelas numa companhia. Também 

começou a pesquisar instalações da dança/arte, e dirigiu o projeto que da dança-

instalação.Tem ensinado também em oficinas de composição coreográficas e 

improvisação em organizações tais como o Fórum Dança (Lisboa), o centro europeu do 

desenvolvimento da dança (Arnhem, NL), a pesquisa do movimento (New York) e as 

Pro-Séries de Viena .  

 

r)MIGUEL SEABRA tem 38 anos, é Capricórnio, actor, encenador de teatro e um 

grande comunicador. Há oito anos foi surpreendido por um acidente vascular cerebral 

que o mergulhou num processo de descoberta interior e exterior. Passado esse tempo 

sente-se um privilegiado, porque teve uma «segunda oportunidade na vida» 

 

s)PETER MICHAEL DIETZ, dinamarquês e residiu no Recife 5 anos, é bailarino, 

coreógrafo e professor. Estudou na European Dance Development Center onde finalizou 

o curso de bacharel em dança. Tem apresentado os seus trabalhos por toda a Europa 

(Lisboa, Paris, Londres, Barcelona, Arnheim, Dusseldorf) entre outros locais. Foi 

director artístico e é orientador do CEM – Centro em Movimento. Deu cursos e 

workshops nas mais diversas instituições: CEM, Fórum Dança, Chapitô, EDDC, Escola 

Superior de Dança e Escola Superior de Teatro e Cinema, entre outras. 

 

t)SÉRGIO PELÁGIO.Começou por estudar guitarra clássica aos 12 anos de idade 

tendo descoberto, em 1982, o Jazz e a música improvisada. Desde então, tocou com 

músicos como David Liebman, Andy Sheppard, Frank Lacy ou Norma Winston e, em 

1992, criou o grupo IDEFIX. Compôs músicas para espectáculos de alguns dos mais 

conceituados coreógrafos portugueses e, em Janeiro de 1999, juntamente com Sílvia 

Real, fundou a Associação Cultural Produções Real Pelágio. 

 

t)SOFIA NEUPRTH. Nascida em Lisboa, em 1962, Sofia Neuparth, teve sua formação 

com dança clássica, dança contemporânea.Considera muito importante para o seu 

percurso na arte o trabalho desenvolvido no European Dance Development Center, em 

Arnhem, na Holanda. Actualmente é pensadora e diretora do CEM. 
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u)THIERRY BAE. Intérprete e coreógrafo é formado em Belas Artes e em Pantomima 

pelas escolas de Marcel Marceau e Etienne Decroux. Criou e participou em inúmeras 

coreografias a solo ou integrado em companhias. Desde 1978 que se dedica ao ensino 

nas mais diversas e prestigiadas instituições e escolas de dança. Fundou e dirige a 

Compagnie Trait de Ciel. 

 

v)VERA MANTERO nasceu em Lisboa em 1966. Treinou-se em dança clássica com 

Anna Mascolo e trabalhou no Ballet Gulbenkian durante cinco anos, nomeadamente 

com Christopher Bruce, Louis Falco, Hans van Manen, Olga Roriz e Vasco 

Wellenkamp. Abandonou definitivamente o treino clássico após um ano de estudos em 

Nova Iorque, onde estudou técnicas release, teatro, voz e composição. Seu trabalho 

coreográfico iniciou em 87 e têm sido apresentados em muitos países da Europa, 

Estados Unidos da América e Brasil. É co-fundadora da improvável gazeta Elipse. 

Lecciona regularmente cursos de Composição em Portugal e no estrangeiro.Alem do 

seu trabalho em dança, apresenta vários espetáculo relacionados com musica e voz. 
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