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resumo 
 

 

O presente trabalho propõe-se investigar a situação da dança em Portugal por 
comparação com o Brasil em especial no que diz respeito ao ensino superior 
em dança e à inserção no mercado de trabalho. Entende-se que é a partir da 
do respetivo contexto histórico que as outras facetas se desenvolvem, pelo 
que se apresenta um breve histórico que vai desde as primeiras evidências da 
dança (que no Brasil ocorrem tardiamente com os Ballets Russes enquanto 
Portugal sempre recebeu companhias e bailarinos/coreógrafos internacionais)  
até os dias de hoje. Analisam-se depois as diferenças entre o ensino superior 
dos dois países desde a nomenclatura ao formato do ensino; e como a 
formação superior influencia ou não a inserção no mercado de trabalho da 
dança, segundo opiniões dos próprios profissionais da área. Percebe-se com 
este estudo que a dança vem em progresso ascendente, mesmo que seu 
estatuto artístico continue desvalorizado criando obstáculos ainda hoje para os 
profissionais da dança. Assiste-se igualmente ao reconhecimento da dança 
enquanto área de conhecimento acadêmico, possibilitando estudos como este. 
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abstract 

 
This research aims to investigate the present situation of dance in Portugal in 
comparison with Brazil, especially in regard to how dance is taught in higher 
education and opportunities within the job market. 
It is understood that it is from the respective historical contexts of each country 
that the other facets develop, so it will be presented a brief history that goes 
from the first evidences of dance (which in Brazil happened late with the 
Russian Ballets while Portugal had received companies and international 
dancers / choreographers for many years before) up to the present day. 
The differences between higher education in the two countries from technical 
terms to format and style of education are analyzed; and how higher education 
influences, or not, the ability to enter the dance job market, according to the 
opinions of the professionals within the area. 
It is clear from this study that dance is in ascension, even though its artistic 
status remains undervalued, creating obstacles for dance professionals today. 
There is also the recognition of dance as an area of academic knowledge, 
enabling studies such as this. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No campo da dança, um encolhimento crítico reflexivo o destaca do campo da 
performance. Por conta disso, existem ênfases em discussão para o fazer-dizer da dança. 

 
J. S. Setenta, “Dança e / em Performance o fazer-dizer de corpos na contemporaneidade” 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

A presente investigação propõe uma análise comparativa entre os cursos do ensino 

superior de dança em Portugal e no Brasil com o objetivo de perceber como essas 

eventuais diferenças, resultado de contextos histórico-culturais também eles específicos, 

podem (ou não) influenciar a inserção do futuro bailarino/a no mercado de trabalho. 

O interesse nesse estudo começou com a minha vinda para Portugal. Sou brasileira 

e me formei no curso de Bacharelado em Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e vim para cá a fim de cursar o Mestrado em Criação Artística Contemporânea da 

Universidade de Aveiro (UA). 

Ao terminar o bacharelado, o meu interesse pela pesquisa/investigação continuou 

aumentando, inclusive por participar de alguns congressos e encontros de pesquisadores 

pelo Brasil com a minha primeira pesquisa acadêmica, que virou artigo. Com isso, percebi 

que gostaria de continuar os estudos na Academia. Pelas difíceis condições em que o Brasil 

se encontrava (e ainda se encontra), decidi procurar mestrados em Portugal 

especificamente. Dentre vários cursos, alguns me chamaram a atenção, dois voltados para 

a área de teoria/crítica de arte, o mestrado em dança da Faculdade de Motricidade Humana 

(FMH) na Universidade de Lisboa e o mestrado de arte contemporânea da UA. Apesar de 

ser formada em dança, o mestrado da FMH me pareceu muito voltado à área da saúde do 

corpo, conhecimento motor e essa impressão não me agradou muito. Sendo assim, resolvi 

me inscrever no mestrado que mais havia me interessado, o Mestrado em Criação Artística 

Contemporânea (MCAC). 

Dentre os cursos que mencionei acima, a escolha pelo MCAC se deu pela sua forte 

componente prática, diferente dos outros, e, ao mesmo tempo, não focado em dança com o 

intuito de abrir meus horizontes e desenvolver meu conhecimento acerca da arte 

contemporânea em geral, uma vez que a minha experiência com dança era muito centrada 

na dança tradicional e raras foram as vezes em que não me apresentei em espaços 
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convencionais. Entretanto, nesse percurso deparei-me com inúmeras dificuldades. A minha 

zona de conforto estava cada vez mais distante a cada trabalho, tendo que me desafiar 

progressivamente. Assim, procurei desenvolver trabalhos que conjugassem a dança com 

outras vertentes artísticas, tais como instalação e arte-performance1, até para estar dentro 

do meu campo de conhecimento, mas este nem sempre foi bem-sucedido. Senti então 

necessidade de efetuar uma reflexão sobre meu entorno, sobre meus projetos correntes e 

futuros, bem como sobre a fronteira entre dois países tão distantes, mas ao mesmo tempo 

com muita coisa em comum que me rodeariam daqui para frente. 

Ao longo do mestrado foram surgindo várias perguntas, nomeadamente: Como é a 

dança para os portugueses?; Qual tipo de formação em dança que Portugal possui?; Será 

que as academias onde são oferecidos os cursos livres são iguais as do Brasil?; Para dar 

aula nos cursos livres, eu preciso ter o 1º ciclo?. Diversas perguntas foram me consumindo 

com relação a como era a dança em Portugal, pois a visão que se tem no Brasil é que aqui 

seria muito melhor para a dança do que lá, por fazer parte da Europa. 

A partir disso, comecei a procurar lugares para dar aulas de dança e tentar me 

inserir no mercado de trabalho em Portugal, porém, deparei de imediato com algumas 

diferenças. As academias/escolas de dança tanto brasileiras como portuguesas tem como 

modalidade principal o ensino do balé clássico, porém, as modalidades secundárias são 

divergentes. Enquanto em Aveiro eu encontrava em todas as escolas o balé clássico e a 

dança contemporânea para todas as idades, no estado do Rio de Janeiro – onde eu morava 

– dança contemporânea para criança era muito raro, sendo muito mais comum aulas de 

jazz e sapateado. Já a modalidade de hip-hop vem ganhando cada vez mais visibilidade e 

espaço nas academias, tanto aqui quanto lá. Contudo, a maioria das academias de dança no 

Brasil ensinam o método russo de balé clássico e em Aveiro deparei-me com o ISTD2, 

sigla que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil e descobri que era uma instituição de dança 

que realizava provas de determinada modalidade para classificar e avaliar a formação do 

aluno/a. Achei interessante pois assim nivelava o ensino, só que a nomenclatura dos passos 

também possui diferenças ao ponto de eu não conseguir nem identifica-los pelo nome. 

Comecei, então, a refletir sobre essa diferença tão gritante e pensei que poderia ser 

explicada pelas influências externas que esses dois países sofreram ao longo do 

                                                           
1 tradução do inglês performance art, em uso desde 1971 segundo o Online Etymology Dictionary: 
https://www.etymonline.com/word/performance#etymonline_v_30332 
2 Imperial Society of Teachers of Dancing 
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desenvolvimento da dança historicamente. Essa foi a primeira disparidade que encontrei 

em poucos meses depois de ter chegado. 

Ao ingressar no mestrado, havia um aluno que era licenciado em dança pela Escola 

Superior de Dança (ESD) e essa formação me despertou a curiosidade. Foi quando 

encontrei as duas primeiras diferenças do ensino superior entre Brasil e Portugal. Todos os 

cursos de graduação em Portugal são denominados de licenciatura, porém existia, até há 

alguns anos, o bacharelato, que é um curso inferior à licenciatura. Já no Brasil há três 

denominações: licenciatura, bacharelado e curso tecnológico, que poderíamos equiparar ao 

bacharelato português.3 Para além da nomenclatura, a duração dos cursos também é 

diferente, em Portugal todos os cursos de graduação, ou 1º ciclo como é chamado, possuem 

exatos três anos de duração, enquanto no Brasil variam de três a seis anos, sendo os de três 

anos somente os tecnológicos. A desvantagem dos cursos tecnológicos brasileiros é que, 

mesmo sendo um curso de ensino superior, com ele a pessoa formada não pode ingressar 

em cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado). Para obter o diploma de 

bacharelado em dança no Brasil, eu precisei cursar cinco anos de faculdade, e como em 

Portugal, país europeu de primeiro mundo, o estudo seria só de três anos, me questionei. E 

além da duração do curso, para eu me formar precisei realizar um Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), nos moldes de uma tese, porém com muito menos peso e exigência, e 

aqui nada disso era exigido, somente terminar as disciplinas, o que me causou um certo 

estranhamento, pois essa obrigação nos cursos brasileiros, me proporcionou o primeiro 

contato com a investigação acadêmica/científica. Essa diferenciação no ensino superior foi 

o que mais me instigou e motivou a realizar essa pesquisa. 

Diante desse primeiro ponto de partida, iniciei uma simples busca com o intuito de 

mapear os cursos de graduação entre esses dois países em questão e descobri que em 

Portugal somente existem dois cursos de ensino superior em dança, ambos situados em 

Lisboa, e cada um com um curso de mestrado e um deles possui doutoramento. Sobre o 

Brasil, encontrei o documento “Mapeamento da Dança – diagnóstico da dança em oito 

capitais de cinco regiões do Brasil”4 coordenado por dois grupos de pesquisa da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Acredito que pela vasta extensão do território 

brasileiro, o mapeamento se restringiu em avaliar somente oito cidades, entretanto, no final 

                                                           
3 Não confundir com “curso técnico”, que é um curso intermédio profissionalizante, mas não considerado 
ensino superior no Brasil. 
4 Pesquisa efetivada mediante Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Cultura, Fundação 
Nacional de Arte e Universidade Federal da Bahia. 



 

14 
 

do documento, realizado em 2015, há uma indicação de que existem quarenta e quatro (44) 

graduações no Brasil, um mestrado em dança – no ano dessa pesquisa (2019) o mestrado 

em dança da UFRJ formou a sua primeira turma – e nenhum doutoramento (ou doutorado 

como se diz no Brasil). Existem outros mestrados e doutoramentos em artes no Brasil, que 

abrangem todas as linguagens, à semelhança do que se sucede em Portugal, por exemplo 

com o MCAC da Universidade de Aveiro, mas especificamente na área da dança, a oferta 

brasileira é infinitamente inferior à ampla opção de graduação. 

Todavia, se pararmos para pensar, comparado com as outras linguagens artísticas, o 

estudo da dança é bem mais recente. O marco que começa a dar à dança o reconhecimento 

enquanto linguagem artística, data da metade do século XVII com a fundação da Académie 

Royale de Danse por Luís XIV, na França, ao passo que outras vertentes artísticas como a 

arquitetura, pintura, ou até mesmo a música já possuem não só o reconhecimento quanto 

uma grande valorização que data da época renascentista. A Academia Real de Dança 

francesa foi a primeira escola de dança que se conhece na história europeia. 

Três séculos depois da primeira escola de dança do Ocidente, dentre os dois países 

estudados, o Brasil fundou o primeiro curso de ensino superior em dança, em 1956, sendo 

o primeiro indício da dança enquanto área de conhecimento acadêmico nesses dois países. 

Mesmo assim, somente três décadas depois começaram a surgir mais cursos. Na década de 

80 houve o surgimento de mais dois cursos brasileiros. A década de 90 no Brasil foi 

marcada pela criação do curso no Rio de Janeiro e a partir dos anos 2000, os cursos de 

graduação em dança só foram aumentando. Em Portugal, os dois cursos existentes foram 

criados na década de 80, o da Escola Superior de Dança em 1983 e o da Faculdade de 

Motricidade Humana em 1988. 

Mesmo com sessenta anos de existência do primeiro curso, os estudos acadêmicos 

em dança ainda têm muito caminho a percorrer. Visto que em Portugal em 1836 foi 

fundada a primeira Academia de Belas Artes do país e em 1839 a Escola de Dança do 

Conservatório Nacional de Lisboa. No Brasil o início do ensino artístico é datado da época 

do colonialismo, com a criação da Escola Real das Ciências Artes e Ofícios de 12 de 

agosto de 1826 e uma das primeiras escolas de dança é fundada somente no século XX 

pela bailarina russa Maria Olenewa. Sendo assim, percebe-se que dança enquanto área de 

investigação acadêmica é extremamente recente se compararmos o surgimento da primeira 

Academia de Belas-Artes. Por isso, acreditamos que o tema e a problemática escolhidos 

para esta dissertação se mostram pertinentes, a fim de tentar perceber as lacunas que ainda 
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é necessário preencher no que diz respeito à dança enquanto área de conhecimento 

acadêmico, à formação em dança e em como o mercado de trabalho enxerga essa formação 

superior em dança. 

 

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

 

Dessa forma, os objetivos que norteiam a presente investigação visam dar o 

pontapé inicial sobre a discussão da formação superior em dança; mais especificamente, 

entender como o mundo da dança enxerga essa formação acadêmica, analisar como as 

influências históricas se refletem até hoje no campo da dança, fomentar a pesquisa 

acadêmica em dança e perceber como as diferenças entre Brasil e Portugal na área de 

dança podem influenciar o mercado de trabalho. 

Como metodologia de pesquisa, recorremos à revisão bibliográfica, utilizada 

majoritariamente no primeiro capítulo para contextualização histórica. Os principais 

autores utilizados foram: Ernst Gombrich, Denis Huisman, Gianni Carchia e Paolo 

D’Angelo, José Sasportes, Antônio Faro, Antônio Ribeiro, Paul Bourcier, Denise Siqueira 

e Isabela Buarque. Uma vez que muitas das informações institucionais foram conseguidas 

por meio de endereços eletrônicos, também utilizamos pesquisa web de instituições como: 

Ministério da Educação do Brasil (MEC), Direção Geral do Ensino Superior (DGES), 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) e sites oficiais das universidades. Para além 

da revisão de literatura, foram realizadas duas pesquisas, uma de análise quantitativa e uma 

qualitativa, embasadas pelos teóricos Bogdan e Biklen (1994), Richardson (2012) e 

Lakatos e Marconi (2002). 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro capítulo apresentamos 

um breve histórico da dança tradicional ocidental. Antes de abordar somente a dança, 

trazemos para contextualização a inserção da dança dentro da história da arte e como ela 

foi vista no meio artístico. Aí vemos que a antiga divisão entre artes do tempo e artes do 

espaço molda a visão da dança enquanto arte em comparação às outras linguagens, sendo 

esta muitas vezes desvalorizada por não se tratar de uma arte monumental ou que 

proporciona a eternidade àqueles/as que, no palácio ou na corte, a patrocinam. Entretanto, 
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após esse pequeno panorama da dança na arte, relatamos a história geral da dança a partir 

do balé de corte dos sécs. XV e XVI e aprofundando mais com o desenvolvimento do balé 

clássico até chegar à dança contemporânea, com seus principais acontecimentos. Como 

entendemos que o desenvolvimento e a evolução da dança seriam diferente em Portugal e 

no Brasil, a parte final do capítulo é destinada a história da dança tanto brasileira quanto 

portuguesa separadamente, absorvendo as influências externas e internas e apontando os 

principais expoentes de cada país. 

O segundo capítulo aborda as questões específicas referente às diferenças entre os 

cursos de graduação do ensino superior entre Brasil e Portugal. Sendo assim, o início do 

capítulo começa por definir as tipologias dos cursos nos dois países e explicar o que cada 

nomenclatura significa em termos de formação e mercado de trabalho e o que caracteriza 

cada tipo de curso. Retratamos, ainda, o Tratado de Bolonha como um acontecimento 

fundamental para o entendimento do atual sistema de ensino superior em Portugal. 

Deparamo-nos com a não determinação de estruturas ou diretrizes rígidas para os cursos de 

ensino superior em dança em Portugal, prevalecendo a autonomia de cada universidade 

sobre a estruturação dos cursos, o que contrasta com os parâmetros brasileiros que 

estabelecem diretrizes curriculares básicas para todos os cursos de graduação no Brasil. 

Por conseguinte, realizamos um breve histórico da criação de cada curso e em seguida 

retratamos os cursos, apresentando seus objetivos, propostas, carga horária ou créditos, por 

exemplo. Foi apresentado os dois cursos de licenciatura em Lisboa e cinco cursos 

brasileiros, das quatro primeiras universidades a criarem cursos de graduação em dança no 

Brasil, sendo duas licenciaturas, dois bacharelados em dança e o único bacharelado em 

teoria da dança. O capítulo é finalizado com as possibilidades de saídas profissionais, 

levando em consideração os diferentes tipos de cursos existentes nos dois países. 

No terceiro capítulo apontamos o resultado das duas pesquisas realizadas, uma 

análise qualitativa e uma análise quantitativa, com o propósito de perceber a inserção e a 

permanência no mercado de trabalho em dança em Portugal a partir da formação do ensino 

superior em dança. Dessa forma, para a pesquisa quantitativa foi elaborado um 

questionário fechado aplicado em 106 alunos/as, ex-alunos/as e futuros alunos/as das 

universidades tanto do Brasil quanto de Portugal. Esta pesquisa foi realizada online através 

da plataforma de formulários do Google, distribuída em grupos de alunos/as dos cursos do 

ensino superior em dança. Já a análise qualitativa foi realizada a partir de 10 entrevistas, 
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organizadas em 5 perfis de entrevistado/a, e com uma amostragem de dois entrevistados/as 

por perfil:  

1. Português com formação no ensino superior em dança que atue no mercado 

português; 

2. Brasileiro com formação no ensino superior em dança que atue no mercado 

português; 

3. Professor de universidade portuguesa que tenha formação superior em dança; 

4. Profissional de dança que não tenha formação superior em dança, mas que atue 

no mercado português; 

5. Formado no ensino superior em dança que não conseguiu inserção no mercado 

de trabalho português. 

Por fim, na conclusão, faremos um apanhado de cada capítulo, a fim de resgatar os 

principais pontos debatidos ao longo dessa pesquisa, apontar os resultados obtidos e 

estabelecer possíveis rumos para o futuro. 

Temos clareza da complexidade do tema e das inúmeras lacunas que a presente 

pesquisa não conseguiu preencher, e da necessidade de pesquisas continuadas que melhor 

embasem a formação e a atuação profissional na área de dança. 
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2. O DESENVOLVIMENTO DA DANÇA OCIDENTAL 

 

Neste primeiro capítulo, será abordada a contextualização histórica da dança 

ocidental. Como ponto de partida, partimos do entendimento da dança enquanto arte e 

como ela se insere no meio artístico. Em seguida abordamos a história da dança de maneira 

geral, apresentando seu desenvolvimento até aos dias de hoje e posteriormente relatamos a 

história da dança em Portugal e no Brasil, a fim de buscar compreender o patamar que a 

dança alcança nos dias de hoje nos dois países.  

 

2.1 O ENTENDIENTO DA DANÇA NA ARTE 

 
 
La musica non è da essere chiamata altro, che sorella della pittura…ma la pittura eceelle e 

signoreggia la musica, perch' essa non more imediate dopo la sua creatione, come fa la sventurata 
musica, anzi resta in essere e ti si dimostra in vita quel, che in fatto è  una sola superfitie... 5 

 
Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, 29.  

 

A frase de Leonardo da Vinci, citada em epígrafe, é ilustrativa de uma tendência 

que vem pelo menos desde o Renascimento em valorizar as “artes do desenho”, i.e. 

pintura, escultura e arquitetura6, ou artes do espaço, em relação às artes do tempo: teatro, 

música e dança. 

A oposição entre artes do tempo e espaço desenvolveu-se historicamente no 

Ocidente entre os sécs. XVII e XVIII, e teve como principais expoentes a pintura e a 

poesia. De acordo com o Laocoonte (1767) de G.E. Lessing, estas duas artes utilizam 

meios completamente diferentes, senão mesmo opostos.  

Como referem Carchia e D’Angelo (2003, p.40),  

 
A primeira serve-se de ‘figuras e cores no espaço’, a segunda, de ‘sons articulados no 

tempo’. O âmbito próprio do poeta é a ‘sucessão temporal’, enquanto o do pintor é o espaço… A 
pintura pode apenas sugerir as acções através da atitude dois corpos, devendo por isso tratar de 
escolher o momento mais significativo, enquanto a poesia pode representar os corpos, mas só 
através das acções: as descrições resultam débeis e pouco eficazes em poesia, porque o poeta ‘pode 
mostrar os elementos da beleza apenas um após outro’. 

                                                           
5 Tradução livre: “A Música não pode ser melhor definida do que como irmã da Pintura (…) mas a Pintura 
supera e ultrapassa a Música, uma vez que não morre imediatamente após a sua criação, como acontece com 
a sua desafortunada irmã; pelo contrário, ela permanece em existência e assim se nos mostra como algo vivo , 
embora de facto esteja confinada a uma superfície.” 
6 A expressão é de Giorgio Vasari, autor das Vidas dos mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos 
(Florença, 1550; 2.ª ed. alargada 1568), unanimemente consideradas como o modelo fundador da história de 
arte. 
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Segundo Huisman (1984, p. 113), os sistemas clássicos organizavam-se em torno 

de uma dicotomia entre artes do espaço e artes do tempo: três artes plásticas (pintura, 

escultura, arquitetura) opõem-se a três artes rítmicas (dança, música e poesia), num sistema 

coroado pela chamada “sétima arte”, o cinema. Apesar de incompleta (sem lugar para o 

teatro ou a literatura em prosa, já para não falar de artes ditas “menores” como o vitral ou a 

cerâmica) e pouco satisfatória, esta classificação, este sistema dicotómico mantém-se mais 

ou menos inalterado até às vanguardas artísticas do séc. XX, embora com ocasionais 

melhoramentos ou adaptações7.  

Apenas os desenvolvimentos ocorridos na contemporaneidade, em especial na área 

das artes figurativas superando os limites dos media tradicionais e consignando novas 

formas artísticas como a instalação e a performance, vieram pôr em causa quaisquer 

tentativas de divisão rígida. Por outro lado, também a psicologia e a teoria da recepção 

demonstraram que “a dimensão temporal não é de facto estranha à percepção das imagens” 

(Carchia e D’Angelo, 2003, p.40). Nas palavras de Huisman etc. (1984, pp. 112-113) “o 

tempo é essencial na arquitectura, na pintura, e seria vão negar o carácter temporal que se 

prende à majestade dos templos gregos, à rapidez grácil da escultura gótica flamejante”.  

Um dos autores que primeiro assinalou as dificuldades e o erro de uma distinção a 

priori entre espaço e tempo foi E. Gombrich: 

 
While the problem of space and its representation in [fine] art has occupied the attention of 

art historians to an almost exaggerated degree, the corresponding problem of time and the 
representation of movement has been strangely neglected. (Gombrich, 1964, p. 293).  

 
 

O autor aponta várias razões:  a força da tradição, a complexidade do assunto que 

só recentemente a psicologia se atreveu a tratar em profundidade - a que poderíamos 

eventualmente acrescentar o preconceito do arts longa, vita brevis8, a obsessão das artes 

visuais, em especial da pintura, com a negação do tempo.  

De acordo com a teoria clássica, um pintor antes de pintar, observa o espaço e 

escolhe um determinado momento para passar o que acabou de presenciar para a tela. Mas 

não pode ser qualquer momento, a escolha certa é crucial para o trabalho. O pintor deve 

pintar um momento em que quem olhe para a tela consiga imaginar o que se passou antes e 

                                                           
7 Hegel, por exemplo, tendia a excluir a poesia das artes temporais, criando-lhe um espaço próprio, distinto 
quer das artes do espaço quer da música; outros autores propunham introduzir no sistema uma categoria de 
artes espácio-temporais que incluísse teatro, dança e eventualmente arquitetura (Carchia e D’Angelo, 2003, 
p.40). 
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o que se passou depois, e, assim, perpetuar a ação pela sua pintura e “claramente não deve 

ser um momento feio” (ibidem, p. 295). Para representar o movimento, ou a sucessão no 

tempo, a única solução será combinar dois momentos como “acontecendo num mesmo e 

único instante” (ibidem, p. 294), i.e. representá-los numa única imagem.  

Na teoria estética do século XVIII, autores com Lessing ou o conde de Shaftesbury 

relevam a importância de uma correta escolha desse momento “pregnante”, embora 

Shaftesbury (cit. por Gombrich, 1964, p.294) admita que esse modelo da ação instantânea 

frequentemente fracassa. E menciona algumas representações do mito clássico Diana e 

Actaeon, em que a deusa é vista jogando água em Actaeon, cujas hastes já estão crescendo, 

embora ele ainda não esteja molhado. 

 
Thus the artist was driven in the interest of truth to concentrate more and more on the task 

of giving, in Constable's words, 'One brief moment caught from fleeting time a lasting and sober 
existence'. These words were written in 1832. A few years later photography was invented. (ibidem, 
p.295).  

 
 

De Leonardo à invenção da Fotografia, passando pelos paisagistas do século XIX, o 

mesmo desejo de capturar o momento efémero, de conseguir parar o tempo de modo a criar 

uma imagem para a eternidade. Porém,  

 
…we never see what the instantaneous photograph reveals, for we gather up sucessions of 

movements, and never see static configurations as such. And as with reality, so with its 
representation. The reading of a pictures again happens in time, in fact it needs a very long time. 
(Gombrich, 1964, p.301). 

 
 

Por que razão algumas imagens ou composições são entendidas como ‘estáticas’ e 

outras como instáveis ou ‘dinâmicas’? Por que razão, pergunta Gombrich (1964, p.305), 

entre duas reproduções fotográficas do Discóbolo, de Miron (cópia romana de bronze, séc. 

II d.C.), sentimos uma maior impressão de movimento e velocidade na vista lateral? A 

resposta está na forma como percepcionamos. Ver é buscar um sentido: à medida que 

olhamos, esse esforço precede-nos, procurando completar as formas do que vemos, 

exatamente do mesmo modo que, quando escutamos uma frase musical tendemos já, por 

antecipação, a completá-la no ouvido. 

 

                                                                                                                                                                                
8 “A vida é breve, mas a arte é perene”; atribuído ao médico grego Hipócrates (Séneca, De Brevitate Vitae, 
I). 
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Figura 1: Discóbolo, cópia romana de um original perdido de Míron; bronze, séc. II d.C., Gliptoteca 

de Munique. Fonte: Gombrich, 1964, p. 305 
 

O tempo está, pois, presente até mesmo na forma como vemos uma escultura ou um 

quadro. Contudo, devido à sugestão de permanência, de eternidade que as artes do espaço 

oferecem elas sempre encontraram acolhimento junto dos mecenas da corte, da nobreza e 

da rica burguesia.  

O tema da perenidade da arte, do ars longa, vita brevis, desenvolveu-se 

maioritariamente entre os escritores e poetas do século XIX como Théophile Gautier, cujo 

poema L’Art (1852) pode considerar-se emblemático: Tout passe, l’art robuste / Seul à 

l’éternité / Le buste / Survit à la cité. 

No entanto, este sentimento tem as suas raízes no Renascimento italiano, senão 

mesmo em tempos mais recuados. A arte, porque sobrevive ao tempo pode trazer-nos a 

imortalidade. De início, este recurso estava reservado aos poetas, cujos versos e canções 

imortalizavam os heróis e guerreiros caídos9. Mas a partir da Renascença caberá 

especialmente às artes plásticas, à pintura e à escultura funerária e monumental essa tarefa 

de preservar a fama dos homens ilustres para a posteridade. Como escreve o pintor e 

humanista português Francisco de Holanda (1983, p. 246), a pintura “deixa dos presentes 

para os que hão de vir depois d’elles”. Já Castiglione (1987, p.98) prefere a escultura. Esta 

arte tem “maior dignidade” do que a pintura, porque as estátuas “duram mais tempo”. 

“Oh, maravilhosa ciência que consegue preservar a beleza transitória dos mortais e 

dotá-la de uma permanência maior do que a das obras da Natureza – pois estas últimas 

                                                           
9 Por exemplo na Ilíada (VI, 359) de Homero; cf. também Dante (Inferno, XV, 85). 
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estão sujeitas à mudança contínua do tempo”, escreveu Leonardo da Vinci referindo-se à 

pintura (Richter, 1980, p.197).  Poderá parecer contraditório que o mesmo Leonardo que, 

em Milão, organizou bailes de máscaras e efémeros festivais de corte10 argumente depois 

acerca da superioridade da pintura. Mas a consciência dessa fraqueza congénita a todas as 

artes efémeras, desse “morrer imediatamente após ter nascido” (idem) é algo que se 

desenvolve muito lentamente durante a Renascença.       

Dado que a dança não produz artefatos que sobrevivam aos séculos (pinturas, 

desenhos, monumentos arquitetônicos), nem deixa para trás documentos escritos 

(partituras, textos dramáticos) temos até dificuldade em conhecer a sua história de modo 

adequado. Sabemos, por exemplo, que o teatro grego teve origem no ditirambo, uma 

espécie de dança com cânticos em honra do deus Dioniso, mas isto apenas porque 

Aristóteles o refere de passagem na sua Poética (1992, p.108). 

Tal como a tradicional pintura a óleo, também as origens do balé /dança clássica 

remontam às cortes do Renascimento italiano dos sécs. XV e XVI. Mestres de dança 

ensinavam os passos a uma clientela de sofisticados aristocratas e burgueses endinheirados 

que a praticavam como forma de entretimento social e símbolo de estatuto. Estes mestres 

ou professores de dança não eram considerados artistas no mesmo sentido que os pintores e 

arquitetos que as cortes italianas já então disputavam entre si. O seu estatuto social seria 

mais parecido com o dos mestres de esgrima ou dos músicos profissionais 

(instrumentistas). Levada para França por Catarina de Médicis, essa dança aristocrática, 

extremamente formalizada atingirá aí o seu desenvolvimento máximo. Na segunda metade 

do séc.XVII, com a fundação da Académie Royale de Danse por Luís XIV, surge então a 

primeira companhia de balé, na Ópera de Paris (Bourcier, 2006), iniciando-se um lento 

processo de reconhecimento artístico. 

 
a partir de 1672, a criação da Academia Real de Música e Dança garantirá uma verdadeira 

profissão aos dançarinos, com rendas fixas, no contexto de uma competição para entrar no corpo de 
baile e chegar a empregos de solistas. Por outro lado, regularidade, beleza formal, virtuosismo são o 
preço da técnica estabelecida por Beauchamps. São fronteiras estreitas, de certa forma uma ameaça 
de endurecimento: a repetição mata a inspiração, a não ser que esta forma idêntica seja revitalizada 
por uma mudança de finalidade. (BOURCIER, 2006, p.116). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Segundo Giorgio Vasari, Vidas dos mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos (Florença, 1568). 
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Figura 2: Cena de abertura do Balet Comique de la Royne, de B. Delaroche. Litogravura, 35,5 x 27 cm. 

Retirado de: 
http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/2931/1/Bruno_Blois_Nunes_Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 
 

A dança, como diz o autor José Sasportes (1991), foi considerada uma arte 

independente tardiamente em comparação às outras artes, buscando seu lugar como arte 

cênica. Todavia, a dança também se apropria da música para não ser considerada somente 

uma “arte coreográfica” (SASPORTES, 1991, p. 32), ou seja, que apresente apenas 

movimentos. Mesmo que a dança tenha tentado se encaixar como arte e seguir os 

movimentos e épocas artísticas, sempre foi denegrida diante das outras artes consagradas 

há mais tempo. Como aborda, Faro (2011, p. 72), referente ao início do século XIX na 

França: 

 
Quando aumentou o cuidado na composição de músicas de balé houve mesmo quem 

protestasse na imprensa, alegando que estavam tentando dar a uma arte secundária o valor de uma 
grande ópera e que esses presunçosos logo desapareceriam do cenário artístico. 

 
 

Hoje somos capazes de compreender que “as artes plásticas comportam um tempo 

igualmente tão essencial como as artes ditas do tempo… e as artes rítmicas são tão 

espaciais como as artes ditas do espaço.” (Huisman, 1984, p. 113).  No entanto, ainda 
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sentimos, por assim dizer, toda essa herança histórica de valorização das artes do espaço. 

Por ser bailarina, uma artista do corpo, percebo, muitas vezes, um descrédito para com a 

dança por parte de outros artistas, e acredito ser pela efemeridade que ela apresenta. Uma 

dança não tem como ser comprada e ser levada para casa, ela é feita para ser apreciada, 

tem um início, um meio e um fim.  

Foi somente a partir da documentação das artes do tempo, com a evolução dos 

equipamentos audiovisuais, que as obras puderam fazer registos de suas apresentações, 

demonstrando uma certa tangibilidade ao ideal do ars longa, vita brevis, da arte perene. 

Entretanto, o registo de uma obra efêmera não subtrai toda a efemeridade que ela 

apresenta, pois a filmagem por mais que mostre a obra do início ao fim não capta a 

experiência sensorial de ver ao vivo (Rein, 2011; Miller, 1986). 

 

2.2 - HISTÓRIA DA DANÇA 

 

De acordo com Siqueira (2006), Jean-Georges Noverre11 revolucionou o 

entendimento do propósito da dança e a elevou a uma arte nobre, deixando de ser um mero 

entretenimento. A dança deve ser expressiva e desenvolver um tema. Utilizar-se mais do 

corpo em forma de gestos e não mais se expressar pela declamação ou canto. Começa a 

separação entre a dança e a ópera, ocasionando na criação do balé de ação. 

O primeiro balé de repertório12 foi La Fille Mal Gardé, em 1786, ainda dançado 

nos dias de hoje. Fugindo da regra dos balés anteriores de deuses mitológicos ou heróis da 

Antiguidade, La Fille conta a história de uma jovem rica que se apaixona por um rapaz 

pobre e quer se casar com ele, mas sua mãe já havia planejado seu casamento com outro 

homem. 

O final do século XVIII foi marcado por um grande movimento revolucionário, que 

influenciou, inclusive, as artes. Surgiu o romantismo, abarcado por questões que vão contra 

                                                           
11 Jean-Georges Noverre (Paris, 1727 – Saint-Germain-en-Laye, 1810) era filho de um baixo oficial do 
exército de Carlos XII, mas não seguiu a mesma carreira do pai e preferiu a dança, tornando-se aluno de 
Dupré. Só que Noverre não se contentou em estudar somente a dança, também se aprofundou em música e 
anatomia, enriquecendo o seu entendimento, o que fez dele um dos grandes cérebros e influentes da dança 
12 Ballet de repertório: é um ballet montado até o século XX que conta uma história e é encenado até hoje 
com as mesmas músicas e coreografias de quanto foi montado a primeira vez. Quando uma companhia altera 
alguma sequência coreográfica, chama-se de remontagem do ballet de repertório. Os ballets de repertório 
mais conhecidos são: La Fille Mal Gardé, Giselle, La Sylphide, O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, 
Dom Quixote, O Quebra-Nozes, Coppélia, Romeu e Julieta, La Bayedere, dentre outros do repertório 
clássico. Do repertório neoclássico, temos: Carmen, Apollo, O espectro da Rosa, Petrushka, A Sagração da 
Primavea, O despertar de um fauno, entre outros. 
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a todo o pensamento renascentista. A razão não reinaria mais na arte desse século, os 

artistas buscavam com suas obras justamente uma fuga da realidade. 

 
O Bailado é a única arte em que o termo romântico aparece como o sinónimo de clássico: o 

que é tanto mais singular quanto as características que assumiu o bailado romântico se situam nos 
antípodas dos valores que ilustram as etapas ditas clássicas nas restantes artes. Esta confusão deriva 
da tardia definição da dança como arte autónoma, atribuindo-se a designação clássica à forma 
assumida nesse tempo, fora dos momentos históricos do classicismo plástico, teatral ou musical. 
(SASPORTES, 1991, p. 31). 

 
 

 

Figura 3: II Ato do Ballet Giselle, Ato das Sombras. Retirado de https://www.roh.org.uk/news/watch-
members-of-the-cast-and-creative-team-on-giselle 

 
 

O maior sucesso do ballet romântico foi Giselle, de Coralli e Perrot, em 1841 pela 

Ópera de Paris, que abusava de seres etéreos, do sobrenatural e do misticismo. Porém, com 

a decadência do ballet romântico, um novo ballet entrava em cena. Ao final do século XIX, 

Marius Petipa13 modificou a técnica do ballet, transformando-a no que se conhece hoje 

como Balé Clássico14. Petipa trouxe para o ballet clássico o rigor técnico e o virtuosismo 

que vemos nos seus principais ballets, nomeadamente: Don Quixote (1869), La Bayadère 

(1875), O Lago dos Cisnes (1875), A Bela Adormecida (1890), Raymonda (1898). 

                                                           
13 Marius nasceu em 1822 em Marselha e viveu em Bruxelas, onde seu pai, Jean Antoine, dirigia o Balé do 
teatro da Monnaie. Aos dezesseis anos, foi primeiro bailarino em Nantes, onde começou a coreografar 
pequenos balés. Em 1847, foi contratado como primeiro bailarino em São Petersburgo e assim, construiu sua 
carreira na Rússia, formando os primeiros bailarinos russos que substituíram os bailarinos estrangeiros. 
14 Marius Petipa modificou a técnica do balé romântico com a diminuição da mímica no balé, com diferentes 
movimentações do corpo de baile, com mais quantidade e qualidade técnica, ao ponto de hoje ser normal 
fazer trinta e duas piruetas na ponta, enquanto na época eram considerados truques de circo. Os figurinos 
também foram modificados para dar mais mobilidade de movimento. 
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O reinado de Petipa acaba em 1901, quando um novo diretor é nomeado para seu 

cargo nos Teatros Imperiais da Rússia. Seu sucessor não alcançou o mesmo patamar que 

ele e a dança na Rússia ficou estagnada, até que em 1909, Sergei Diaghilev em São 

Petersburgo cria os Ballets Russes, o que mudou completamente o decurso da dança. 

 
Diaghilev, junto com Fokine e Benois, preparou um repertório que consistia em uma ópera 

– Ivã o Terrível de Rimsky-Korsakov – e quatro balés de Fokine que, na verdade, eram 
recomposições de obras feitas anteriormente para o Balé Imperial, embora muito modificadas. 
Assim, Choppiniana transformou-se em Les Sylphides, Eunice em Cleópatra, O Pavilhão de Armida 
ganhou novos cenários e figurinos e as danças da ópera Príncipe Igor foram apresentadas como peça 
isolada. Le Festin – na verdade, um divertissement composto de várias danças, inclusive trechos de 
obras de Petipa – completava o programa. (FARO, 2011, p. 101). 

 
 

Devido ao sucesso dos Ballets Russes, os bailarinos saíram dos Teatros Imperiais 

para se juntar a Diaghilev e embarcar na nova forma de dançar. Outros grandes sucessos 

foram criados, como O espectro da rosa, Petruschka e A morte do cisne. Ana Pavlola, 

Vaslav Nijinsky e Karsavina eram os primeiros bailarinos da companhia, o que 

engrandecia ainda mais o reconhecimento da companhia de Diaghilev. 

 

 
Figura 4: Petruschka. Retirado de https://nureyev.org/rudolf-nureyev-famous-roles-ballets-index/petrushka-

fokine-stravinski-rudolf-nureyev/ 
 

Coreógrafos como Fokine, Nijinsky, Massine e Balanchine, sucessores de 

Diaghilev, modificaram definitivamente a técnica clássica: “foram inventores não somente 

de passos, mas de um novo espírito; fizeram todo o corpo, as pernas e os braços dançarem, 

por vezes em ritmos diferentes.” (BOURCIER, 2006, p. 229). A dança moderna surge 
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desse novo dançar, da necessidade de soltarem os braços, os troncos, as amarras da dança 

acadêmica. 

 
O modernismo de fato configurou-se como uma quebra absoluta de paradigmas estéticos 

que vinham vigorando durante séculos. Não era mais possível na virada do século, perante tantas 
mudanças sociais, científicas e econômicas, produzir uma arte ilustrativa, com finalidade apenas de 
fruição estética. (SNIZEK, 2007, p. 110). 

 
 

Isadora Duncan15 foi o impulso que faltava para a dança moderna despertar. Nomes 

como Ruth Denis, Ted Shaw, A Denischawnschool, Charles Weidman, Doris Humphrey e 

principalmente Martha Graham representam essa dança moderna. A dança moderna 

eclodiu para uma quebra das regras clássicas, deformando suas formas e desconstruindo 

sua técnica. 

Por outro lado, na Alemanha especificamente, o expressionismo tomou conta da 

dança. Como reflexo do que se vivia no pós-Primeira Guerra Mundial, a dança também 

absorveu as influências das vanguardas europeias. Laban foi seu maior representante, que 

pensou na escrita, na técnica e na execução dos movimentos. 

Rudolf von Laban (1879 –1958), considerado o pai do expressionismo e uma das 

principais figuras da dança moderna, nem mesmo parte já do estudo da dança, mas daquilo 

a que chamava “arte do movimento”. Ele começa por estudar os movimentos das pessoas e 

acaba por estabelecer oito ações básicas do movimento16 e assim reformula a base do 

entendimento do que era conhecido como dança, com passos e técnicas pré-estabelecidas, 

principalmente no ballet clássico. Uma de suas maiores contribuições foi ter criado a 

Kinetographie Laban, ou notação Laban, uma espécie de partitura para a dança que hoje 

continua sendo um dos principais sistemas de notação de movimento utilizados. Talvez 

tenha sido a primeira vez que a dança ganhou um objeto físico para chamar de seu. 

Porém, no final da metade do século XX, Merce Cunningham, coreógrafo norte-

americano, acredita na liberdade e independência da dança comparada a qualquer outra 

                                                           
15 Nascida em 1894, ingressou na dança em 1913 em uma escola californiana. Três anos depois, entra para 
Denischaw, mas sai em 1923, quando alega querer abordar em sua dança os problemas atuais, e não dançar 
divindades e seres mitológicos. 
16 Laban (1978) definiu oito ações básicas do movimento: socar, chicotear, pontuar, sacudir, pressionar, 
torcer, deslizar e flutuar. Denominou-as como qualidades do movimento e estipulou para cada uma delas um 
conjunto de modalidades do movimento (peso, tempo e espaço). Assim, a ação socar se caracteriza por ser 
com peso forte, tempo rápido e espaço direto, já a ação flutuar é com peso leve, tempo lento e espaço 
indireto, essas duas ações compõem ações com características opostas e as outras seis ações são diferentes 
combinações das modalidades a partir de socar e flutuar: pontuar (leve, rápido e direto), torcer (forte, lento e 
indireto), pressionar (forte, lento e direto), sacudir (leve, rápido e indireto), chicotear (forte, rápido e indireto) 
e deslizar (leve, lento e direto). 
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narrativa, alega Ferreira (2016). Cunningham estipula uma nova linguagem coreográfica e 

cria princípios básicos, para o que chamamos de Dança Contemporânea. 

 

 
Figura 5: Merce Cunningham em Totem Ancestor. Retirado de: https://www.mercecunningham.org/the-

work/choreography/totem-ancestor/ 
  
 
Na segunda metade do séc. XX, a dança contemporânea ganha estabilidade não só nos 

países onde teve origem (Estados Unidos e Alemanha), mas também em países como a França, 
Inglaterra e Brasil. O público é agraciado com espetáculos de alguma complexidade, nos quais é 
conduzido para a leitura de uma mensagem através da junção dos fragmentos que constituem as 
peças, sendo possível a atribuição de vários significados para as mesmas. A febre da dança 
contemporânea começa então a alastrar-se, e 1970 marca o começo do intercâmbio entre coreógrafos 
e bailarinos francesas e estadunidenses, e posteriormente por toda a Europa, surge a mobilidade que 
consagra a afirmação da dança contemporânea, e possibilita a evolução da complexidade da 
modalidade em termos coreográficos a partir dos anos 80, até hoje (Ferreira, 2016, p. 26). 

 
 

Assim, a arte é marcada por diversas experimentações, novas formas de se fazer 

arte, novas linguagens que surgem, novas abordagens. Tudo passa a ser possível na arte. E 

é nesse contexto que a dança contemporânea se insere, nessas manifestações artísticas que 

afrontam a sociedade, abusam do fazer artístico, extrapolam os limites, e que tangenciam a 

margem do que é arte e questionam essa tradicional aura que recai sob a obra de arte em si. 

 

2.3 HISTÓRIA DA DANÇA EM PORTUGAL 

 

De acordo com José Sasportes (1991), a dança em Portugal desenvolveu-se 

conforme a sua evolução em outros países da Europa, distanciando-se cada vez mais da 

ópera e criando a sua independência, diferenciando a dança teatral da dança de salão. 

Conforme o autor, 
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No campo do bailado não apareceu qualquer veleidade de uma prioridade aos artistas 
portugueses, pelo simples facto de serem inexistentes. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, 
no campo da música ou das artes plásticas, o bailado não beneficiou do envio de bolseiros para 
estudarem no estrangeiro nem se organizou uma escola oficial. Tudo era de importação, incluindo os 
professores que ensinavam danças de salão e seguiam métodos próximos dos da dança teatral. (...) 
no sentido da formação profissional, nada se organizou, pelo que não é de estranhar a ausência de 
qualquer apelo por uma dança portuguesa dançada por portugueses. A importação resolveu todos os 
problemas, salvo o de garantir uma presença nacional neste campo. (SASPORTES, 1991, p. 30). 

 
 

A primeira grande referência de Portugal na primeira metade do século XIX em 

relação à dança foi o ballet do Teatro Scala de Milão recebido no Teatro São Carlos em 

Lisboa. Portugal importava coreógrafos e bailarinos, o que influenciou a apreciação 

portuguesa pela dança de gosto italiano. Tanto que os ballets franceses não agradavam os 

portugueses, eram graciosos demais para o gosto português da tragédia. Porém, foi no final 

dessa época que os ballets da Ópera de Paris acabaram por cair no gosto dos portugueses e 

bailarinos e coreógrafos dos dois países abasteciam a dança em Portugal. 

Em 1814, foi montado pelo coreógrafo Lefebvre o ballet de repertório mais antigo 

dançado até o dia de hoje, La Fille Mal Gardée, criado vinte e cinco anos antes. 

 
Em 1819, S. Carlos deu cerca de 200 apresentações, incluindo quinze bailes novos. 

Igualmente activos o Teatro do Salitre e o da Rua dos Condes bem como o S. João, do Porto. Nestes 
teatros encontramos mais nomes portugueses nos elencos de dança embora em papéis secundários 
ou de mera figuração, pois faltava a escola capaz de fornecer um material apto a enfrentar crescente 
tecnicidade e o virtuosismo de que a dança se revestia ao afastar-se da pantomima. (SASPORTES, 
1991, p. 35) 

 
 

Em 1839, foi apresentado um trecho do ballet romântico La Sylphide, versão de 

Bernardo Vestris, sendo a primeira bailarina Clara Lagoutine “contratada para ‘dançar 

todos os passos de Mme. Taglioni, assim como todos deste género, com a expressa 

condição de que não dançará senão pas de deux e com um primeiro-bailarino francês’.” 

(SASPORTES, 1991, p. 35).  

 
A derradeira experiência de Vestris em Portugal foi La Sylphide, que Filippo Taglioini 

apresentara sete anos antes em Paris, e com a qual dois anos depois, em 1841, Maria Taglioni iria 
conquistar o Scala. Em Lisboa, a obra foi totalmente incompreendida pela crítica e pelo público, de 
tal modo que depois da breve temporada que começou na noite de Natal de 1839, só voltou a ser 
dançada em S. Carlos em 1956! (SASPORTES, 1991, p. 36) 

 
 

Nesse mesmo ano, 1839, foi criada a Escola de Dança no Conservatório Nacional 

de Lisboa, contudo a formação de bailarinos foi precária em comparação ao nível europeu, 

mantendo uma média de quatorze alunos por ano, a Escola fecha em 1869. Porém, nesse 

meio tempo, alguns ballets ainda fizeram sucesso em Lisboa:  
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Paquita, de Mazillier, montada em 1849 por Lorenzo Vienna, A Filha do Danúbio, de F. 

Taglioni, reproduzida em 1850 por Luigi Gabrielli, e Esmeralda, em 1850, uma versão de Nicola 
Libonatti do bailado de Perrot. As primeiras-bailarinas que brilharam nestes anos foram Maria 
Luigia Bussola, Augusta Dominichetis e Giovania King, formadas pela Academia do Scala, e 
Genoveva Monticelli, do Régio, de Turim (SASPORTES, 1991, p. 38). 

 
 

Vestris coreografou obras de dança de tradição italiana sobre heróis e mitologia, 

mas também “bailados patrióticos” à moda portuguesa, e, ao sair de Portugal foi para o 

Scala de Milão. O coreógrafo reproduziu suas obras portuguesas em território italiano, 

criando ainda coreografias para as principais bailarinas da época. Obras que abordassem as 

histórias e os temas portugueses, muitas vezes, não eram encenadas em Portugal e 

circulavam somente pelo estrangeiro, como: “Conquista de Malaca pelos Portugueses, 

Vasco da Gama e múltiplas Inês de Castro” (SASPORTES, 1991, p. 36). 

Arthur Saint-León, coreógrafo do final do século XIX, considerado um dos mais 

versáteis da época, deu ao ballet romântico a sua última glória em Lisboa. Arthur Saint-

León trouxe com ele a técnica da escola francesa, com uma hegemonia em cima da escola 

italiana, que nesse período os bailarinos italianos não tiveram vez em Lisboa. 

Com a estreia da obra Saltarello em 29 de outubro de 1854, Saint-León 

“conquistou a crítica e o público à estética que tardava em impor-se.” (SASPORTES, 

1991, p. 38). Dançado por volta de cinquenta vezes somente essa obra, o conjunto dos 

espetáculos de dança alcançaram a marca de duzentas apresentações em dois anos só em 

Lisboa, sem contar com as temporadas no teatro do Porto. 

Em seguida foi contratado Carlo Blasis, porém não obteve sucesso e ao fim de um 

ano deixou Portugal. A retomada da dança se deu quando Adrien Gredelue, primeiro 

bailarino durante a época do coreógrafo Saint-León, assumiu o papel de coreógrafo e 

reapresentou suas obras e até criações próprias. Em 1869, volta o êxito da dança com a 

obra Gretchen de Luigi Danesi, sucesso na Itália, e em 1870 com a companhia austríaca de 

Katti Lanner, com coreógrafo G. P. Hansen. Esse movimento em Lisboa saudou e elevou a 

dança ao ponto de receber o espetáculo de maior símbolo do ballet romântico, Giselle, de 

Saint-León. Porém, foi com o espetáculo Coppélia, estreado em Paris, que Arthur Saint-

León consagrou-se nos ballets de repertório. Coppélia só foi dançado no Coliseu de Lisboa 

em 1895, vinte e cinco anos depois de sua estreia parisiense. 

Dentre tantos altos e baixos da dança do século XIX em Portugal, o século XX 

representou para a dança mundial o início de uma mudança com os Ballets Russes de 

Sergei Diaghilev, estreados em 1909 em Paris. 
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Desde 1916 que Portugal tentava trazer os Ballets Russes para se apresentar em 

Lisboa, mas somente nos finais de 1917 que isso ocorreu. A Companhia apresentou-se oito 

vezes no Coliseu e duas no Teatro São Carlos em péssimas condições. Devido à guerra, a 

companhia foi obrigada a ficar em Portugal por três meses, por falta de contratos em outros 

países, mas depois de partir nunca mais voltaram. 

 
Dançaram-se em Lisboa, Les Sylphides, Schéhèrazade, Carnaval, Príncipe Igor, Espectro 

da Rosa, Thamar, Les Papillons, Sadko, Cléopatre, Narcise, Le Festin, Soleil de Nuit, Les Femmes 
de Bonne Humeur, Las Meniñas (Pavane, de Fauré) e uma Danse des Bouffons, com música de 
Tcherepine, que não se encontra normalmente recenseada entre as produções dos Ballets Russes. 
Este repertório excluía os bailados clássicos (Giselle e Lago dos Cisnes), os primeiros ballets de 
Stravinsky (Pássaro de Fogo e Petrouchka), as grandes obras inovadoras de Nijinsky (L’après midi 
d’um faune, Sacre du Printemps e Jeux) (SASPORTES, 1991, p.42). 

 
 

Além desses, o espetáculo Sol da Noite, assinado por Massine, foi o que mais 

perturbou o público português. “Tratava-se de uma sequência de temas populares russos 

dançada num quadro cromático agressivo” (SASPORTES, 1991, p. 43). Contudo, a dança 

já havia mudado em outros países, enquanto Portugal ainda se empenhava na dança 

clássica. Em contraponto a isso, Almada Negreiros foi um grande incentivador da 

modernização da dança em Portugal e apresentou as obras: Bailado do Encantamento e 

Princesa dos Sapatos de Ferro. Apesar do esforço e dedicação, “se criara em Portugal um 

espaço repressivo, socialmente punitivo, que não premiava os artistas em geral e era, 

certamente, propenso a desqualificar quem se consagrasse à dança” (SASPORTES, 1991, 

p. 45). 

O advento da companhia de Diaghilev, Ballets Russes, propiciou a criação de 

companhias de dança independentes em diversos países da Europa. Em Portugal, isso só 

foi acontecer a partir de meados do século XX. António Ferro, secretário da Propaganda 

Nacional, em 1940 proporcionou a criação de um grupo de danças folclóricas teatralizadas, 

pelas mãos de Francis Graça, chamado Verde Gaio. Francis organizou diversos 

espetáculos, apresentando-se tanto em Portugal quanto no exterior com a ajuda da bailarina 

alemã Ruth Walden. “Faltou-lhe sempre a preparação folclórica e coreográfica para poder 

animar algo de semelhante às grandes companhias folclóricas que hoje se conhecem” 

(SASPORTES, 1991, p. 48). A companhia durou aproximadamente trinta anos, mas ao 

longo dos anos foi perdendo sua força ativa. 

Em 1939, Margarida de Abreu formada pela escola de Dalcroze, foi chamada para 

dar aulas no Conservatório Nacional como professora interina e desse ano até 1971, foi a 
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única responsável em dar aulas de dança no conservatório. A partir disso, surge o Centro 

Português de Bailado com o intuito de enfrentar a formação de bailarinos, formação de um 

público de dança e formação de um grupo profissional. 

 
Apesar desta ambição, o Centro, que se baseava no modelo dos ballets clubs ingleses, 

avançou para aquela luta dentro dos esquemas amadorísticos herdados. A fragilidade dessa estrutura, 
sobretudo quando deu vida ao Grupo Experimental de Bailado, levou ao colapso da própria 
associação. De tal modo que viria a tornar-se urgente que a Fundação Gulbenkian, que até aí 
subsidiara o Centro, assumisse uma gerência directa do Grupo. Deste gesto nasceria o Grupo 
Gulbenkian de Bailado, que veio a constituir a primeira formação portuguesa de dança a funcionar 
em moldes plenamente profissionais, com uma história contínua ao longo de mais de vinte e cinco 
anos. (SASPORTES, 1991, p. 51). 
 
 
A Fundação Gulbenkian depois de assumir o Grupo Experimental de Bailado, em 

outubro de 1965 por sugestão de Madalena Perdigão, começou a remodelá-lo. A primeira 

iniciativa foi contratar Walter Gore como diretor artístico e John Auld como maitre de 

ballet, ambos com experiência internacional pela Europa. A estreia do grupo aconteceu na 

comemoração de Natal da Fundação a 23 de dezembro no Teatro Vasco Santana em Lisboa 

com o espetáculo Coppélia, de versão de John Auld. 

A primeira temporada só foi ocorrer um mês depois da estreia, em 25 de janeiro de 

1966, no Teatro Tivoli, com apresentações do clássico Carnaval de Fokine e duas obras de 

Walter Gore: Devoradores da Escuridão e Mosaico. 

 
No essencial, o diretor artístico anunciava ser sua intenção criar um repertório para o Grupo 

que incluísse peças do bailado clássico e do bailado moderno, fazendo ainda recair sobre a técnica 
de dança clássica a preparação física e a disciplina dos bailarinos. Eram também suas intenções a 
formação de coreógrafos portugueses, a criação de uma escola para formar bailarinos e a realização 
de digressões com o Grupo. (RIBEIRO, 1991, p. 57). 

 
 

Sob sua direção, o Grupo Gulbenkian de Bailado apresentou cinquenta e duas 

obras, das quais dez foram do repertório tradicional, vinte e cinco do próprio diretor, sete 

de coreógrafos portugueses e dez de coreógrafos internacionais. Após quatro anos de 

direção do grupo, Walter Gore em dezembro de 1969 decide deixar o Grupo. 

Nesse meio tempo, um marco importante aconteceu. O Centro de Estudos de 

Bailado, do Instituto de Alta Cultura, foi criado com a finalidade de formar bailarinos 

clássicos. O Centro foi instalado no Teatro Nacional de São Carlos e a direção ficou a 

cargo de Anna Ivanova. 

Em 1970, o grupo de bailado dança obras do repertório tradicional, duas obras “dos 

portugueses Carlos Trincheiras e Águeda Sena, e três dos coreógrafos estrangeiros 
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convidados: Michel Descombey, Jean Corelli e Milko Sparemblek.” (RIBEIRO, 1991, p. 

58). No final deste ano, em outubro, Milko Sparemblek assume a direção artística do 

Grupo Experimental de Bailado, tendo em mente um projeto para “transformar o Grupo 

numa Companhia de dança com um perfil profissional” (idem). Para isso, Sparemblek 

estabelece alguns propósitos, como enumera Ribeiro (1991, pp. 60 e 61): 

 
- aproximar os bailarinos portugueses do panorama internacional da dança, fornecendo-lhes 

uma informação actualizada e pondo-os a trabalhar com coreógrafos de elevado nível; 
- estimular o aparecimento de uma coreografia portuguesa, através de experiências de 

internacionalização dos coreógrafos nacionais que, na perspectiva do diretor artístico, sofriam de um 
enorme “provincialismo”; 

- eliminar, pouco a pouco, o repertório clássico, tendo em consideração a formação 
inadequada dos bailarinos do Grupo, o espaço de vocação moderna da Fundação Gulbenkian, e 
fundamentalmente, porque “se pretendia criar uma Companhia vocacionada para a criação e não 
para a reposição de obras que foram feitas para outros lugares, com outros artistas e em 
circunstâncias sociais e históricas completamente diferentes”. A este propósito lamentava-se 
Sparemblek da inexistência de uma outra Companhia de repertório, a quem caberia dançar e 
promover a memória da dança clássica;  

- assegurar para o Grupo as condições de trabalho, regalias sociais e perfil profissional 
padronizado ao nível de uma Companhia internacional; 

- informar o Grupo sobre os mecanismos de produção e promoção, necessários a uma 
Companhia vocacionada para realizar digressões nacionais e internacionais. 

 
 

Durante os quase cinco anos que comandou o Grupo, foram apresentadas quarenta 

e quatro obras: Quebra-Nozes do repertório tradicional, doze de autoria de Sparemblek, 

onze de coreógrafos portugueses e vinte de coreógrafos internacionais. Uma das grandes 

conquistas do Grupo dirigido por Sparemblek foi a realização de turnês internacionais de 

sucesso, um crítico londrino, inclusive, menciona só ouvir elogios dos bailarinos do Ballet 

Gulbenkian, que mesmo sem ter bailarinos compatíveis aos níveis internacionais que se 

destacassem, o grupo apresenta uma homogeneidade virtuosa. Sparemblek conseguiu 

elevar a qualidade tanto técnica quanto profissional do grupo, elevando-os a outro patamar, 

nunca alcançado até então. 

Um grande feito dessa época foi a criação em 1972 do projeto Estúdios 

Coreográficos que tinha como “objetivo de ‘estimular a revelação de novos valores no 

domínio da criação coreográfica em Portugal’ e destinados, em princípio, aos bailarinos do 

Ballet Gulbenkian” (Ribeiro, 1991, p. 67). Desde a sua criação até o final da temporada de 

1989/90 foram realizados trezes Estúdios com participação de trinta e um bailarinos e 

setenta e nova trabalhos apresentados no total. Dois grandes coreógrafos portugueses 

nasceram desse projeto, que foram Vasco Wallemkamp e Olga Roriz. 
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A próxima temporada de 1975/76, o grupo deixa de se chamar Grupo Experimental 

Gulbenkian para se chamar Ballet Gulbenkian, dando início a uma nova fase tanto para a 

dança quanto para a companhia. A saída de Sparemblek no final da temporada anterior foi 

provocada, como alega o autor António Ribeiro (1991), pela Revolução de 25 de abril 

desse mesmo ano, devido ao seu autoritarismo. Diante dessa situação, os bailarinos da 

companhia elegeram uma comissão de orientação artística para o Ballet Gulbenkian. Por 

dois anos, essa comissão foi responsável pelos espetáculos, porém sem muito sucesso, pois 

os repertórios apresentados eram híbridos demais, ao ponto de causar incoerência nas 

apresentações em conjunto. 

Jorge Salavisa é convidado pela comissão do Ballet Gulbenkian em janeiro de 1977 

para ser o maitre de ballet da companhia e em setembro assume a direção artística, 

deixando de existir a comissão artística. Sua principal ação dentro da companhia foi a de 

transformar o Ballet em uma companhia de repertório moderno. Portanto, ele excluiu as 

obras de repertório tradicional e as obras de coreógrafos portugueses da época do Verde 

Gaio e do período Sparemblek. A renovação do repertório se deu através de coreógrafos 

americanos e europeus convidados a coreografar para o Ballet Gulbenkian como já 

coreografavam para companhias de repertório moderno.  

 
Ao mesmo tempo que provocava esta viragem no Ballet Gulbenkian, Jorge Salavisa 

continuou o investimento na formação de bailarinos portugueses, feito através de cursos de longa 
duração que tinham sido iniciados em 1969 e que se mantiveram ininterruptamente até ao final da 
temporada de 1989/90. O conteúdo destes cursos, constituídos essencialmente por aulas de técnica 
de dança clássica e de dança moderna, haveriam de formar duas gerações de intérpretes e definir o 
perfil do bailarino do Ballet Gulbenkian. A não actualização destes cursos, nomeadamente com a 
introdução de outras técnicas, haveria de mostrar-se bastante limitadora, particularmente no que diz 
respeito a uma geral incapacidade de transferência dos bailarinos desta Companhia, no final da 
década de oitenta, para a dança mais próxima da Nova Dança Europeia. (RIBEIRO, 1991, p. 64). 

 
 

Desde o início de Salavisa até 1990, noventa obras foram montadas, sendo: duas do 

repertório anterior, Quebra-Nozes do repertório clássico e A Sagração da Primavera de 

Nijinsky, cinquenta e uma de coreógrafos portugueses – vinte e quatro de Vasco 

Wellemkamp, quinze de Olga Roriz e doze de outros coreógrafos nacionais – e trinta e oito 

de coreógrafos internacionais. “Ao chegar a temporada de 1985/86 o Ballet Gulbenkian era 

uma Companhia estabilizada e definida.” (RIBEIRO, 1991, p. 65).  A diferença da gestão 

de valorização de portugueses é demonstrada inclusive na nacionalidade dos bailarinos da 

companhia. Ao assumir o Ballet, havia treze bailarinos portugueses e oito estrangeiros, já 

no início dos anos 90 eram vinte sete portugueses para dois estrangeiros. 
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Em paralelo a toda a reformulação do Ballet Gulbenkian e sua ascensão, foi criada 

a Companhia Nacional de Bailado em 12 de julho de 1977. O intuito era manter a 

valorização da dança acadêmico-clássica, 

 
cujos objetivos eram entre outros: “promover e difundir o bailado, bem como formar e 

estimular novos bailarinos, coreógrafos e técnicos; produzir bailados, sempre que possível 
pertencentes ao património coreógrafo e musical português (...); produzir os bailados mais 
relevantes do património universal clássico ou contemporâneo; apoiar os restantes grupos de bailado 
(...); criar e manter um centro de formação visando o aperfeiçoamento e a profissionalização dos 
artistas e técnicos de bailado” (RIBEIRO, 1991, p. 73). 

 
 

Por Portugal não ter tradição em dança clássica, a audição para formar a companhia 

teve presença majoritária de bailarinos ingleses, oriundos da Royal Ballet School, e 

bailarinos portugueses com formação também estrangeira. Como tal, para além dos 

bailarinos, os professores eram todos estrangeiros, somente um naturalizado português 

completava o quadro. Armando Jorge17, ex primeiro-bailarino do Verde Gaio, entrou na 

companhia primeiro como consultor artístico e posteriormente tomou o cargo de diretor 

artístico. 

A estreia oficial da Companhia aconteceu no Teatro São Carlos em Lisboa no dia 

17 de dezembro, mas dia 5 no Porto foi a primeira apresentação. Faziam parte do 

programa, repertórios clássicos como O Lago dos Cisnes, Don Quixote e Quebra-Nozes, 

além de Suite Medieval e Canto de Amor e Morte. Tinham como objetivo apresentar um 

“repertório universal” (RIBEIRO, 1991, p. 76), combinando, assim, obras clássicas e 

modernas de Petipa a Olga Roriz e de Balanchine a Carlos Trincheiras, por exemplo. 

“Apesar do ritmo da montagem de espetáculos, temporada após temporada, o 

diretor entendeu que a companhia se ressentia da escassez de profissionais qualificados, e 

procurou incentivar a formação de agentes para a dança, no país, quer bailarinos, quer 

coreógrafos.” (CNB. Retirado de https://www.cnb.pt/cnb/historia/). Em 1981, Armando 

Jorge fundou o Centro de Formação de bailarinos, que durou até 1995. Com o sucesso das 

turnês nacionais e internacionais, a preocupação com a técnica, qualidade e formação de 

bailarinos foi deixada para trás, até que em 1985 a CNB foi integrada ao Teatro São Carlos 

                                                           
17 “foi a partir de 1962, no Canadá, nos Grands Ballets Canadiens, que Armando Jorge alcançou o prestígio 
internacional, dançando o repertório clássico. Promovido a primeiro-bailarino dos Grands Ballets Canadiens 
em 1965, realizou várias digressões internacionais onde, a par do repertório clássico, dançou algum 
repertório contemporâneo e em especial Balanchine. Trabalhou também com Maurice Béjart no Ballet do 
XXème Siècle e, em Portugal fez parte do elenco e coreografou para o Ballet Gulbenkian entre 1966 e 1977.” 
(RIBEIRO, 1991, p. 74) 
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e junto com ela também foi integrado seu centro de formação de bailarinos clássicos. 

Porém, 1992, a companhia passa a ser autónoma, deixando o Teatro S. Carlos. 

Em 1997, Jorge Salavisa é nomeado o novo diretor artístico da CNB e ele procura 

trazer uma renovação no repertório dançado, com espetáculos mais atuais, nomeadamente 

Cinderella de Michael Corder e Cantoluso de coreografia de três bailarinos da companhia 

retratando o fado, a morna e o chorinho. Dentre outros diretores ao longo dos anos, em 

2008 Vasco Wellenkamp assumiu a direção por três anos. Foi nesse mesmo ano que 

Armando Jorge “foi condecorado pela Presidência da República com o grau de Grande 

Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, pelo seu papel na construção e 

crescimento da CNB e da dança no nosso país.” (CNB, https://www.cnb.pt/cnb/historia/). 

Hoje a companhia é dirigida por Sofia Campos. Como diz António Ribeiro (1991, p. 78): 

 
a decisão tomada em 1977 foi apressada, nomeadamente porque não teve em conta a 

necessidade de criar as estruturas correctas para a formação de bailarinos portugueses, ou de exigir 
uma mais perfeita formação ao Curso de Dança oficial que já existia no Conservatório Nacional. 

 
 

Entretanto, no final de 1981, um novo espetáculo traz para a cena da dança 

portuguesa uma outra forma de dança. A coreografia de Paula Massano Na Palma da Mão 

a Lâmpada de Guernica trouxe para o Festival Internacional de Teatro de Expressão 

Ibérica (Fitei), que acontecia no Teatro Carlos Alberto no Porto, uma estética de 

performance em dança, o que levou a acreditar em uma relação de dança cubista.  António 

Ribeiro (1991, p. 80) menciona que “Na Palma da Mão a Lâmpada de Guernica foi, no 

panorama da dança portuguesa da altura, o primeiro ensaio para a construção de uma nova 

linguagem coreográfica à margem da hegemonia do Ballet Gulbenkian e da sua estética.”. 

Três anos mais tarde, da mesma coreógrafa, Zoo&Lógica – uma instalação a 

habitar por coreografias foi “a primeira obra da Nova Dança Portuguesa” (RIBEIRO, 

1991, p. 81). Essa obra modificava o entendimento de pertencimento da dança enquanto 

um espetáculo a ser apresentado em um teatro. Zoo&Lógica era uma instalação 

apresentada em uma galeria de arte, onde os espectadores transitavam por ela, perdendo o 

distanciamento que o palco proporcionava. 

Outro acontecimento marcante desse mesmo ano foi a criação do Serviço 

“ACARTE” (Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte) por Madalena 

Perdigão. Dentre as propostas desse Serviço, como diz Ribeiro (1991), estavam a produção 

de projetos multidisciplinares, apresentação de espetáculos de dança de grupos portugueses 

independentes, realização de sessões de trabalho com personalidades portuguesas e 
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estrangeiras e apresentação de pequenas companhias estrangeiras de vanguarda. Tanto que 

em dezembro foi apresentado um espetáculo da coreógrafa americana Molissa Fenley. 

De 1984 a 1989, o ACARTE trabalhou na formação de plateia, em ações de 

formação aliadas a outras linguagens artísticas e promoveu o projeto Encontros ACARTE, 

que trouxe para Portugal os protagonistas da dança americana da década de oitenta, da 

Nova Dança Europeia e do neo-expressionismo alemão. Nesse meio tempo, a hegemonia 

do Ballet Gulbenkian terminava. Assim, Portugal abarca essa nova fase da dança, seguindo 

os moldes da dança europeia. Uma dança iconoclasta e livre, uma dança contemporânea. 

Segundo Tânia de Oliveira (2015), os coreógrafos portugueses da dança 

contemporânea tiveram, basicamente, o mesmo ciclo. A maioria obteve uma formação 

clássica no exterior, mas como a dança em Portugal basicamente se desenvolveu com um 

atraso de mais ou menos dez anos, ao terem a experiência internacional desse novo 

conceito de dança e estarem relativamente reconhecidos por suas atuações, esses 

coreógrafos voltam para Portugal com o intuito de trazerem para seu país essa nova dança 

que mundialmente já havia se alastrado. Com algumas exceções, nomeadamente Olga 

Roriz, cuja formação e experiência se deu toda dentro do país. 

 
quando se pensa na dança que se apresenta em Portugal, é o facto de ser uma dança muito 

conceptual e muito autoral. É uma dança que sempre teve uma vocação política, provavelmente pela 
necessidade de resistência, e por ter sido sempre resistente, levou à constante reinvenção. (Oliveira, 
2015, p. 63). 

 
 

Sendo assim, o que Portugal conheceu de dança contemporânea foi um reflexo do 

que se iniciou no exterior trazido pelos seus compatriotas. Portanto, a dança 

contemporânea em Portugal, ou a Nova Dança Portuguesa como foi assim chamada, 

buscava a liberdade frente às amarras da dança clássica e até moderna. As técnicas eram 

“rejeitadas”, o gesto e movimentos do cotidiano foram trazidos para a cena, os espaços 

tradicionais de apresentações foram modificados. 

A primeira década do século XXI foi marcada por um grande crescimento em 

vários ângulos da dança em Portugal, muitos festivais surgiram, muitas companhias 

profissionais foram criadas e houve muito financiamento para a dança portuguesa. 

Entretanto, esse boom da dança começa a decair com a diminuição dos financiamentos e a 

crescente centralização da dança em Lisboa, quando muitos bailarinos e coreógrafos 

voltam a sair de Portugal e buscam reconhecimento no exterior. 
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A identidade, as questões políticas, a história e o constante questionamento são 
características da dança portuguesa, com uma linguagem muito própria e distintiva, em parte devido 
à instabilidade e às flutuações a que sempre esta forma artística esteve e está sujeita na nossa 
realidade, com impacto nas vivências, sentimentos e emoções dos artistas que, consequentemente 
transpõem para as suas criações (Oliveira, 2015, p. 63). 

 
 

É importante destacar que toda a valorização, o reconhecimento e o 

desenvolvimento da dança portuguesa fixaram-se majoritariamente em Lisboa, com 

algumas participações no Porto, porém com pouquíssima descentralização. Tanto que o 

ensino superior existente em Portugal reside somente em Lisboa, da graduação ao 

doutoramento. 

O atraso de Portugal no percurso e evolução da dança, como refere Ferreira (2016), 

se deveu, no início, ao conservadorismo, preconceito e influência religiosa, e 

posteriormente pela falta de formação de bailarinos. O que fez Portugal depender de 

coreógrafos e bailarinos internacionais para desenvolver a dança nacional. Contudo, 

mesmo com esse atraso, a Nova Dança Portuguesa já se enquadra no panorama 

internacional da dança contemporânea mundial. 

 

2.4 HISTÓRIA DA DANÇA NO BRASIL 

 

De acordo com Siqueira (2006), o embrião da dança cênica no Brasil sofreu 

influência europeia, principalmente russa e francesa. Companhias líricas francesas e 

italianas apresentaram-se em turnê pela América, no século XIX, passando pelo Brasil. 

Porém, a dança não se apresentava independente, era sempre vinculado às óperas. 

Entretanto, para Amadei (2006), a origem da dança cênica no Brasil ocorreu no início do 

século XX e teve como ponto de partida a chegada de coreógrafos e mestres internacionais, 

destacando não só os russos mas também os alemães (centro-europeia). Por outro lado, 

Buarque (2009) alega que, na verdade, a grande frequência de companhias internacionais 

no Brasil se deu no início do século XX, mas que nos finais do século XIX já era possível 

perceber esse movimento. 

Como esse período foi conturbado mundialmente, o motivo explicitado pela autora 

para essa migração foi devido a fuga das duas grandes guerras e que fez com que esses 

artistas se situassem no Brasil, sobretudo em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Pela vinda tardia das grandes companhias de dança internacionais ao Brasil, os brasileiros 

não assistiram os balés românticos e nem o acadêmico, pois o balé clássico que se 
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apresentava no país já era um “balé clássico quase moderno” com a Cia. dos Ballets Russes 

de Sergei Diaghilev. O primeiro espetáculo dessa companhia aconteceu em 1913 no Rio de 

Janeiro e São Paulo, com as coreografias de Vaslav Nijinsky O despertar de um fauno e A 

sagração da primavera. 

Em 1918, a companhia de Ana Pavlova, uma das principais bailarinas russas da 

época, esteve no Brasil em turnê, sendo Maria Olenewa uma das integrantes que resolveu 

ficar pela América do Sul. Entre 1922 e 1924, Olenewa foi diretora de uma escola de dança 

em Buenos Aires e em 1926 se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde começou a dar aulas.  

 
Com o apoio de Mário Nunes, crítico teatral do Jornal do Brasil, Olenewa apresentou ao 

governo do então Distrito Federal a proposta de criação de uma escola de formação de bailarinos. O 
objetivo principal era possibilitar a futura organização de um corpo de baile para atuar nas 
temporadas líricas, evitando a constante contratação de profissionais no exterior, como também de 
viabilizar o estabelecimento de uma temporada de dança voltada para a apresentação dos balés de 
repertório. A aula inaugural realizou-se em 11 de abril de 1927. Em 19 de novembro a escola 
realizou seu primeiro espetáculo com o balé Les Sylphides e Divertissements. (Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Escola de Dança Maria Olenewa. Retirado de 
http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/escolas-de-formacao/escola-de-danca-maria-olenewa/) 

 
 

Com a morte de Sergei Diaghilev em agosto de 1929, sua companhia se dispersou. 

Seus sucessores se espalharam pelo mundo, muitas vezes dando prosseguimento ao 

trabalho do seu mestre. A companhia foi dividida em duas: Balé Russo de Monte Carlo, 

em Nova Iorque, e, Original Ballet Russe, em Londres. Essa última, durante a Segunda 

Guerra Mundial estabeleceu-se na América Latina, com Tatiana Leskova, Nina Verchinina 

e Yurek Shabelevsky no Brasil. 

Em 1931, por dois decretos do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a escola 

fundada por Maria Olenewa passou a ser chamada de Escola de Danças Clássicas do 

Theatro Municipal. A frente aberta por esta bailarina russa deu origem a formação da 

primeira companhia profissional no Brasil, o Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro em 1936. E até 1943, Olenewa esteve à frente da escola e da companhia, quando 

decidiu deixar o Rio e seguir para São Paulo, onde criou a Escola de Bailados do Teatro 

Municipal da capital paulista. 

As bailarinas também russas, Tatiana Leskova e Eugenia Feodorova colaboraram 

com a companhia do Theatro Municipal do Rio, elevando seu nível ao padrão 

internacional. A direção da companhia ficou a cargo de Vaslav Veltchek e em 1945 com 

Igor Schwezoff. Tatiana Leskova assumiu a direção da companhia de 1950 a 1957. 

Feodorova, em 1958 se tornou a maitre e coreógrafa da companhia, sendo responsável pela 
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primeira montagem completa na América do Sul do balé de repertório O Lago dos Cisnes 

de Tchaikovsky. “Um novo período se abriu com a direção de Dalal Achcar, que em 1968, 

convidou o coreógrafo Norman Thonson para a remontagem de Cinderela, de Prokofieff. 

A década de 70 foi de grandes realizações e renovação do repertório” (Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro. Ballet. Retirado de http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/corpos-

artisticos/ballet/#null). Dalal foi responsável pela inserção de novas obras ao Corpo de 

Baile, e não só de balés de repertório, mas também de coreografias mais modernas e novas 

coreografias com temas mais brasileiros. Somente em 1977, novamente com direção de 

Tatiana Leskova, que a companhia passou a se chamar oficialmente de Ballet do Theatro 

Municpal. 

Durantes anos, a escola passou de instituições a instituições, com trocas de nomes, 

até que em 1982 recebeu o nome que tem até hoje, Escola Estadual de Dança Maria 

Olenewa, em homenagem a sua fundadora. Ocorrendo em 1995, sua vinculação definitiva 

como a Escola do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O legado de Maria Olenewa, não 

só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil se deve a criação da primeira escola de 

dança do país, incentivando a formação profissional de bailarinos brasileiros. 

Dentre os alunos formados por Olenewa, Carlos Leite, natural de Porto Alegre, 

recebe o convite do Diretório Central dos Estudantes de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

para criar uma escola de balé clássico, dissipando assim, os ensinamentos recebimentos 

pela sua mentora russa. Essa foi a primeira escola da cidade, o que originou anos depois o 

Ballet de Minas Gerais, que hoje recebe o nome de Companhia de Danças do Estado de 

Minas Gerais. (Alvarenga, 2006). 

Um dos discípulos de Carlos Leite, foi Klauss Vianna entre 1948 e 1956, que 

posteriormente foi continuar seus estudos com a própria Maria Olenewa. Entretanto, como 

acrescenta Alvarenga (2006), apesar do bom ensino obtido por Klauss com seu professor, 

ele o considerava extremamente rígido, mantendo a relação professor-aluno muito distante, 

o que provocou em Vianna o questionamento de que tipo de experiência e ensinamento 

seria esse. Ainda complementa que Klauss Vianna, 

 
procura desenvolver uma discussão segundo a qual dançar passa a ser, antes de tudo, 

expressar-se, e não exibir-se através de uma técnica pela técnica, em si. Busca antes a construção de 
uma arte preocupada com a individualidade que se possa ver, com qualidade técnica sim, porém 
com algo mais que a ultrapasse, algo em que se perceba o trabalho técnico existente, mas que 
também cumpra sua função como arte capaz de emocionar por um conteúdo que, enfim, toque o 
espectador. (Alvarenga, 2006, p. 4305). 
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A partir dessa prerrogativa, Klauss Vianna junto com sua esposa Angel Vianna, 

criam sua própria escola e posteriormente o Balé Klauss Vianna, aprofundando suas 

pesquisas em torno da pedagogia e coreografia. Ele começou um processo de 

modernização da dança em Minas Gerais a partir da cidade de Belo Horizonte. 

Enquanto isso, Tatiana Leskova se fixava no Rio de Janeiro, mantendo a sua linha 

do balé clássico e Nina Verchinina levava seu conhecimento de dança moderna e 

expressionista influenciados a partir de Rudolf Laban, Mary Wigman e Marta Graham para 

São Paulo (Siqueira, 2006). 

 
O contexto histórico que serviu de base para o surgimento da chamada “dança moderna” no 

Brasil foi, mais especificamente, a Segunda Guerra Mundial, responsável pela chegada aqui de 
renomados artistas que fugiam das conseqüências do conflito e traziam do exterior uma série de 
novas idéias e contestações no campo estético. (Reis, 2005, p. 3). 

 
 

Contudo, para a autora Amadei (2006, p. 26), diferente do que diz Daniela Reis, “A 

influência da dança moderna americana, que pode parecer mais atuante hoje, não veio a 

nós da mesma forma, mas no sentido inverso, ou seja, foi trazida por brasileiros natos ou 

aqui radicados e que foram estudar fora, na segunda metade do século XX.”. Tanto que, 

Chinita Ullman, uma gaúcha ex-aluna de Wigman, junto com a polonesa Yanka Rudska, a 

francesa Renée Gumiel e a húngara Maria Duchenes, levam para São Paulo seus 

ensinamentos da dança moderna conquistados no exterior (Siqueira, 2006). 

Ullman junto com outra bailarina, Kitty Bodenhein, abrem uma escola particular na 

capital paulista, e é dessa geração de bailarinas que em 1940 formaria “o Corpo de Baile 

do Teatro Municipal de São Paulo – companhia oficial que funcionou por dois anos e 

coincidiu com a fundação da Escola Experimental de Bailados, dirigida pelo theco Vaslav 

Veltchek” como diz Siqueira (2006, p. 105). 

Na década seguinte, em 1953, em homenagem ao aniversário da cidade de São 

Paulo, foi criada uma nova companhia de dança: o Balé do IV Centenário. Mesmo com 

direção internacional do húngaro Aurel Milloss, com apresentações tanto europeias como 

brasileiras e cenários e figurinos assinados por artistas plásticos, logo depois das 

comemorações da cidade, a companhia foi suspensa, como diz Siqueira (2006). 

O período histórico em que a dança moderna se confirma no Brasil, segundo Reis 

(2005), estabelece-se nos anos da ditadura militar, um regime autoritário politicamente e 

com forte censura à produção artística da época. O grande papel da arte nesse período foi a 

críticas desse sistema opressor e como São Paulo já havia passado pelo processo de 
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modernização, com novas experimentações artísticas, a dança moderna se encaixa dentro 

desse movimento na capital paulista. 

Além de quebrar os paradigmas do balé clássico, a dança moderna brasileira se viu 

em um lugar de buscar a nacionalidade da dança. O que o corpo do brasileiro pode trazer 

para a cena que seja a sua própria identidade? E frente ao contexto político que o Brasil se 

encontrava, formas de protesto e críticas foram inseridas dentro dessa pesquisa. “Essa 

dança ganhou visibilidade justamente na década de 70, quando a censura artística se 

instaurou principalmente nos setores musicais e teatrais. Ela surgia, então, como 

possibilidade de manifestação, capaz de driblar com maior facilidade a censura.” (Reis, 

2005, p. 4). 

Todavia, alguns anos depois, em 1968, outra companhia de dança em São Paulo foi 

fundada. O Corpo de Baile Municipal de São Paulo contava com 36 intérpretes, dentre o 

corpo de baile com vinte mulheres e dez homens, quatro solistas e 2 primeiros bailarinos. 

Contrariando a vertente anterior, o repertório da companhia era voltado para o balé 

clássico. Porém, por mais que fosse uma companhia, as apresentações não eram 

independentes, pois dançavam nos espetáculos das óperas. Siqueira (2006, p. 106) alega 

que, 

 
O segundo coreógrafo-diretor da companhia, Antônio Carlos Cardoso, assumiu o cargo em 

1974, formando uma equipe para mudar o repertório da companhia, agora denominada Balé da 
Cidade de São Paulo. Houve conflitos e parte do corpo de baile não concordou com a mudança de 
diretriz. 

Esse choque cultural acontecia porque intérpretes treinados para dançar um tipo de 
repertório, com um determinado vocabulário, se depararam com um outro tipo de movimentação 
corporal, temáticas diferentes, figurinos mais ousados se comparados com as vestimentas das peças 
do século XIX. Um novo corpo, uma nova disposição, um novo pensamento foram exigidos e isso 
sempre provoca discussão. Na realidade, o que acontecia era uma mudança que focava a dança 
contemporânea – embora o treinamento ainda usasse técnica clássica. 

 
 

Nessa época, outras possibilidades surgiram para a dança. Shows, programas de 

televisão, peças teatrais, eventos institucionais e empresariais, festivais, cinema, isso 

mostra-nos a amplitude que a dança vinha alcançado enquanto profissão. O curioso é que a 

dança voltava a se juntar com o teatro muitas vezes para preparação corporal dos atores, 

montagem coreográfica e até mesmo atuação. Pela ampliação de atuação do campo da 

dança, outra companhias profissionais foram criadas em São Paulo, nomeadamente Cisne 

Negro Companhia de Dança e Companhia Ballet Stagium. 

A nova onda de festivais de dança e outras formas de atuação não aconteceram 

somente em São Paulo, no Rio de Janeiro os eventos Ciclo de dança contemporânea 
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(1970) e Deixa Eu Dançar (1980) são os mais relevantes e importantes. Os eventos 

promoviam aulas (workshops), palestras, debates, lançamento de livros e mostra 

audiovisual, ampliando as discussões acerca da área da dança. Um outro lado positivo dos 

festivais era a possibilidade de mostrar a produção dos grupos e companhias de dança da 

cidade que muitas vezes não chegava ao público e ficava somente nas salas de aulas e 

ensaios. Como continua Snizek (2007, p. 112), os festivais foram “constituídos a partir de 

manifestações coletivas organizadas, reunindo profissionais em torno de um esforço 

comum, objetivando criar oportunidades para que os artistas pudessem mostrar o resultado 

de seus trabalhos.”. 

Para a dança moderna, não só o produto final estético era o mais importante, todo o 

processo de construção e criação era fundamental para atingir o objetivo final, que seria o 

espetáculo. O sentimento atual, o contexto político, as emoções, a vivência dos bailarinos, 

tudo pelo que o Brasil e os bailarinos passavam, contava para o processo de trabalho. “A 

moderna dança brasileira, em pleno processo de consolidação e construção de sua história, 

iria se deparar com questões que punham em xeque a forma corporal de representar o 

homem e os problemas brasileiros.” (REIS, 2005, p. 3). Entretanto, por mais que a dança 

moderna se afaste dos parâmetros do balé clássico, majoritariamente, as companhias 

profissionais de dança moderna ainda tinham aulas de balé clássico como técnica principal 

dos bailarinos18. 

Um exemplo da facilidade que a dança tinha em “driblar” a censura pela 

dificuldade de entendimento explícito do que está sendo abordado, a Companhia Ballet 

Stagium dançou em 1975 a coreografia Quebras do Mundaréu, criado a partir do texto 

Navalha da Carne de Plínio Marcos, abordando temas como opressão, racismo e violência. 

Conforme alega Daniela Reis (2005, p. 10): 

 
a tentativa de criar uma linguagem brasileira na arte era comum em diversas vertentes 

artísticas. Entre elas, além da proposta de identidade nacional, compartilhava-se também uma 
proposta de engajamento político e, neste sentido, trocavam-se contribuições de idéias do que se 
considerava por “nacional”. Na dança, de forma geral, passou-se a entender por “dança brasileira” 
todo espetáculo que trouxesse uma temática social com representações de nossa cultura e uma 
estética mais voltada para o naturalismo. Assim, a questão do realismo/naturalismo, tão discutida no 
teatro como busca de uma “realidade” do homem brasileiro, pontuou também a estética da dança dos 
anos de 1970. 

 
 

                                                           
18 “Existe uma crença de que a técnica do balé é capaz de melhor preparar o corpo de um bailarino, por ser 
uma codificação mais “limpa”, “completa”, e que, se um bailarino passa pelo balé, ele está apto a dançar 
qualquer estilo. Concepção que começa a ser revista por algumas companhias e profissionais da dança.” 
(REIS, 2005, p. 8) 
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Como a inserção da dança enquanto arte se inseriu no Brasil tardiamente e a 

evolução da dança no exterior foi, simplesmente, acontecendo uma seguida da outra sem 

grandes rupturas. No Brasil, a dança moderna e a dança contemporânea chegaram no país 

praticamente ao mesmo tempo, dificultando a separação e definição de cada uma em 

épocas específicas. Sendo assim, a dança contemporânea também leva para o Brasil 

basicamente as mesmas referências da dança moderna, vindo dos EUA e Europa. A dança 

pós-moderna americana, a dança expressionista alemã e a nova dança francesa foram as 

principais influências para a composição da dança contemporânea brasileira. 

 
Nos anos 1980, a mostra de dança contemporânea “Deixa Eu Dançar”, organizada pelas 

companhias independentes de dança do Rio, reunia uma nova geração de artistas, contribuindo para 
o surgimento de novos contornos, mais nítidos no cenário da dança contemporânea daquela década. 
Entre eles, Rainer Vianna, Regina Sauer, Lourdes Bastos, Regina Miranda, Carlota Portella, Ciro 
Barcellos, Sylvio Dufrayer, Aluísio Flores, Rossela Terranova, Vera Lopes, Charles Nelson e Caio 
Nunes. (SNIZEK, 2007, p. 113). 

 
 

Para além da profissionalização de bailarinos e apresentação de espetáculos, a 

preocupação da sociedade com os cuidados com o corpo também deu a dança uma outra 

vertente. O evento Domingo do Corpo, organizado por Deborah Colker, acontecia no Circo 

Voador (RJ-BR) e propunha que famílias, qualquer pessoa, tivessem aulas de atividades 

com e para o corpo, como balé clássico, jazz e expressão corporal. 

Ainda na década de 80, Klauss Vianna se apresenta como um estudioso, crítico e 

artista da dança consolidado no Brasil, junto com sua esposa Angel Vianna e outros artistas 

como Regina Miranda e Dalal Achar. Ele se empenhou em estudar a natureza do 

movimento e com isso acabou estudando anatomia, cinesiologia, física, dentre outras 

matérias, como alega Buarque (2009, p. 30): 

 
Klauss investiu no discurso de que o bailarino precisa aprender os caminhos do movimento 

e não apenas repetir, doutrinar-se. Sempre buscou um corpo que aprendesse, ensinasse e fosse, 
acima de tudo, respeitado no seu fazer. Por todas as suas pesquisas e pensamentos, tornou-se um 
ícone da dança brasileira. 
 
 
Um reflexo do pensamento de Klauss Vianna, é a proposta da dança contemporânea 

no Rio de Janeiro, assim como era a proposta da dança moderna em São Paulo. Soltar as 

amarras do balé clássico, deixar de contar histórias para trazer a própria realidade para a 

cena, ocupar outros espaços para asa apresentações, são todos esses pressupostas de uma 

nova era na dança. 
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Não obstante, em paralelo ao desenvolvimento da dança tradicional ocidental de 

origem do balé clássico, uma outra modalidade de dança surge, muito forte nos Estados 

Unidos com seu surgimento da passagem dos séculos XIX pro XX, como conta a autora 

Ana Carolina Mundim (2005). A dança Jazz começa a aparecer no Brasil por volta das 

décadas de 1930 e 1940, mas ganha força na década de 1960, principalmente no Rio de 

Janeiro. Com a expansão dos teatros de revista, shows e musicais oriundos dos EUA, o 

jazz foi caindo no gosto do público brasileiro. Com essa ascendência da dança jazz na 

televisão e no cinema, o interesse por essa modalidade aumentou, fazendo com que muitas 

academias de dança oferecessem aulas de jazz. Uma das coreógrafas e academias mais 

conhecidas pelo jazz foi a Carlota Portela. 

A dança no Brasil entrava na área de entretenimento, suscitando em um campo de 

atuação para os bailarinos, pois eles estavam nas academias dando aulas de dança. Isso 

proporcionou aos bailarinos uma estabilidade financeira que as companhias de dança por 

falta de patrocinadores não davam. Por ser mais uma modalidade ofertada, aumentou a 

diversidade técnica dos bailarinos, o que diversifica ainda mais a pesquisa corporal em 

dança contemporânea. 

Voltando à fala de Snizek (2007) sobre os eventos no Rio de Janeiro, até o início da 

década de 1990, a produção artística em dança só crescia. Regina Miranda, Marina Martins 

e Luiz Pizarro, no Museu de Arte Moderna em dezembro de 1990, realizaram o evento 

Galpão das Artes, uma iniciativa de agregar junto às criações em dança outras áreas 

artísticas como música e artes plásticas. E dentro ainda dessa perspectiva, os organizadores 

responsáveis pela dança realizam o I e II Fórum de Dança Contemporânea do Rio de 

Janeiro. Nessa mesma onda, no ano seguinte no Teatro Cacilda Becker, outros 

profissionais, como Lia Rodrigues, João Saldanha e Alfredo Moreira, organizaram o 

evento I Olhar Contemporâneo da Dança, continuando a efervescência do setor. “O 

esforço conjunto, presente nos primeiros festivais cariocas, desta vez estava associado ao 

amadurecimento das condições de criação como forma de afirmação da dança no cenário 

contemporâneo.” (SNIZEK, 2007, p. 113). 

Para Buarque (2009, p. 34): 

 
A preocupação em construir um campo mais sólido assumia formas. Se as estratégias de 

produção artística se diversificavam com a criação das leis de incentivo cultural, para a dança, mais 
do que uma mudança no “fazer”, observamos o impulsionar rumo à sua profissionalização. 

O contexto era propício às discussões, à construção dos discursos relativos à importância da 
prática da dança na sociedade. (...) Sentia-se a necessidade real de transpor a barreira entre a dança 
“amadora” e a dança profissional. 
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Um exemplo desse passo foi o evento Dança-Brasil, que recebeu apoio e recursos 

de: Instituto Brasileiro de Dança, Fundação Nacional de Artes Cênicas e Ministério da 

Cultura. Esse início de incentivo, estimula a criação de novas companhias, pois uma 

política pública para a arte começa a ser desenhada, possibilitando a manutenção dessas 

companhias. Dentre a pesquisa realizada por Buarque (2009), ela encontra uma lista de 20 

companhias de dança que estavam catalogadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e 

na biblioteca da Funarte (RJ), em que 15 delas ainda estavam ativas na década seguinte e 

12 eram do Rio de Janeiro: 

 Cia de Dança da UFRJ (1970), hoje chamada Cia de Dança Contemporânea 

Helenita Sá Earp – fundadora do curso superior de dança na UFRJ; 

 Grupo Coringa (1977), extinto em 1990; 

 Grupo Bandança (1980), extinto poucos anos depois de sua criação; 

 Balé do Terceiro Mundo (1980), extinto no final da década; 

 Cia Lourdes Bastos (1980); 

 Cia de Dança Carlota Portella – Vacilou Dançou (1981), trabalhava com a 

temática da dança jazz, mas foi extinta em 2006; 

 Cia. Nós da Dança (1981), direção de Regina Sauer, se mantem na ativa até 

os dias de hoje; 

 Cia de Dança Aérea do Circo Voador (1983), extinta; 

 Intrépida Trupe (1986), sua característica é a miscigenação entre a dança e o 

circo, uma das principais companhias de dança brasileira; 

 Lia Rodrigues (1990); 

 Deborah Colker Cia. de Dança (1994), uma das mais reconhecidas 

companhias de dança do Brasil internacionalmente, Deborah Colker veio da 

Intrépida Trupe e em suas coreografias ainda é possível notar umas raízes 

acrobáticas; 

 Marcia Milhazes (1994). 

 

Enquanto a dança moderna se instalou e propagou por São Paulo, a dança 

contemporânea se encontra no Rio de Janeiro e se expande no município na década de 

1990, assim como a velocidade de desenvolvimento das inter-relações humanas. A 
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novidade que a dança contemporânea trouxe consigo “novas formas de ação criadora, de 

articulação, expansão e sobrevivência (...) redimensionando e propondo novas articulações 

entre Estado e cultura/dança.” (SNIZEK, 2007, p. 116). 

O Rio de Janeiro dentro da história da dança brasileira é considerado uma exceção 

e referência no Brasil, quase o berço da dança, quanto à representação do balé clássico, 

pois foi a cidade brasileira com maior representatividade nessa modalidade, e ao 

desenvolvimento da dança contemporânea, onde conseguiu um bom diálogo com o setor 

público para a propagação da dança. 
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3. A FORMAÇÃO SUPERIOR EM DANÇA 

 

Neste segundo capítulo abordaremos a diferença entre o ensino superior do Brasil e 

Portugal, comparando a nomenclatura, a estruturação dos cursos, o contexto da criação dos 

cursos. Enfatizo aqui, que diferente do que acontece no Brasil, Portugal não regulamenta 

diretrizes básicas para quaisquer cursos de graduação, deixando a cargo da autonomia de 

cada Universidade.  

Destacamos também que, a partir do Mapeamento de Dança no Brasil (2015) 

realizado em 2015 em cima de oito capitais brasileiras foi possível perceber o panorama 

geral brasileiro com relação ao ensino geral de dança e principalmente do superior. Esse 

Mapeamento feito há quatro anos revelou que o Brasil possui 44 graduações em dança, 

sendo 31 licenciaturas, 12 bacharelados e 1 tecnólogo. Enquanto que Portugal possui 

somente 2 licenciaturas em dança e ambas na mesma cidade, Lisboa. É interessante pensar 

que mesmo com somente dois cursos de graduação, Portugal possui 2 mestrados em dança 

e 1 doutoramento, já no Brasil não há nenhum doutorado vigente e mestrado somente 2. 

Pela vasta extensão territorial brasileira, entende-se a necessidade de vários cursos 

espalhados pelo país, porém é curioso o fato de Portugal ter o ciclo acadêmico completo 

(licenciatura, mestrado e doutoramento) sendo um país bem menor se comparado ao Brasil 

e o Brasil ter uma grande variedade de graduação e tão pouca oferta de mestrado e 

nenhuma de doutorado quando todas as regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul) possuem licenciaturas e/ou bacharelados em dança. 

 

3.1 DEFINIÇÕES DAS TIPOLOGIAS DOS CURSOS DO ENSINO SUPERIOR 

 

De acordo com o Ministério da Educação do Brasil, os cursos de graduação do 

Ensino Superior brasileiro se dividem em três tipos: bacharelados, licenciaturas e 

tecnólogos. Pela não existência de tecnólogos na área de dança, analisaremos somente as 

definições dos bacharelados e licenciaturas. O Ministério atribui às seguintes definições 

para os respectivos cursos: 

 
Bacharelado - curso superior generalista, de formação científica ou humanística, que 

confere ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade 
profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel. 

Licenciatura - curso superior que confere ao diplomado competências para atuar como 
professor na educação básica, com o grau de licenciado. 
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Tecnológico - curso superior de formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, 
que confere ao diplomado competências para atuar em áreas profissionais específicas, caracterizadas 
por eixos tecnológicos, com o grau de tecnólogo. (MEC. Tire suas dúvidas. Retirado de 
http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas#vagas_ofertadas). 
 
 
A partir dessa definição, percebemos que as pessoas formadas em cursos de 

licenciatura só podem atuar em escolas do ensino básico (da educação infantil ao ensino 

médio) para lecionar e as formadas em cursos de bacharelados estão aptas para exercer a 

profissão competente ao curso, como é o caso da maioria dos cursos, nomeadamente 

Medicina, Direito e Administração. 

Por serem tipologias de cursos diferentes, suas estruturas também apresentam 

disparidades. Os bacharelados, como institui a Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, 

possuem uma carga horária variável de 2.400 a 7.200 horas, definidos desde diferentes 

grupos determinando a duração mínima do curso em anos, como segue a seguir: 

 
1. Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h: Limites mínimos para integralização de 3 

(três) ou 4 (quatro) anos. 
2. Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h: Limites mínimos para integralização de 3,5 

(três e meio) ou 4 (quatro) anos.  
3. Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h: Limite mínimo para integralização 

de 4 (quatro) anos.  
4. Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: Limite mínimo para integralização 

de 5 (cinco) anos.  
5. Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: Limite mínimo para integralização de 6 (seis) 

anos. 
 
 

É estabelecido por essa resolução que os bacharelados em dança devem ter no 

mínimo 2.400 horas para integralizarem o curso. Todavia, somente a fim de percepção, os 

cursos de bacharelados da UFBA, UFRJ e UNICAMP apresentam, respectivamente, a 

carga horária de 2.529 horas, 3.195 horas e 3.315 horas. 

Enquanto pela Resolução CNE/CO 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, a carga horária definida é única de 

2.800 horas divididas da seguinte forma: 

 
1. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 

curso; 
2. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 

metade do curso; 
3. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científicocultural; 
4. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 
 



 

51 
 

As licenciaturas da UFBA, UFRJ e UNICAMP obtêm uma carga horária de 3.107, 

3.300 e 4.170 horas respectivamente. Assim como é definido uma carga horária específica 

de estágio e atividades complementares para a licenciatura, para o bacharelado é 

determinado que as horas de estágio e atividades complementares juntas não poderão 

ultrapassar 20% da carga horária total do curso. 

Diferente do que acontece no Brasil, em Portugal, os cursos de graduação só 

possuem uma tipologia, a de licenciatura. Porém, a licenciatura portuguesa não remete aos 

licenciados somente o direito de dar aulas na educação básica, essa nomenclatura também 

é abrangente para o que se entende como bacharelado no Brasil. 

Esse formato que encontramos hoje em Portugal é devido ao Tratado de Bolonha, 

assinado em 1999, em que as licenciaturas passaram a durar somente três anos ao invés de 

quatro ou cinco anteriormente. Entretanto, as licenciaturas pré-Bolonha tinham o mesmo 

significado que tem hoje não sendo como no Brasil. A diferença das licenciaturas no Brasil 

e em Portugal era somente de nomenclatura, uma vez que as licenciaturas duravam de 

quatro a cinco anos também. Porém, em compensação, os bacharelatos em Portugal sempre 

tiveram a duração de três anos e são cursos menos voltados para o estudo acadêmico. 

De acordo com o artigo 11º do Decreto-Lei nº 107 de 25 de junho de 2008, “O grau 

de licenciado é conferido aos que, através da aprovação em todas as unidades curriculares 

que integram o plano de estudos do curso de licenciatura, tenham obtido o número de 

créditos fixado.” Ou seja, a licenciatura em Portugal é o nome dado para todos cursos de 

graduação, sem finalidade específica. 

Foi estipulado pelo artigo 5º do Decreto-Lei nº 42 de 22 de fevereiro de 2005, que a 

carga horária dos cursos de licenciatura para “um ano curricular realizado a tempo inteiro 

situa-se entre mil e quinhentas e mil seiscentas e oitenta horas e é cumprido num período 

de 36 a 40 semanas”. Não há uma definição para a carga horária obrigatória com relação 

ao total dos três anos dos cursos de licenciatura, porém é definido que os cursos devem ter 

60 créditos por ano letivo, o que corresponde a 180 créditos no total. Assim, tanto a 

licenciatura em Dança da FMH ou da ESD possuem os 180 créditos. 

Apesar de toda a discussão anterior sobre as diferenças entre as denominações de 

licenciatura e bacharelado definidos pelo MEC, o Parecer CNE/CES nº 146/2002, 

aprovado em 3 de abril de 2002, não faz essa distinção e ainda propõe que os cursos de 

graduação em Dança devem ter tanto a formação voltada para o mercado de trabalho 

quanto a formação para lecionar, como segue abaixo: 
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O curso de graduação em Dança deve propiciar uma formação profissional com duas vertentes: a 
primeira comprometida em formar o profissional envolvido com a produção coreográfica e o 
espetáculo de dança e a outra voltada não só para o profissional que trabalha 4 com a reprodução do 
conhecimento como também para o que trabalha com o ensino de dança, especialmente para 
portadores de necessidades especiais ou ainda que utiliza a dança como elemento de valorização, de 
alta estima e de expressão corporal, visando a integrar o indivíduo na sociedade, consolidados em 
cada movimento e em cada plasticidade, na dança em educação especial, a harmonia dos 
componentes motor, cognitivo, afetivo e emocional. 
 
 
Assim, observamos uma ambiguidade em relação à proposta do que deve ser um 

curso de dança e nas definições das tipologias que são nomeados os cursos. 

 

3.1.1 TRATADO DE BOLONHA 

O Tratado de Bolonha ou Processo de Bolonha foi um acordo assinado em 1999 

por vinte e nove países da União Europeia, hoje já somam quarenta e cinco, com o objetivo 

de unificar o ensino superior na UE. Com esse Tratado, foi criado o Espaço Europeu de 

Ensino Superior que regulamentou o ensino superior nos países assinantes do tratado, já 

que até então cada país tinha um modelo próprio do seu ensino superior, e o que o EEES 

propunha era igualar ou unificar o formato do ensino superior para todos esses países. 

 
A Declaração de Bolonha tem como objetivo tornar inteligíveis e comparáveis as formações 
ministradas no ensino superior nos diversos países que a subscreveram. Chama-se Processo de 
Bolonha ao conjunto de iniciativas que resultam da Declaração de Bolonha visando a sua 
implementação. Decorre da assinatura do Tratado da União Europeia, também designado por 
Tratado de Maastricht, em 1992, que no reconhecimento de uma cidadania europeia consagra, entre 
outras a criação de um espaço educativo europeu. Visa promover a dimensão europeia do ensino 
superior, a mobilidade e a cooperação, em particular nos domínios da avaliação e da qualidade, e 
tornar assim o Espaço Europeu de Ensino Superior mais competitivo e coeso. (Sociedade Portuguesa 
de Psicologia da Saúde. Retirado de https://www.sp-ps.pt/site/detalhe/11855). 
 
 
Com essa unificação, a formação superior em um país europeu será extremamente 

semelhante a outro país da Europa que pertencer ao Tratado de Bolonha. O resultado disso 

é o reconhecimento do mesmo grau acadêmico nesses quarenta e cinco países de forma 

muito mais facilitada, promovendo a circulação e a mobilidade internacional entre os 

países da Europa. 

Por conseguinte, os princípios básicos estabelecidos por Bolonha, são 

(Universidade de Coimbra. Retirado de http://www.uc.pt/fctuc/bolonha/bolonha): 

 
 Adopção de um sistema de graus comparável e legível; 
 Adopção de um sistema de Ensino Superior fundamentalmente baseado em três ciclos; 
 Estabelecimento de um sistema de créditos; 
 Promoção da mobilidade; 
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 Promoção da cooperação europeia no domínio da avaliação da qualidade; 
 Promoção da dimensão europeia no Ensino Superior. 

 
 

Para adotar todas essas prerrogativas, foi desenvolvido pela Comissão Europeia o 

European Credit Transfer System que padroniza o sistema de créditos e permite “garantir o 

reconhecimento académico de estudos realizados no estrangeiro. Permite ainda medir e 

comparar resultados académicos e transferi-los de uma instituição para outra.” 

(Universidade de Lisboa. Processo de Bolonha Retirado de 

https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/unidade/SecLic/questoes-frequentes-(faqs)/processo-de-

bolonha). O diferente desse sistema é que ele não é proporcional ao número de horas de 

aulas, é referente ao trabalho total do aluno. 

Além de introduzir o ECTS, o Processo de Bolonha também implantou:  

 
 Cursos com a duração de seis semestres letivos; 
 Instituição de disciplinas optativas, a serem escolhidas pelo aluno dentro de um elenco pré-

estabelecido pela Universidade; 
 Maior facilidade nos intercâmbios com universidades estrangeiras, nomeadamente através 

do Programa Erasmus; 
 Diplomas reconhecidos em todos os países aderentes à Declaração de Bolonha. (idem) 

 
 

Mesmo com a assinatura do Tratado em 1999, todos os países deveriam ter seus 

ensinos superiores regulamentados pelo tratado até 2010. Em Portugal, esse processo se 

iniciou em 2006, e em 2009 todos os cursos do ensino superior já seguiam o Tratado de 

Bolonha. 

“Assim, com Bolonha, a palavra "licenciatura" muda de significado. Também a palavra "mestrado" 
passa a designar, em resultado do processo de Bolonha, um curso menos avançado do que os 
mestrados pré-Bolonha. Apenas a palavra "doutoramento" mantém o mesmo sentido que tinha antes 
de Bolonha.” (Universidade de Coimbra. Retirado de http://www.uc.pt/fctuc/bolonha/mudanca) 
 
 
A grande mudança ocorrida com o Tratado de Bolonha, em Portugal, foi passar a 

licenciatura para somente três anos de formação, no lugar de quatro a cinco anos como era 

antes. Contudo, as ordens profissionais, nomeadamente engenheiros, médicos e arquitetos, 

não aceitaram mais as licenciaturas pós-Bolonha, somente a pré-Bolonha, justamente pela 

duração atual dos cursos. Devido a isso, é exigido atualmente que para exercer essas 

profissões é necessário completar o 2º ciclo de estudos (mestrado), pois se igualará aos 

anos de estudos comparados com antes de Bolonha. 
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3.2 ESTRUTURA BÁSICA DOS CURSOS 

 

Dentre todas as formalizações estruturais para regulamentar o ensino superior, o 

Ministério da Educação no Brasil estabelece Diretrizes Curriculares para cada curso. Sendo 

assim, para os cursos de Dança no Brasil foi estipulado, a partir da Resolução nº 3 de 8 de 

março de 2004, os seguintes conteúdos que devem constar na grade curricular: 

 
I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a Música, as Ciências da Saúde e 
as Ciências Humanas e Sociais, com ênfase em Psicologia e Serviço Social, bem assim com as 
diferentes manifestações da vida e de seus valores; 
II - Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Estética e com a História da Dança, a 
Cinesiologia, as Técnicas de Criação Artística e de Expressão Corporal e a Coreografia; 
III - Conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas e princípios informadores da expressão 
musical, envolvendo aspectos Coreográficos e de Expressão Corporal, bem como o 
desenvolvimento de atividades relacionadas com os Espaços Cênicos, com as Artes Plásticas, com a 
Sonoplastia e com as demais práticas inerentes à produção em Dança como expressão da arte e da 
vida. 
 
 
Percebe-se que esses conteúdos giram em torno de diversas áreas, como outras 

áreas artísticas sobretudo música e artes cênicas, disciplinas da área de Humanas, 

principalmente filosofia e ciências sociais, e a área da Saúde com a cinesiologia com o 

estudo mais aprofundado do corpo e movimento. Além, é claro, de disciplinas voltadas 

para o desenvolvimento do corpo, criação artística e coreográfica. Dessa forma, os cursos 

apresentam a transdisciplinaridade como uma característica básica de sua formação. 

Entretanto, em Portugal somente há a regulamentação de cursos para as áreas que 

possuem Ordens Profissionais. O Decreto-Lei n° 42 de 22 de fevereiro de 2005 pelo artigo 

11º expõe que: 

 
O órgão legal e estatutariamente competente de cada estabelecimento de ensino superior aprova um 
regulamento de aplicação do sistema de créditos curriculares, o qual inclui, designadamente, os 
procedimentos e regras a adoptar para a fixação dos créditos a obter em cada área científica e a 
atribuir por cada unidade curricular. 
 
 
Consequentemente, o ensino superior de dança em Portugal não possui nenhum 

padrão curricular ao que se refere à diretrizes básicas para sua criação e padronização 

como no Brasil. 
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3.3 CRIAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES EM DANÇA 

 

Como já mencionado anteriormente, Portugal possui duas licenciaturas em Dança, 

uma na Universidade de Lisboa da Faculdade de Motricidade Humana e a outra no 

Instituto Politécnico de Lisboa da Escola Superior de Dança. 

A primeira graduação no Brasil foi fundada na Universidade Federal da Bahia em 

Salvador em 1956. Foram criados ao mesmo tempo os cursos de bacharelado e licenciatura 

em dança. A única universidade em ter a graduação em dança no período pré-ditadura 

militar, pois o próximo curso só seria criado depois do fim do regime militar brasileiro. 

 
Na década de 50, na Bahia, a criação das Escolas de Arte (Música, Dança, Teatro) da Universidade 
Federal da Bahia, pareceu ser um projeto utópico para muitos baianos. Ao investir na formação 
profissional e produção de arte e cultura, a UFBA criou na Bahia um terreno estimulante de grande 
efervescência cultural, como que antevendo profundas transformações que ocorreriam na arte e na 
cultura brasileira na década seguinte. A fundação destas escolas foi parte de um projeto visionário 
do primeiro Reitor da Universidade Federal da Bahia, Professor Edgard Santos. Pioneira neste 
intento, a UFBA destacou-se nacionalmente por tal iniciativa inédita, delineando seu perfil de 
interesse nas Artes e Humanidades. Manteve-se por décadas como única no país a cumprir a função 
de formação profissional universitária em Dança. Surgia, a partir de então, a Escola de Dança da 
UFBa. (UFBa. Dança. Retirado de http://www.danca.ufba.br/historia.html). 
 
 
Em 2006, de acordo com o site oficial do Programa de Pós-graduação em Dança, a 

UFBa abriu o primeiro Mestrado em Dança da América Latina, inclusive. Há outros 

mestrados que englobam a dança em suas linhas de pesquisas, mas acabam por abarcar 

outras artes e não serem específicas para a dança. Houve um crescimento da procura pela 

titulação stricto sensu de profissionais da dança, já que novas graduações em dança 

surgiram. Essa é a importância desse mestrado para a área da Dança no Brasil, confirmar a 

dança como uma área de conhecimento acadêmica. 

 
Tal situação de longo período sem emancipação como área de conhecimento e pesquisa acadêmica 
específicas, contribuíam, de modo geral, para manter a dança refém da ideia discriminatória e 
historicamente disseminada, quanto à suposta incompatibilidade entre dança e teoria, dificultando a 
consolidação de iniciativas desafiadoras desta doxa. (UFBa. Programa de Pós-Graduação em Dança. 
Retirado de http://www.ppgdanca.dan.ufba.br/historico). 
 
 
De acordo com o site oficial da Escola Superior de Dança de Lisboa em Portugal, a 

criação da escola ocorreu no domínio do Conservatório Nacional, junto com a criação das 

também Escolas Superiores de Música e de Teatro e Cinema, agregadas todas ao ensino 

superior politécnico. Segue abaixo a cronologia da escola com os acontecimentos mais 

importantes: 
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1983 - Criação da ESD; 
1985 - Integração da Escola Superior de Dança no Instituto Politécnico de Lisboa; 
1986 - Iniciação do curso de Bacharelato em Dança da ESD, ramos do Espetáculo e da Educação, no 
edifício do Conservatório Nacional (Rua dos Caetanos, Lisboa); 
1997 - O IPL, através da ESD, é autorizado a conferir o Diploma de Estudos Superiores 
Especializados em Dança; 
1998 - Aprovação do Regulamento Geral dos Cursos Bietápicos de Licenciatura das Escolas de 
Ensino Superior Politécnico, da qual resulta a Licenciatura em Dança nos Ramos da Educação e do 
Espectáculo; 
2006 - Adequação do plano de estudos da ESD, de acordo com o Tratado de Bolonha, com a 
restruturação do curso de Licenciatura em Dança cuja área científica predominante é a 
Interpretação/Criação; 
2008 - Autorização do funcionamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre na 
especialidade de Metodologias do Ensino da Dança; 
2010 - Publicação do plano de estudos conducente ao grau de mestre na especialidade de Criação 
Coreográfica Contemporânea; 
2011 - Publicação do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de Dança; 
2012 - Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em 
Dança. (IPL. Retirado de https://www.esd.ipl.pt/origem-e-desenvolvimento-da-escola-3/). 
 
 
Dessa forma, percebemos que o curso superior de dança na ESD começou como 

bacharelato – tecnólogo pela nomenclatura brasileira – no final da década de 1980 e 

somente na década seguinte é que o curso passou a ser uma licenciatura, sofrendo 

novamente alterações em 2006 devido ao Tratado de Bolonha. Contudo, destacamos o viés 

de formação de professores por essa escola, herdado da extinta Escola Superior de 

Educação pela Arte do Conservatório Nacional, desde o seu início, confirmado ainda pelo 

Mestrado em Ensino de Dança. 

O segundo curso de graduação em dança no Brasil foi da Universidade Estadual do 

Paraná (Unespar) em Curitiba em 1984. A diferença entre a criação dos dois cursos é de 28 

anos, quase três décadas para confirmar a arte da dança como área de conhecimento de 

nível superior. O bacharelado e a licenciatura no início faziam parte de um convênio entre 

a Fundação Teatro Guaíra e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e só 

em 1993 que passou a integrar a Faculdade de Artes do Paraná (FAP), pertencente a 

Unespar. 

Entretanto, Alvarenga (2006) e a própria Universidade de Campinas (Unicamp) 

consideram que a segunda graduação em dança do país foi na Unicamp enquanto que o site 

oficial do curso de dança na Unespar e o Mapeamento de Dança (2015) consideram o 

curso do Paraná como o segundo. Essa contradição deve ser devido ao fato de que o curso 

de dança em Curitiba começou dentro de uma fundação por mais que estivesse aliada a 

uma universidade e somente em 1993 é que foi integrada a Unespar. 
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O terceiro curso de graduação em Dança no Brasil foi criado em 1985 e foi o 

primeiro do estado de São Paulo, na Universidade de Campinas. A iniciativa partiu do 

Reitor da Universidade, Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, e incluiu o curso de dança, com 

o projeto de criação feito por Marília Antonieta de Oswald de Andrade, no Instituto de 

Artes junto da criação do Departamento de Artes Corporais, departamento específico para 

a dança 

O curso não seguiu o modelo existente baiano e procurou refletir “sobre as 

transformações correntes no cenário da dança nacional e mundial, as perspectivas do 

mercado de trabalho na área e o papel a ser desempenhado pela universidade na formação 

profissional em arte.” (UniCamp. Departamento de Artes Corporais. Retirado de 

https://www.iar.unicamp.br/daco/historico/). 

Se pensarmos em termos de universidade pública, os cursos da Universidade de 

Campinas seriam os segundos do país, já que o começo em Curitiba foi em uma 

universidade privada, mas como estamos levando em consideração a data de criação. Para 

nós, a Unespar mantém como tendo o segundo curso superior de dança no Brasil e a 

Unicamp como o terceiro. 

Voltando a Portugal, a Licenciatura em Dança da Faculdade de Motricidade 

Humana (FMH) da Universidade de Lisboa foi criada em 1988, de acordo com a Prof. 

Margarida Moura em entrevista ao canal RTP1 no dia 27 de março de 2013 (Retirado de 

https://www.youtube.com/watch?v=eNjQOPg_g6U). Pela fala da professora, o curso da 

FMH perpassa pela formação de professores de dança, animação cultural e até criação 

coreográfica. Com o Tratado de Bolonha, a Universidade através do Despacho n.º 16 103-

C/2007 regulamentou o curso a fim de enquadrar a licenciatura dentro dos parâmetros do 

tratado. 

Já a quarta graduação em dança no Brasil foi implantada pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1994, porém somente com o curso de bacharelado em dança. 

O processo de constituição desse curso foi longo, perpassando por alguns avanços e 

conquistas ao longo dos anos. 

Em 1939 na Universidade do Brasil – hoje a UFRJ – foi criado o primeiro curso de 

Licenciatura em Educação Física no Brasil e por iniciativa da professora Maria Helena 

Penteado Pabst a dança foi introduzida com a disciplina “Rítmica” no curso. Na década 

seguinte, Helenita Sá Earp – como era conhecida a professora Maria Helena – “criou o 

primeiro Curso de Especialização em Dança e Coreografia do Brasil, como um projeto de 
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pós-graduação da UFRJ. O objetivo era produzir metodologias de ensino e criação em 

dança para a graduação em educação física.” (UFRJ. Dança UFRJ. Retirado de 

http://www.dancaufrj.com.br/quem-somos.html). Para além da especialização, também 

fundou o Grupo Dança UFRJ, hoje denominado Companhia de Dança Contemporânea da 

UFRJ, já associado ao curso de dança. 

Após 3 décadas, em 1970 que foi criado o Departamento de Arte Corporal (DAC) 

da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). Mesmo assim, a implantação de uma 

graduação específica para a dança só veio ocorrer em 1994, com projeto de Ana Célia de 

Sá Earp (filha e ex-aluna de Helenita). No ano 2000, foi implementada a especialização em 

Dança-educação, estabelecendo uma parceria entre o DAC/EEFD/UFRJ e a Secretaria 

Municipal de Educação/Prefeitura do Rio de Janeiro, diplomando “30 professores de dança 

da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro.” (idem). 

Somente depois de 17 anos da criação do curso de bacharelado em dança que foi 

também aberta a Licenciatura em Dança na UFRJ e o inédito curso de Bacharelado em 

Teoria da Dança, primeiro do Brasil, em 2010. Este ano a UFRJ iniciou seu primeiro 

mestrado específico em dança, também único no estado do Rio de Janeiro, sendo o 

segundo do Brasil. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DOS CURSOS BRASILEIROS E PORTUGUESES 

 

3.4.1 LICENCIATURA EM DANÇA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA (UFBA) 

A Escola de Dança da UFBa possui o primeiro ensino superior em dança do Brasil 

e a sua criação foi simultaneamente de bacharelado e licenciatura. Além do pioneirismo na 

graduação, a primeira pós-graduação strictu sensu em dança no Brasil também é da UFBa, 

revelando-se sempre a frente no que diz respeito a dança como campo de conhecimento 

acadêmico. A formação dos alunos é caracterizada tanto pelo lado técnico quanto criativo, 

buscando a renovação e criação, não a reprodução de uma cultural tradicional, além de um 

profissional completo no que se refere a interpretação, criação e produção artística. 

O curso elenca cinco propósitos em que os formados da instituição devem estar 

disponíveis e compromissados, a fim de cumprir com a formação de Dança da UFBa de 

atuação reflexiva, crítica e produtiva no cenário contemporâneo: 
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 A linguagem da dança como área de conhecimento afim, no que se refere a interpretação, 
criação e produção artísticas;  

 A articulação e o diálogo entre os campos da educação e da arte, estimulando a criação de 
interfaces entre o fazer artístico, a apreciação da obra de arte e o processo de ensino 
aprendizagem; 

 A criação coreográfica e a produção das artes cênicas, envolvendo uma concepção estética 
contemporânea;  

 A reflexão e a geração de produção inovadora sem, contudo desconhecer manifestações 
populares locais e sua inserção no campo do estudo da cultura afro-brasileira; 

 A produção de novos conhecimentos artísticos e novas tecnologias educacionais. (UFBa. 
Proposta Político-Pedagógica para os cursos de Graduação em Dança. Retirado de 
http://www.danca.ufba.br/arquivos_pdf/Proposta%20Pol%C3%ADtico.pdf) 
 

 
A licenciatura tem duração de 3 anos e meio (7 semestres) e não tem o sistema de 

créditos por disciplina. A carga horária total do curso é de 3.107 horas, com 2.669 horas de 

disciplinas obrigatórias, 238 horas de optativas e 200 de atividades complementares19. A 

estruturação dos componentes curriculares é dividida em quatro: componentes 

básicos/específicos, componentes práticos, pedagógicos e do estágio supervisionado, além 

das optativas.  

Contudo, o curso da UFBa é o mais distante dos outros que serão abordados 

adiante, tendo somente 30 disciplinas no total, talvez por ter sido a primeira graduação em 

dança do país e não tenham atualizado tanto o currículo ao ponto de aproximar das outras 

faculdades. Não obstante, ressalta-se a apropriação dos nomes das disciplinas para 

contextos próprios, ou seja, eles não atribuem ao nome da disciplina exatamente ao que ela 

se refere, por exemplo, as disciplinas de biologia da atividade física – que seriam anatomia, 

fisiologia e cinesiologia – possuem o nome de “Estudo do Corpo”. 

 

 
 
 
 

                                                           
19 Atividades complementares: atividades extracurriculares realizadas pelos alunos durante o período do 
curso mediante comprovação e análise departamental. 
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Figura  6



 

61 
 

3.4.2 LICENCIATURA EM DANÇA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PARANÁ (UnesPar) 

A Licenciatura em Dança da UnesPar tem duração de 8 semestres (4 anos), tendo 

de cumprir 3.460 horas. Com essa formação, o aluno é habilitado a dar aulas nos ensinos 

Fundamental e Médio. Os pilares que norteiam o curso passam pela pesquisa, criação, 

discussão e difusão da dança. A dança tratada como campo de conhecimento acadêmico se 

estrutura a partir da pesquisa, criação e ensino. A diversidade de abordagens e tratamentos 

que o curso leva permite que o aluno atue nos três campos principais. 

O interessante e diferente de os outros cursos é que os cursos de bacharelado e 

licenciatura na Unespar caminham juntos, só que o bacharel exige menos horas/aula, assim 

o aluno que se forma na licenciatura, também sai com o título de bacharel. Para concluir o 

curso, o aluno deve cumprir 3.460 horas, sendo 2.916 de disciplinas obrigatórias e 544 de 

disciplinas optativas – a Unespar não utiliza o modelo de créditos. Há uma divisão muito 

clara dentre as cargas horárias teóricas, práticas e de extensão, que são 1.044, 1.656 e 216 

respectivamente. O estágio supervisionado ocorre desde o 5º período até o último e 

corresponde a 536 horas com 400 horas práticas e 136 teóricas.  

Com um total de 47 disciplinas, este curso possui três disciplinas de biomédica, 

cinco de ensino, cinco de história, uma de filosofia, uma de antropologia e uma de 

produção cultural, não há disciplinas propriamente de técnica e sim laboratórios de 

investigação do movimento e de criação, se assemelhando mais, inclusive, aos cursos de 

bacharelado do que com a licenciatura da UFBa, por exemplo. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pode ser feito em duas modalidades: 

acadêmico artístico e artístico acadêmico, teórico ou prático respectivamente. O trabalho 

teórico exige que seja escrito um artigo científico e terá que ter no mínimo 15 páginas e 25 

no máximo, incluindo bibliografia e elementos pré e pós textuais. Já o trabalho prático 

prevê um memorial descritivo que fundamente a pesquisa prática. 

O fluxograma apresentado abaixo contém as disciplinas separadas por período e os 

três números embaixo de cada disciplina correspondem a carga horária teórica, prática e de 

extensão, respectivamente. Já as disciplinas optativas, como não foram designadas, tem 

apenas uma representação com carga horária total ao longo do curso. 
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Figura 7 
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3.4.3 BACHARELADO EM DANÇA NA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS 

(UniCamp) 

O Bacharelado em Dança da Unicamp define como perfil profissional do aluno 

tornar-se intérprete em dança, responsabilizando-se pelo seu próprio corpo, se expressar e 

se comunicar artisticamente, podendo atuar com pesquisa, ação social e atuação cênica. 

Traça dois objetivos gerais: “Desenvolver habilidades e competências baseadas em 

conhecimentos que formam o profissional participativo, atuante e responsável”; e, 

“Desenvolver sensibilidade artística e capacidade de reflexão no campo da Dança para 

contribuir de modo crítico e criativo.” (UniCamp. Graduação em Dança. Retirado de 

https://www.iar.unicamp.br/graduacao-em-danca). Dentre os objetivos específicos, eles 

perpassam assuntos de consciência corporal, habilidades motoras, diversidade, 

desempenho técnico, entre outros. 

A formação do artista em dança na Unicamp baseia-se nos domínios técnico, 

teórico, social, cinesiológico e expressivo, promovendo experiências sensíveis, 

conscientes, consistentes e contextualizadas com a prática artística. Para além das 

competências técnicas e criativas, o curso propõe aos alunos o conhecimento de todas as 

etapas que envolvem a criação de um espetáculo, vivenciando diferentes linguagens a fim 

de compor de forma completa a cena artística. A partir da análise, reflexão e crítica acerca 

da dança e suas relações interdisciplinares, o artista bacharel em dança se torna capaz de 

buscar “por políticas públicas para a área das artes e da cultura” (idem) em todas as cadeias 

da produção em dança. 

O curso possui 3.015 horas, com um total de 201 créditos e 45 disciplinas, para 

serem concluídos em 8 semestres (4 anos). As disciplinas obrigatórias compõem 

2.805horas (185 créditos) – sendo 1.650 horas (110 créditos) de Formação específica 

Técnico-Artística, 450 horas (28 créditos) de Fundamentação de Área, 510 horas (34 

créditos) de Formação Artístico-Pedagógico e 195 horas (13 créditos) de Atividades 

Científico-Culturais – e 240 horas de disciplinas eletivas20 (16 créditos).  Dentro deste 

quadro, o bacharelado da UniCamp possui quatro disciplinas de biomédica, oito disciplinas 

de técnica, três de história e uma de filosofia. O estágio nesse curso não é obrigatório, 

consequentemente não consta na carga horária do curso, apesar de ser incentivado pelo 

departamento. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso é prático e prevê no mínimo quatro 

apresentações da prática-artística, acordadas com o professor orientador. É desenvolvido 

nos dois últimos semestres (último ano) e o aluno deve ser o intérprete da obra. O 

formando é responsável por todas as etapas de produção que envolve a criação do 

espetáculo, desde a concepção e conceituação à produção e direção. 

Abaixo segue o fluxograma do curso de Bacharelado em Dança da UniCamp, 

separados por cor de acordo com o grupo de formação que a disciplina pertence. Embaixo 

de cada disciplina tem o número de créditos e a carga horária a que ela se refere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
20 Disciplinas eletivas são disciplinas disponibilizadas pelos cursos para alunos de outros cursos, por 
exemplo: um aluno de dança pode se inscrever em uma disciplina de engenharia que esteja disponível para 
todos os alunos da Universidade. 
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Figura 8 
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3.4.4 BACHARELADO EM DANÇA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (UFRJ) 

O Bacharelado em Dança da UFRJ tem duração de quatro anos e meio (9 

semestres) e para ingressar é necessário fazer o THE (Teste de Habilidade Específica21). 

Por ser um bacharelado, o aluno se forma “coreógrafo-bailarino-pesquisador em artes 

corporais, valorizando o estudo do movimento com base no potencial criador do aluno e 

suas experiências corporais” (UFRJ. Dança UFRJ. Retirado de 

http://www.dancaufrj.com.br/quem-somos.html) e seu campo de atuação perpassa por 

“companhias de dança, centros culturais, escola de formação de bailarinos e em pesquisa 

na área das manifestações corporais.” (idem). 

Os conceitos em que o curso é baseado foi criado por Helenita Sá Earp, o que 

chamou de Fundamentos da Dança. O FuD é pautado pelo estudo dos mesmos parâmetros 

da física, dos quais: movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo; pensando o estudo da 

dança não a partir de uma técnica específica, mas pelas possibilidades do corpo. A carga 

horária total é de 3.195 horas, sendo obrigatório nos dois últimos períodos cumprir estágio 

em três de quatro áreas oferecidas (Companhias de Dança, Dança-Educação, Dança-Saúde 

e Danças Populares). 

Para a integralização do currículo, o aluno deve concluir 115 créditos de disciplinas 

obrigatórias (equivalente a 2.475 horas), 3 créditos de atividades complementares (100 

horas) e, pelo menos, 22 de disciplinas optativas (660 horas), totalizando 140 créditos. 

Porém, é necessário cumprir no mínimo 4 créditos (120 horas) do grupo geral de 

disciplinas optativas e 18 (540 horas) dos outros dois grupos juntos. 

Dentre os cursos apresentados por este trabalho, é mais extenso deles, com um total 

de 67 disciplinas, sendo três disciplinas de biomédica, sete de técnica, quatro de história e 

três de filosofia. Não há nenhuma disciplina voltada para o ensino da dança, mesmo com 

uma vasta oferta de disciplinas teóricas, pois como o grande foco do curso é formar 

bailarinos e coreógrafos quase metade das disciplinas é de prática, tanto de técnica quanto 

de criação e investigação artística. 

O Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Dança da UFRJ é feito a 

partir de uma componente prática. Há duas possibilidades de apresentação: montagem 

cênica solo ou em grupo ou montagem em vídeo que relacione a dança e o cinema. Ambas 
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abordagens devem conter um trabalho escrito, denominado “Memorial – Relato de 

Experiência Individual”, onde o formando teoriza a pesquisa prática e faz um relatório de 

sua experiência desde a concepção à apresentação. Quaisquer dos modelos escolhidos, a 

duração não pode ultrapassar 30 minutos. 

Os trabalhos práticos podem ser executados em conjunto de no máximo três 

pessoas, porém cada uma deve escrever seu próprio relato de experiência. Para a avaliação 

e a obtenção do grau de bacharel em dança, é necessário que o(s) formando(s) ocupem pelo 

menos as funções de bailarino/intérprete, coreógrafo ou diretor. O trabalho escrito deve 

conter no mínimo vinte páginas, sem contar os elementos pré e pós-textuais, devendo 

conter o seguinte conteúdo: 

 
 Apresentação da(s) questão(ões) geradoras da pesquisa cênica relacionadas às 

referências bibliográficas e artísticas; 
 Descrição das etapas do processo de criação (contendo as principais ideias do 

diário de bordo); 
 Dramaturgia da obra cênica (roteiro, leitmotif, storyboard, etc); 
 Ficha técnica comentada, especificando as funções do aluno no processo de 

criação. (UFRJ. Regulamento e Critérios de Avaliação dos TCCs. Retirado de 
http://www.dancaufrj.com.br/documentos-cia-regulamento-e-criterios-de-
avaliacao-tccs.html) 

 
 
No fluxograma abaixo, podemos perceber essa divisão ao longo dos semestres. É 

interessante frisar que as disciplinas teórico-práticas, no fluxograma, não estão 

classificadas separadamente, elas pertencem diversos grupos, como Anatomia que está no 

Grupo Corpo Humano, Balé no Grupo pré-técnica ou Folclore no Grupo técnica da dança e 

práticas corporais. Além disso, a carga horária apresentada é do valor total de horas 

práticas e teóricas. 

                                                                                                                                                                                
21 O Teste de Habilidade Específica é uma prova prática de ingresso para o curso que se pretende cursar. No 
THE da Dança da UFRJ é dividido em duas partes: a primeira é uma sequência coreográfica para avaliar a 
movimentação do aluno e a segunda improvisação, quando o aluno é livre para dançar. 
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Figura 9 
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3.4.5 BACHARELADO EM TEORIA DA DANÇA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

O Bacharelado em Teoria da Dança da UFRJ é o primeiro da América Latina e seu 

objetivo é “formar pesquisadores, historiadores e críticos das diversas manifestações da 

dança” (UFRJ. Dança UFRJ. Retirado de http://www.dancaufrj.com.br/quem-somos.html), 

principalmente brasileira. É um curso voltado basicamente para a teoria em dança, 

promovendo a produção intelectual em seu campo. O campo de atuação concentra-se em 

instituições culturais e políticas públicas que fomentem o desenvolvimento e a pesquisa em 

dança no Brasil 

O curso tem duração de quatro anos (8 semestres) e para ingressar não é necessário 

o THE. Para a integralização do currículo, o aluno deve completar no mínimo 2.980 horas 

(141 créditos), sendo 2.070 horas (107 créditos) de disciplinas obrigatórias, 400 horas (5 

créditos) de atividades complementares e 510 horas (29 créditos) de disciplinas optativas – 

tendo que ser pelo menos 270 horas (16 créditos) dos grupos de teoria da dança e técnica 

de dança e prática corporal juntos, 120 horas (5 créditos) do grupo de optativas geral e 120 

horas (8 créditos) de livre escolha –, além de 300 horas de estágio realizado em centros 

culturais, museus ou teatros. Por mais que o intuito do curso seja formar teóricos, e as 

disciplinas teóricas sejam majoritárias e apresentem maior peso, há uma grande 

componente prática. Com um total de 65 disciplinas, cinco delas são de técnica, cinco de 

história, três de filosofia, três de biomédica, uma de sociologia, uma de antropologia. 

Disciplinas de “Crítica de dança” e “Teoria da dança” são exclusivas deste curso, dentre os 

cursos apresentados neste estudo. 

Para concluir o curso, integralizar o currículo e receber o diploma, o aluno de 

Teoria da Dança deve apresentar uma monografia individual como Trabalho de Conclusão 

de Curso sobre as questões que envolvem a Arte da Dança, tendo que conter no mínimo 

quarenta páginas, sem considerar os elementos pré e pós-textuais. Também é possível aliar 

a pesquisa teórica uma apresentação prática ou uma ilustração em audiovisual de até dez 

minutos somente. 

Com o fluxograma abaixo, pode-se entender melhor a divisão das disciplinas ao 

longo dos oito períodos e como estão divididas. Por ser da mesma universidade, se 

compararmos os fluxogramas dos cursos de bacharelados em dança e teoria da dança, 

percebemos que há disciplinas em comum, algumas até no mesmo período, outras em 

períodos diferentes. 
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Figura 10 
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3.4.6 LICENCIATURA EM DANÇA NO INSTITUTO POLITÉCNICO DE 

LISBOA (IPL) 

A licenciatura em Dança no IPL da Escola Superior de Dança (ESD) é um curso do 

ensino superior politécnico com duração de seis semestres (3 anos), total de 180 créditos 

ECTS e 4.500 horas, sendo 750 horas por semestre. O curso possui uma formação voltada 

para a prática e a experiência artística, estimulando a reflexão e a contextualização, ao 

mesmo tempo que desenvolve capacidades técnicas, criativas e performativas. Como 

objetivos traça duas linhas, uma voltada para a formação de intérpretes/criadores e a outra 

para a linha de ensino, pensando nas competências pedagógicas e metodológicas, sempre 

sendo capaz de desenvolver todas as etapas a que cada linha exige. 

A Universidade define o perfil profissional como 

 
intérprete/criador tal como ele é entendido em termos contemporâneos: um ‘performer’ 

dotado de autonomia artística, de competências técnicas e criativas ao nível da improvisação e da 
composição coreográfica que seja, simultaneamente, detentor de competências teóricas, de pesquisa 
e de fundamentação. Pretende-se, ainda, que o processo de formação seja concretizado com a maior 
proximidade possível ao terreno profissional. (IPL. Retirado de https://www.esd.ipl.pt/licenciatura-
em-danca/). 

 
 

Para além da área de intérprete, a ESD busca formar um profissional também capaz 

de atuar em “contextos não profissionais” junto a parceria com escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico. Para concluir o curso e receber o grau de licenciado, não é necessário 

apresentar nenhum trabalho de conclusão de curso e sim receber aprovação nas disciplinas 

da licenciatura. 

O curso divide as disciplinas em três grandes áreas, são elas: Interpretação e 

Criação (100,5 créditos e 2.512,5 horas), Análise e Contextos (44 créditos e 1.100 horas) e 

Projeto (35.5 créditos e 887,5 horas). De acordo com a definição da ESD, a área de 

Interpretação e Criação é responsável pela parte prática e teórico-prática do curso no 

âmbito de criação e performance; a área de Análise e Contextos é responsável pelos 

estudos teóricos e teórico-práticos, preocupados com os componentes que envolvem a 

pesquisa e fundamentação teórica a fim de embasar o estudo prático; a área de Projeto é 

responsável pela aplicação dos estudos anteriores, desenvolvendo projetos do início ao fim 

das etapas de produção, desde a concepção e fundamentação à divulgação e concretização. 

Dentre as disciplinas estudadas, esta licenciatura possui seis disciplinas de técnica, 

cinco disciplinas de música, três de ensino, duas da área de biologia da atividade física, 

duas de história, uma de antropologia, entre outras, totalizando 45 disciplinas. 
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O fluxograma abaixo apresenta as diversas disciplinas divididas entre as grandes 

áreas científicas do curso, exibindo a creditação de cada disciplina e sua carga horária de 

trabalho.
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Figura 11 
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3.4.7 LICENCIATURA EM DANÇA NA UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) 

A Licenciatura em Dança da Universidade de Lisboa é um ensino superior 

universitário, possui duração de 3 anos (6 semestres) e 180 créditos ECTS. Os objetivos do 

curso são pautados pela diversidade, de linguagens e ações, enumerando-os em: 

 
 Planear, executar, participar, acompanhar e promover programas de recreação e 

lazer de âmbito artístico-cultural; 
 Criar e adequar projetos coreográficos a diferentes populações e estilos de dança; 
 Conceber, planear, executar, controlar e avaliar projetos e produções de eventos 

artístico-culturais; 
 Conhecer, planear, implementar, avaliar e adaptar didáticas, metodologias e 

formas de dança a contextos e populações diversificados. (Universidade de Lisboa. 
Licenciatura em Dança. Retirado de http://www.fmh.ulisboa.pt/pt/licenciaturas/danca) 

 
 

O curso identifica como saídas profissionais diversas áreas em que a dança pode 

estar presente, nomeadamente ensino, animação cultural, coreografia, gestão e produção, 

envolvendo todas as etapas necessárias de realização. Identificam, ainda, que 88% dos 

diplomados conseguiram emprego na área de dança e em até um ano depois de formados. 

Para o aluno receber o diploma, apenas deve concluir com aprovação todas as 

unidades curriculares, não sendo previsto nenhum trabalho de conclusão de curso. As 

disciplinas são divididas em quatro áreas científicas: biologia das atividades físicas, 

contendo 36,5 créditos; sociologia, estudos culturais, e gestão das atividades físicas e do 

desporto, com 112,5 créditos; psicologia e comportamento motor, 11 créditos; e, pedagogia 

e metodologias de intervenção nas atividades motoras, 20 créditos; completando os 180 

créditos. 

Em 38 disciplinas ofertadas, nove disciplinas estudam a biologia da atividade física 

e três sobre o comportamento motor, tendo somente uma disciplina de história e uma de 

filosofia, duas de produção cultural, quatro de pedagogia e seis de técnica.  

Abaixo segue o fluxograma do curso, com a designação de cada disciplina por 

semestre identificadas por cores a partir das áreas científicas estudadas. 
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Figura  12
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3.5 SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Uma das grandes diferenças que separa o ensino superior entre Brasil e Portugal é a 

tipologia da formação, o que influencia em que carreira o aluno seguirá. Sendo assim, a 

licenciatura em Portugal prevê a atuação do profissional em toda a cadeia produtiva do 

mercado de trabalho da dança, enquanto no Brasil a formação mais ampla é a do 

bacharelado que possibilita atuar em quase todos os campos, com a única exceção de 

lecionar no ensino básico público que fica a cargo da licenciatura brasileira. 

Retirando o perfil profissional dos licenciados brasileiros e do curso de teoria da 

dança da UFRJ, todos os outros procuram formar bailarinos/intérpretes, coreógrafos, 

diretores, profissionais que possam atuar em todas as etapas de produção de um espetáculo, 

companhia de dança, por exemplo. E mesmo os bacharelados brasileiros, por mais que não 

possam atuar no ensino público, também são capazes de dar aulas em escolas particulares, 

projetos sociais e companhias de dança, como todos os outros cursos, incluindo brasileiros 

e portugueses. 
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4. A VISÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE A INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO  

 

Este terceiro e último capítulo corresponde ao trabalho de campo realizado, o qual 

teve como objetivo perceber melhor a inserção no mercado de trabalho dos profissionais da 

dança e que diferenças o ensino superior em dança pode trazer tanto para o mercado 

quanto para o profissional. Para a realização deste estudo, recorreu-se a três autores que 

desenvolveram trabalhos sobre metodologias de pesquisa, a fim de proporcionar suporte à 

investigação. 

Sendo assim, duas pesquisas, ou tipologias de investigação, foram realizadas, uma 

de caráter quantitativo e a outra de caráter qualitativo. Entretanto, e apesar de isso não estar 

referido em detalhe enquanto metodologia de pesquisa, acreditamos ser válido ressaltar que 

pelo facto de a autora ser integrante do meio a investigar, a sua observação participante foi 

uma das motivações de partida para a pesquisa. 

A pesquisa quantitativa foi utilizada para apresentar de início um panorama geral 

de como os estudantes do ensino superior de dança veem o mercado de trabalho e a 

importância e influência que a graduação pode ter nessa inserção no mercado. 

Posteriormente, recorreu-se à pesquisa quantitativa, ela foi apresentada como um meio de 

aprofundar melhor o assunto e entender, a partir de cinco perfis diferentes, essa relação 

entre ensino superior em dança e o mercado de trabalho. 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA vs. PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Richardson (2012) apresenta algumas definições para o termo método por 

diferentes autores, porém, acaba por definir que método é o percurso para se chegar a um 

determinado fim. Ainda complementa que, “método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos.” (Richardson, 

2012, p. 70). Entende-se por fenômeno nesta pesquisa a inserção no mercado de trabalho 

para profissionais graduados em dança e a nossa pergunta base questiona a relevância de se 

ter o diploma de ensino superior em dança para se inserir no mercado. 

Como referido, identificamos dois grandes métodos de pesquisa para a realização 

deste estudo, que são a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. O método 

quantitativo “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta 
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de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.” (ibid.) É 

utilizado quando se deseja obter resultados precisos, sem a necessidade de análise e 

interpretação poupando-se de distorções. Já o método qualitativo difere do quantitativo por 

não apresentar nenhum resultado estatístico em suas análises. Esse método propõe a 

interpretação e análise do investigador como responsável pelos resultados gerados a partir 

da pesquisa. Como referem Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa permite que o 

sujeito a ser investigado possa deixar a sua própria opinião acerca do fenômeno a ser 

estudado. 

 

4.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

No presente estudo, a escolha por ambas as tipologias de pesquisa, qualitativa e 

quantitativa, se deu para melhor compreender o fenômeno como um todo. Dessa forma, o 

método quantitativo foi utilizado para que se possa expor o panorama geral da situação a 

ser investigada, enquanto o método qualitativo foi utilizado para aprofundar o olhar acerca 

do assunto estudado. 

Para a pesquisa quantitativa, munimo-nos do questionário, por ser o instrumento 

mais comum de coleta de dados para obter informações sobre grupos sociais, como diz 

Richardson (2012), cumprindo sua função de descrever características e medir variáveis de 

um grupo social. Como definem Lakatos e Marconi (2012, p. 98), o “questionário é um 

instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito sem a presença do entrevistador”, garantindo o 

anonimato ao entrevistado/a e a liberdade para responder às perguntas. 

Richardson (2012) afirma que não há regra específica quanto a tamanho, natureza e 

conteúdo do questionário, cabe ao investigador estabelecer a melhor maneira de adequar o 

seu questionário ao seu grupo social. Entretanto, apesar de não haver normas específicas 

para montagem de questionários, os autores abordados classificam os questionários pelo 

tipo de perguntas. Richardson (2012) divide em perguntas abertas, fechadas – que podem 

ser com perguntas dicotômicas, com respostas múltiplas e de alternativas hierarquizadas – 

e mistas – que mesclam os dois tipos de perguntas em um mesmo questionário. Lakatos e 

Marconi (2012) dividem entre abertas, fechadas ou dicotômicas e de múltipla escolha, isto 

é, o que os autores definem como perguntas fechadas são somente as perguntas que 

apresentam apenas duas alternativas como resposta; eles não consideram a “múltipla 
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escolha” uma pergunta fechada. Sendo assim, neste estudo, utiliza-se a nomenclatura de 

Richardson (2012), pois para a pesquisa quantitativa escolhemos perguntas mistas, ou seja, 

realizamos um questionário22 com uma pergunta aberta e as outras perguntas são fechadas, 

com duas tipologias: dicotômicas e de múltipla escolha. Ressalta-se que, algumas das 

perguntas de múltipla escolha que realizamos, optou-se por incluir a opção “Outros” como 

alternativa por compreender, de acordo com as perguntas, a liberdade que o entrevistado/a 

possa precisar vir a ter. Assim, como na entrevista, cujo assunto será abordado mais a 

frente, dividimos o questionário em três temas: formação acadêmica, atuação na área e 

mercado de trabalho. O questionário foi montado no Google Forms e distribuído pela 

internet em grupos das universidades de dança no Brasil, nomeadamente a UFRJ, e em 

Portugal, da ESD e da FMH, do Facebook. A sua distribuição começou em agosto e 

terminou em outubro de 2019, totalizando um alcance de 106 pessoas. 

No que se refere à pesquisa qualitativa, para além de observação participante (uma 

vez que, neste, a investigadora pertence ao meio em que se realiza a pesquisa), escolheu-se 

o formato de entrevista para aprofundar os temas abordados no questionário/pesquisa 

quantitativa. 

A entrevista consiste em uma conversa entre duas, ou mais pessoas, com o 

propósito de se obter informações acerca de um determinado assunto, em que o 

entrevistador/a conduz a conversa de forma intencional. Como complementa Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134), “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.”.  

Com o intuito de recolher o maior número de dados e detalhes possíveis para a 

presente investigação, optou-se por fazer uma entrevista não estruturada23. De acordo com 

os manuais, a entrevista não estruturada é assim chamada por não seguir uma estrutura 

rígida de perguntas como o questionário, ela é baseada em um guião e as perguntas são 

feitas de acordo com o desenrolar da conversa. Lakatos e Marconi (2012, p. 94) 

apresentam três modalidades da entrevista não-estruturada:  

 
• Entrevista focalizada. Há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar e 

o entrevistador tem liberdade de fazer as perguntas que quiser: sonda razões e motivos, dá 
esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, a uma estrutura formal. Para isso, são necessárias 
habilidade e perspicácia por pane do entrevistador. Em geral, é utilizada em estudos de situações de 
mudança de conduta. 

                                                           
22 O modelo do questionário utilizado nesse estudo encontra-se no Anexo 1 dessa pesquisa. 
23 O modelo do guião da entrevista utilizado nesse estudo encontra-se no Anexo 2 dessa pesquisa. 
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• Entrevista clínica. Trata-se de estudar os motivos, os sentimentos, a conduta das pessoas. 
Para esse tipo de entrevista pode ser organizada uma série de perguntas específicas. 

• Não dirigida. Há liberdade total por parte do entrevistado, que poderá expressar suas 
opiniões e sentimentos. A função do entrevistador é de incentivo, levando o informante a falar sobre 
determinado assunto, sem, entretanto, forçá-lo a responder. 
 

 
A entrevista se assemelha mais à modalidade de entrevista focalizada, porém, a 

definição de Bogdan e Biklen (1994, p. 135) de entrevistas semiestruturadas adequa-se 

melhor ao utilizado nessa pesquisa, quando afirmam que “nas entrevistas semiestruturadas 

fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os vários sujeitos, embora se 

perca a oportunidade de compreender como é que os próprios sujeitos estruturam o tópico 

em questão”, pois deixamos algumas perguntas-chave para que consigamos comparar as 

respostas de forma mais clara para assuntos mais específicos. Richardson (2012) também 

apresenta algumas modalidades de entrevistas, que denomina de pólos: entrevista dirigida, 

entrevista guiada e entrevista não diretiva. Ao realizar as entrevistas, munimo-nos, 

também, do formato de entrevista guiada, pois esse formato define as perguntas centrais e a 

partir delas estabelece lembretes para assuntos que devem ser perguntados, caso o 

entrevistado/a não os aborde na pergunta central. 

Dessa forma, foram estabelecidos cinco temas centrais, sendo o primeiro somente 

para “quebrar o gelo” inicial da entrevista: 

1. Percurso na dança 

2. Formação e ensino superior em dança 

3. Atuação no mercado de trabalho em dança 

4. O mercado de trabalho em dança em Portugal e outros países 

5. A relação entre o ensino superior em dança e o mercado de trabalho 

Buscando compreender melhor a visão sobre o mercado de trabalho em dança em 

Portugal e sua relação com o ensino superior, procuramos entrevistar cinco perfis, a fim de 

que nos proporcionassem um quadro geral de todos os ângulos, estes perfis foram: 

1. Portugueses com formação superior em dança que atuem no mercado de 

trabalho em Portugal 

2. Brasileiros com formação superior em dança que atuem no mercado de 

trabalho em Portugal 

3. Professores universitários dos cursos superiores de dança com formação 

superior em dança 
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4. Profissionais da área de dança que atuem no mercado de dança em Portugal 

sem formação superior de dança 

5. Pessoas com formação superior em dança que não atuem no mercado de 

trabalho em dança em Portugal 

As pessoas que se encaixavam nos perfis acima pré-estabelecidos foram escolhidas 

de forma aleatória e pela disponibilidade e aceitação de realizar as entrevistas. 

Entrevistamos duas pessoas de cada perfil, totalizando dez pessoas entrevistadas, sendo 

que metade desse número foi entrevistada presencialmente e a outra metade precisou sê-lo 

de forma virtual, pela incompatibilidade de horários e distâncias. Todas as entrevistas 

foram gravadas com permissão dos entrevistados/as e as transcrições encontram-se do 

anexo III ao anexo XII dessa pesquisa. 

 

4.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.3.1 PESQUISA QUANTITATIVA/QUESTIONÁRIO 

Na pesquisa qualitativa alcançamos um total de 106 pessoas, porém, como foi um 

formulário divulgado na internet, decidimos que a primeira pergunta seria uma pergunta 

para filtrar quem é da área da dança, nosso público alvo, visto que na internet qualquer 

pessoa pode ter acesso ao questionário. Do total de respostas somente 10% não 

correspondiam a pessoas que não eram da área da dança, não respondendo a perguntas 

específicas para quem tem formação superior, mas contribuindo com um olhar de leigo 

sobre assuntos mais gerais. 

Dentre as 96 pessoas que responderam ter formação superior em dança, das quais 

53 já são formados, 8 são calouros e 35 cursam do 2º ano em diante, 65 pessoas (68%) 

fizeram o seu curso no Brasil, 29 (30%) em Portugal e 2 (2%) pessoas afirmaram terem 

formação nos dois países. Por o formulário não pedir identificação nem nenhum tipo de 

contacto, não pudemos saber sobre as duas pessoas que se formaram nos dois países, mas 

acredita-se que possa ser a graduação no Brasil e uma pós-graduação em Portugal, visto 

que atualmente ambas moram em Portugal. 

Como já foi abordado anteriormente no capítulo 2, Portugal só possui uma 

tipologia de graduação hoje em dia, que é a Licenciatura, e como no Brasil há mais de uma 

tipologia e três cursos diferentes em dança, perguntamos àqueles/as que responderam 
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Brasil na pergunta anterior como país da sua formação, qual curso estava cursando ou 

tinham cursado e obtivemos o seguinte resultado, como mostra o gráfico abaixo: 

 

 
Quadro I 

 

Para aqueles/as que já se formaram ou iniciaram o curso, excluindo os calouros, 

perguntamos se o curso tem atingido ou atingiu as expectativas dos alunos, e somente 29%, 

o que corresponde a 26 pessoas, responderam a alternativa “não, eu esperava mais do 

curso”. Ou seja, 71% (62 pessoas) está ou esteve satisfeito/a com a graduação que cursou, 

sendo 48% (42 pessoas) em que o curso atingiu as expectativas do aluno/a e 23% (20 

pessoas) em que as expectativas foram superadas. 

Ainda nesse âmbito de entender melhor sobre os cursos e a visão dos alunos/as, 

nesse mesmo grupo pedia-se em uma pergunta aberta que as pessoas falassem sobre o que 

faltou no curso e o que poderia ser melhor. Dentre os diversos assuntos mencionados, os 

dois que mais se destacaram referiam-se ao mercado de trabalho e às disciplinas. 

Importante ressaltar que tanto atuais alunos/as quanto ex-alunos/as brasileiros e 

portugueses sentem falta de mais disciplinas práticas e técnicas nos cursos, alegando 

muitas vezes que essa falta é sentida por falta de aprofundamento das matérias. Já a relação 

entre o mercado de trabalho e a universidade foi muito discutida como frágil, para não 

dizer ausente, porém, esse assunto foi abordado somente pelos portugueses já formados, 

enquanto os brasileiros enxergam essa fragilidade mesmo durante o curso. Questiono-me 

se esse não apontamento reflete o facto de os portugueses ainda cursando a licenciatura não 

conseguirem conciliar estudo e trabalho, visto que é um tema muito abordado pelos 
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formados. Também houve dois temas muito abordados, mas muito específico dos 

respectivos países, pois a falta de outras vertentes e estilos de dança foi falado em sua 

grande maioria por portugueses, enquanto que problemas de infraestrutura foi mencionado 

somente por brasileiros. Com menos representatividade, questões sobre a diversidade e 

exigência dos docentes foram mencionadas, também o tema de disciplinas paralelas à 

dança, por exemplo produção, música, acessibilidade e anatomia. 

Para os calouros, perguntamos quais as expectativas que eles têm para com o curso 

e as respostas permearam falas básicas de ampliação de aprendizado e conhecimento e se 

tornar um bom profissional. Também tivemos respostas com especificidades mais da 

dança, como, aprender sobre várias vertentes da dança, sobre o corpo, estudar teoria, 

nomeadamente a história da dança, e mencionaram, inclusive, questões sobre aprender a 

como dar aulas de dança, como cativar crianças. 

Após as perguntas sobre os cursos, entramos no tema de atuação na área. Das 96 

pessoas da área de dança, 66 pessoas (69%) responderam que já trabalhavam com dança 

antes de entrar na universidade, contra 30 não trabalhavam (31%). Entretanto, na pergunta 

seguinte: “Você trabalha com dança atualmente?” o número de pessoas que trabalham 

diminuiu, com 62 pessoas, e aumentou para aqueles que não trabalham, com 34. 

Questionamo-nos se o motivo de ter diminuído é por ainda estarem cursando a graduação e 

não terem tempo de trabalhar, porém essa hipótese não se confirmou ao conferir os 

formulários, e nos apresentou os seguintes resultados: 

 

 
 Quadro II 
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Ou seja, com mostra o gráfico acima, podemos perceber que o motivo para as 

pessoas não estarem trabalhando atualmente não tem a ver necessariamente com o fato de 

estar estudando, pois das 34 pessoas que não trabalham, 10 já se formaram, e, das 34 

pessoas que não trabalham, 18 também não trabalhava antes. Cruzando mais ainda os 

dados, através da análise das respostas do formulário, verificamos que somente 3 pessoas 

já se formaram, não trabalhavam com dança antes da Universidade e continuam sem 

trabalhar. Em um grupo de 96 pessoas, ter somente 2,88% que estejam sem nenhum 

contacto com a dança neste momento, pode considerar-se um número residual. 

Posteriormente, questionou-se a quem está a trabalhar se o trabalho em dança é 

suficiente para seu sustento ou se era necessário trabalhar fora da área para se sustentar e a 

maioria das pessoas, 56% (35 pessoas), responderam que só a dança as sustenta, contudo 

44% (27) ainda é um número muito alto para pessoas que não se sustentam com a dança, o 

que nos faz pensar sobre que caminhos poderíamos seguir para o reconhecimento e a 

valorização do/a profissional em dança. 

Dentre todas as possibilidades que um/a profissional de dança pode ter em termos 

de atuação profissional, perguntou-se qual a principal atividade em dança que exerce e 

78%, o que corresponde a 49 pessoas, estão na área de ensino e são professores do ensino 

básico em escolas e professores em academias, ginásios, companhias de dança, 

universidades, etc., com 22% e 56% respectivamente. Somente 3 atuam como coreógrafos, 

7 como bailarinos/intérpretes, 1 como diretor artístico, 1 como diretor de cena/cia de dança 

e 1 indicou que sua principal atividade é ser porta-bandeira (carnaval). Profissões 

relacionadas como produtor, crítico de dança, preparador corporal, gestor cultural e 

avaliador de projetos não tiveram marcações. 

Um dos motivos desta pesquisa foi saber se a formação acadêmica faz diferença 

para o mercado de trabalho, e das 62 pessoas que trabalham com dança, 43 (69%) 

acreditam que a formação acadêmica ajudou a conseguir o trabalho em que se está e 

somente 19 (31%) pessoas acreditam que a formação acadêmica não fez diferença. 

A próxima pergunta questiona que profissão gostaria de seguir sem ser a que exerce 

e, ao contrário do que se viu na resposta da pergunta da atividade principal, aqui a 

profissão de bailarino/intérprete é a mais escolhida, seguida pela de coreógrafo e 

preparador corporal, cuja resposta nem aparecia na pergunta anterior. Professor, então, é 

uma das profissões menos escolhidas, o que nos mostra quase que um quadro 
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completamente oposto àquilo que foi dito antes. Como podemos verificar observando o 

gráfico abaixo: 

 

 
Quadro III 

 

As pessoas que responderam que não trabalham com dança, posteriormente 

responderam em que profissão gostariam de atuar, como mostra o Quadro IV, abaixo: 

 

 
Quadro IV 
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É curioso perceber que esse gráfico apresenta resultados diferentes do anterior 

Quadro III, e que ser professor de dança aparece agora mais a frente nas preferências (ao 

contrário do que acontecia nas respostas de quem trabalha). Todavia, as profissões de 

bailarino/intérprete e coreógrafo continuam entre as três mais escolhidas. 

Pensando agora no mercado de trabalho, a pergunta “Você acha que, para o 

mercado de trabalho, cursar o ensino superior em dança faz diferença?” obteve 70% (74 

pessoas) de resposta positiva e 30% (32 pessoas) de resposta negativa. Há, por 

conseguinte, uma diferença considerável e a maioria das pessoas acreditam que o ensino 

superior em dança faz diferença para o mercado de trabalho. Consideramos, porém, que 

ainda é preciso galgar espaços para que o ensino superior em dança seja mais reconhecido 

pelo mercado. 

As perguntas finais, ainda no tema do mercado de trabalho, foram mais focadas em 

mercado local. E a partir de uma visão geral, 65% (69 pessoas) das pessoas acreditam que 

a Europa é a região com melhores oportunidades para a dança, seguida pela América do 

Norte com 24 % (26 pessoas). As outras regiões obtiveram resultados muito inferiores, 

como a Oceania que não apresentou resultados, a Ásia e a África em que somente 1 pessoa 

escolheu cada uma, 4 pessoas acreditam que seja na América Central e 5 acreditam nas 

oportunidades na América do Sul. 

Como a pesquisa centrou-se em analisar os cursos de Portugal e Brasil, o 

questionário foi divulgado em grupos dos cursos desses países, portanto ao perguntar o 

país de residência da pessoa que estava respondendo o questionário, colocamos como 

opção: Brasil, Portugal e Outros. Assim, recebemos o seguinte resultado: 69 pessoas são do 

Brasil, 36 de Portugal e 1 da Argentina, que chegou à pesquisa por ter feito a graduação no 

Brasil. 

Para as pessoas que moram em Portugal, perguntamos se elas achavam que o Brasil 

é um bom país para o mercado de trabalho em dança e 64% afirmou que sim (23 pessoas) e 

36% que não (13 pessoas). Fez-se a mesma pergunta para quem mora no Brasil, se achava 

que Portugal era um bom país para o mercado da dança e os resultados foram parecidos, 

58% disse que sim (40 pessoas) e 42% que não (29 pessoas). Depois perguntou-se se elas 

consideravam o país de sua residência como um bom país para o mercado da dança, e o 

resultado já é mais alargado dos que o de cima, tendo 81% afirmando que sim (86 pessoas) 

e 19% afirmando que não (20 pessoas). 
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4.3.2 PESQUISA QUALITATIVA 

Como já mencionado, entrevistamos 10 pessoas, 2 de cada perfil. Tratava-se de 

entrevistas não-estruturadas, em que cada entrevista foi tendo suas próprias perguntas, pois 

estas dependiam do decorrer da mesma e da necessidade de esclarecimentos sobre 

determinado assunto. Entretanto, elaboramos um guião de base com quatro temas: 

formação em dança, atuação na área, mercado de trabalho e relação entre o ensino superior 

e o mercado. Os temas são basicamente os mesmos da pesquisa quantitativa, porém, 

provendo um aprofundamento maior nas respostas. 

A primeira pergunta da entrevista pedia que os entrevistados/as falassem sobre a 

sua relação com a dança, sua história e seu percurso até os dias de hoje. Essa pergunta 

visava mais “quebrar o gelo” inicialmente e não partir diretamente para o assunto, todavia, 

alguns temas e perguntas-chave acabaram por ser respondidas nesse início. Antes de 

começar a análise e exposição das respostas, ressalto aqui que o anonimato dos 

entrevistados/as será assegurado e tratá-los-ei por letras, de A a J, e seguirei a ordem 

alfabética correspondendo à ordem dos perfis, ou seja: 

 Perfil 1: A e B 

 Perfil 2: C e D 

 Perfil 3: E e F 

 Perfil 4: G e H 

 Perfil 5: I e J 

Todos os entrevistados/as possuem formação superior. Porém, as do perfil 4 não 

são em dança, são em filosofia e educação física, respectivamente, sendo que todos os 

outros perfis possuem ensino superior em dança. Como é mais ou menos habitual nessa 

profissão, todos/as começaram a dançar em academias de dança, em cursos livres, alguns 

desde muito cedo, outros mais velhos, mas todos antes de iniciar os estudos no ensino 

superior. Um dos motivos de G e H não terem cursado o ensino superior em dança, é por 

não ter curso na cidade onde eles residiam na época, então buscaram outras formações, 

mas H ainda alega que não tinha um grande interesse em fazer faculdade de dança porque 

ele entendia que iria aprender o que já sabia, então seria uma perda de tempo. Inclusive, H 

escolheu cursar Educação Física por ser uma graduação mais próxima da dança e dar-lhe a 

formação que ainda não tinha, mais voltada para a área de estudos do movimento, 

anatomia, fisiologia etc., uma vez que ele já tinha experiência na área. 
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Das 8 pessoas com formação superior em dança, essa escolha pareceu-lhes ser 

natural, pois era aquilo que eles gostavam e queriam fazer para vida deles, já que cursar 

uma faculdade é o caminho mais tradicional para quem termina o ensino básico. 

Entretanto, J só foi cursar a faculdade de dança vinte anos depois da sua primeira 

graduação e enxerga-se este fato como a realização de um sonho, apesar de parecer um 

pouco clichê. Há sempre uma grande questão ao entrar num curso superior de dança, pois 

há aqueles, como é o caso do entrevistado I, que achavam que a faculdade de dança seria 

só para dançar, só aulas práticas e de técnicas e acabam por se enganar, pois a Academia 

propõe sempre um estudo teórico muito grande em qualquer área. Entretanto, pessoas 

como C afirmam: 

 
eu vim de um caminho muito técnico em dança eu tava sentindo falta de um lugar que 

saísse um pouco só dessa questão só da formação técnica e aprofundasse mais a consciência 
corporal, na cinesiologia, nas danças terapias, eu tinha mais interesse nessa área do que ser somente 
uma bailarina, porque tinha dançado já em companhia e tudo, mas sentia que não era o suficiente, eu 
queria investigar mais profundo. Então foi daí que veio a minha ideia de fazer faculdade em dança. 
 
 
Percebe-se que o mote para estudar a dança acaba por ser o aprofundar de 

conhecimentos para a maioria dos entrevistados/as e que para os perfis de A a D, F e J o 

ensino superior em dança foi surpreendente, todos esses se surpreenderam positivamente 

com relação ao curso, pois não esperavam encontrar a imensidão de conhecimento e 

aprendizado que encontraram. Somente para E e I que o curso não atendeu as expectativas; 

E alegou achar o curso fragilizado, considerava que a experiência prática em escolas 

deveria ter sido mais explorada, pois o ensinamento ficava na teoria e não aplicavam o 

conhecimento. Já I, esperava encontrar só “dança”, acreditava que começariam a dançar 

desde o início do curso, não pensou que haveria aulas teóricas, muito menos das áreas 

médicas, como anatomia e fisiologia. Esse pensamento é muito comum em quem não 

conhece o curso, inclusive muitas pessoas leigas não imaginam que existe faculdade de 

dança e perguntam o que se estuda nesses cursos. 

Com as entrevistas e até mesmo com o questionário da pesquisa quantitativa, 

podemos afirmar que ter o curso superior em dança faz diferença para a formação 

profissional do indivíduo, pois todas as respostas foram afirmativas nesse caso mesmo que 

os motivos fossem diversos.  

Com relação às expectativas ao sair da universidade, obtivemos respostas bem 

diversas. Os entrevistados A e C relataram pensar muito no futuro e no retorno financeiro 

que a profissão de dança proporciona, que não é das mais fáceis. Pelas próprias palavras de 
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C, “foi um mix de ‘nossa, faz muito sentido estar estudando isso, é o que eu sou’, ao 

mesmo tempo ‘nossa, não me encaixo na sociedade porque os caminhos profissionais não 

tem espaço pra gente, ou não valorizam’”. Porém, para B e F, a inserção no mercado de 

trabalho foi instantânea, B logo que terminou seu estudo na Rambert School, em Londres, 

foi chamada para ingressar numa companhia de dança e F foi convidada para integrar o 

corpo docente do próprio curso, licenciatura em dança, na Faculdade de Motricidade 

Humana. Para D e I, a preocupação já não foi tanto como com A e C, pois após o curso, 

voltaram para a mesma profissão de antes, professoras de dança. D ainda complementou 

com relação ao curso: “não acho que foi fundamental por exemplo pra minha inserção no 

mercado de trabalho, porque o que eu tinha antes eu continuei tendo, assim, acho que a 

abertura continuou sendo a mesma, talvez o que acrescentou foi pouco”, o que contraria 

um pouco a sua resposta resposta anterior sobre a importância da formação superior para 

o/a profissional. Assim, ela tinha referido que a formação fazia muita diferença, mas 

acrescenta agora que, para o mercado de trabalho, fez pouca diferença – donde entendemos 

que essa diferença é enquanto indivíduo, enquanto enriquecimento pessoal.  

A entrevistada E começou o curso na Escola Superior de Dança sendo bailarina da 

Companhia Nacional de Bailado e se mantem na companhia até hoje, logo, suas 

expectativas para com o término do curso não refletiam sobre o futuro a longo prazo 

quando pretendesse dar aulas e não exercer mais a profissão de bailarina. 

Já que G não fez licenciatura em dança, perguntou-se se em algum momento ela 

sentiu falta ou precisou da licenciatura ou somente o curso do Fórum Dança24 foi suficiente 

para o mercado de trabalho e foi retratado que quanto a conhecimento e técnica, não sentiu 

falta pois alegou ser bem completo o curso que fez, inclusive com disciplinas teóricas, 

porém, a falta da titulação foi um problema, pois assim como ela há uma geração de 

bailarinos/as que não conseguiu a equivalência desse curso, mesmo tendo sido um curso 

português promovido em solo nacional. Essa situação ocasionou uma falta de emprego na 

área da dança, fazendo com que muitos recorressem a outros cursos com maior 

empregabilidade para suprir a necessidade financeira que faltava com a dança. E quem não 

recorre a outras áreas, acaba tendo que entender que há períodos sem trabalho e aprender a 

conviver com essas situações. O que G faz nesses momentos é aproveitar a pausa para criar 

coisas novas, pensar em novas criações. 

                                                           
24 Fórum Dança foi um curso profissionalizante financiado pela União Europeia. Não é considerado um curso 
de ensino superior. 
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Partindo para o tema de atuação na área, os entrevistados/as de A a H trabalham 

atualmente com dança e I e J não trabalham, mas já trabalharam. O entrevistado A “exerce 

95% do seu dia e do seu ano” a profissão de professor de dança, como ele mesmo 

mencionou, porém, é professor de dança para poder se sustentar e se manter na área da 

dança, pois gostaria de ser bailarino/performer e coreógrafo. Mesmo assim, ele nunca 

precisou trabalhar fora da área da dança para se sustentar e se diz até sortudo por poder 

viver só da dança. O entrevistado B só precisou trabalhar fora da área da dança no período 

de três meses entre ter se formado na escola em Londres e ser chamado para a companhia, 

depois disso, nunca precisou sair da dança para se sustentar, pois ela sempre proporcionou 

uma renda todos os meses, mesmo depois de voltar para Portugal, e B hoje possui um 

estúdio de dança onde ensina e passa toda a sua experiência e conhecimento que teve ao 

longo dos anos como bailarina. 

A entrevistada C atuava no Brasil como professora de dança, assim como tem 

atuado em Portugal, porém, o que ganha com as aulas, não é suficiente para se sustentar, 

acaba por ter que trabalhar fora da área. Acresce que como está fazendo mestrado aqui em 

Portugal, com o curso ela não tem tempo para se dedicar somente às aulas de dança. A 

entrevistada D, assim como C, dava aulas no Brasil e também tem dado aulas em Portugal. 

Porém, atualmente não se sustenta com a dança; já chegou a se sustentar com a dança no 

Brasil, mas não somente dando aulas. Afirma ainda que “sustentar é diferente de estar 

numa situação boa, confortável”, sempre buscou formas diferentes dentro da dança para 

que pudesse chegar nesse patamar e só conseguiu quando foi coordenadora de uma 

associação de artes. 

A entrevistada E alega ter sorte, pois na época em que ingressou na CNB, ela 

entrou nos quadros da companhia, logo, recebia salário fixo e tinha contrato, o que hoje 

não acontece mais – uma situação que, em Portugal, dificulta a vida dos bailarinos/as. A 

entrevistada F antes de entrar na universidade dava aulas em cursos livres, algumas 

formações para professores de educação física, mas esses trabalhos eram um complemento 

de renda, não pagavam o suficiente para sustento, somente quando entrou para uma 

companhia, Dança Grupo, é que passou a receber um salário fixo. No entanto, depois de 

dois anos, a companhia acabou e ela ficou trocando de projeto também de dois em dois 

anos até ir para a faculdade, quando após dois anos de estudo recebeu o convite para 

integrar o corpo docente. 
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O entrevistado G dá aulas, formações, workshops, mas não são cursos fixos e 

frequentes, porém, sempre conseguiu se sustentar somente com a dança, pois aos poucos 

vão surgindo projetos e ao final desses projetos, já tem outros e assim vai sucessivamente, 

proporcionando ao entrevistado, muito trabalho na área da dança. O entrevistado H hoje 

faz a gestão de uma escola de dança, mas sempre pôde se sustentar só da dança, até vir 

para a Europa, trabalhava em companhias como bailarino e sempre teve contrato, com 

salário mensal, somente aqui em Portugal, na Companhia de Dança de Aveiro, é que não 

possuía contrato, e quando acabaram com o subsídio da companhia não conseguiu seu 

sustento. Mas mesmo assim, as aulas e workshops que dava ajudaram nessa questão. 

A entrevistada I não trabalha atualmente pois veio para Portugal cursar mestrado 

em engenharia e diz estar mais focada nesta área neste momento, porém, enquanto 

trabalhou com dança no Brasil, foi a dança que proporcionou seu sustento, pois dava 

muitas aulas por dia, até conseguiu um contrato com uma empresa como professora de 

dança e foi o diferencial na sua profissão. A entrevistada J atualmente não trabalha com 

dança, pois o curso consome muito o seu tempo, mas mesmo no Brasil quando dava aulas 

de dança, o que ganhava dessas aulas era apenas um complemento para a renda, pois 

continuava trabalhando como secretária executiva, sua primeira graduação. Não obstante, 

menciona que em muitos lugares, academias e escolas de dança, a “dança virou comércio”. 

Os empregadores não estão preocupados com a formação do professor/a, mas se a pessoa é 

conhecida, se tem bons contactos, invertendo assim toda a lógica do ensino – que visa 

afinal formar uma pessoa capacitada, com boas aptidões, por mais que seja na área 

artística. 

Os entrevistados/as de A a D acreditam que ter a graduação em dança fez diferença 

ao se inserir no mercado de trabalho, ajudando-os a conseguir o trabalho que possuem 

atualmente. Isto vem confirmar o resultado da pesquisa quantitativa, em que a maioria 

concorda que a formação acadêmica os ajudou a conseguir o atual trabalho. Para I, apesar 

de não estar trabalhando neste momento, ela afirma que só conseguiu o emprego na 

Companhia Atlética25 por ter a licenciatura em dança, caso não tivesse não teria sido aceita 

no emprego. Inclusive, G complementa que perdeu algumas oportunidades por não ter a 

licenciatura em dança, pois somente o curso do Fórum Dança não era suficiente para o 

trabalho. Todavia, sabe-se que muitos lugares aceitam professores de dança sem nenhuma 

formação, o que evidencia a falta de reconhecimento para com o/a profissional de dança. 

                                                           
25 Rede de ginásios no Brasil. 
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Sobre o mercado de dança em Portugal, tivemos diversas respostas que se 

complementam. A e C mencionaram o mercado em Portugal como um circuito muito 

fechado, sem possibilidades de inserção de novas pessoas, para “estar dentro” é preciso ter 

conhecidos ou então a pessoa não consegue se inserir no meio. B, E, F e G disseram que o 

mercado de trabalho em dança em Portugal é muito fraco por falta de companhias. São 

poucas as companhias que ainda resistem e somente a CNB mantém um salário mensal aos 

seus bailarinos/as. Refira-se ainda que, como disse H, as outras companhias se sustentam 

por projetos, não oferecendo garantidas aos seus bailarinos/as. Isso provoca uma grande 

instabilidade para o profissional da dança, como referenciou D, se o bailarino/a está numa 

companhia com subsídio/financiamento, ele vai ganhar, mas se por acaso acabar o 

financiamento, ele já não recebe mais. Como acontece com os professores de dança, que 

também acabam por ser informais: durante o período letivo ele/ela vai ganhar referente às 

aulas que deu, mas no período de férias, fica sem ganhar, pois as academias fecham e não 

têm aulas. Entretanto, H alega que mercado para professor de dança existe, afirma ainda 

que uma escola mais estruturada ou os conservatórios irão exigir a licenciatura em dança, 

mas escolas mais informais, de cursos livres, não. Desse modo, conseguimos ver um 

panorama e todas as facetas da fragilidade do mercado de dança em Portugal. I e J 

admitiram não saber como funciona o mercado de trabalho em dança português, já que as 

duas ainda não procuraram se inserir e entender esse mercado. 

Muitos dos entrevistados/as possuem experiência no exterior ou conhecem alguém 

que a tem e sabe mais ou menos como funciona. O entrevistado A tem a impressão que lá 

fora tem oportunidades para todos, visto que existem mais companhias e a dança é mais 

desenvolvida, contrariando a sua visão da dança em Portugal. B já alega que o que tem em 

outros países da Europa que não há em Portugal é incentivo financeiro, é falta “de apoio, 

de estruturas, de dinheiro pra se fazer coisas, é preciso apoio, é preciso apoio pra 

companhia, é preciso apoio pra um espetáculo”, pois o bailarino/a precisa ter uma garantia 

ao final do mês. C não percebe muito de outros países, mas a sua percepção pela sua 

experiência de morar em países em que a língua inglesa é a língua materna, é que faltou 

abertura, ela acredita que por ser imigrante, não ter tido a educação europeia, não ser 

fluente na língua destes países, foi uma barreira para tentar se inserir no mercado e teve 

muita dificuldade. 

A entrevistada E, apesar de não saber como é em outros países, acredita ser muito 

difícil ingressar em uma companhia, pois há muita concorrência, os bailarinos/as hoje em 
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dia são muito versáteis e melhores do que eram antigamente, levando-a a crer que a 

formação básica está melhor. H comparando Portugal com outros países da Europa, afirma 

que nos outros países há mais oportunidades, porque existem mais companhias, porque 

existem mais incentivos, coisa que em Portugal não acontece. Porém, comparando Portugal 

com o Brasil, na época em que ele estava lá, declara que era muito difícil viver de dança e 

que aqui além de conseguir viver só de dança, há mais respeito para com os artistas. J, no 

período que esteve em Londres, percebeu que os professores de dança realmente estudam e 

tem titulações, o que torna o mercado em dança mais exigente, fazendo com que prevaleça 

tanto a teoria quanto a prática. No Brasil, ela disse que é muito difícil viver de dança, mas 

dentre o meio dela, todos viviam de dança e só pararam por escolha pessoal, e, ainda 

relembra que há muitos bailarinos/as brasileiros nas principais companhias de dança do 

mundo. Isso nos faz pensar que a formação brasileira em dança é muito boa, mas que peca 

em oportunidades já que a maioria busca carreira internacional. Os entrevistados/as D, F e 

I não se sentiram aptos a opinar por não terem experiências concretas em outros países. 

A visão e explanação de G, fazendo a comparação entre o que acontece em 

Portugal e em outros países da Europa, atinge a realidade da vida de um profissional da 

dança português e de outro país europeu: 

 
Primeiro em termos da promoção daquilo que são as artes, ou seja, tanto na França como na 

Bélgica há um apoio sustentado às artes que permite uma companhia saber que vai estar a sobreviver 
daqui há 5 anos, o que não existe em Portugal, porque nós andamos sempre atrás dos apoios 
sustentados. Isto permite um planejamento a longo termo que é muito diferente, isso por um lado, 
por outro lado o estatuto do artista é completamente diferente, ou seja, tem aquelas coisas que eles 
chamam os intermitentes do espetáculo, mesmo quando tu não tens trabalho, tu tens a certeza que 
estás a receber a alguma coisa, porque eles fazem as contas com os quais não estiveste. Percebem 
que os tempos de pausa na criação artística também são importantes, e eu acho mesmo que só esse 
respeito pela questão do artista e de perceberem que quando tu recebes um dinheiro, mesmo que não 
tenha estado em palco, não é um incentivo a preguiça, mas ao contrário, é um incentivo a 
perseverança. Acho que faz toda a diferença e nós em Portugal nós não temos isso. O estatuto do 
artista em Portugal é assustador, e, portanto, eu percebo que muitos que estão em Portugal sobretudo 
por questões burocráticas, é difícil. Nós temos uma segurança social pra pagar, quer trabalhamos ou 
quer não trabalhamos, que é um susto, nós não temos direito a subsídio de maternidade, nós não 
temos direito ao subsídio desemprego, ninguém olha para os artistas de uma maneira estratégica no 
sentido de perceber que, por exemplo, é muito normal os artistas não terem trabalho em julho e 
agosto, porque os teatro fecham, as escolas fecham, ninguém se preocupa em perceber como é que 
nós sobrevivemos durante os meses de julho e agosto, inclusive nós continuamos a ter todas as 
obrigações fiscais dos outros meses, a segurança social, só que não estamos a receber, tás a 
perceber? É muito difícil, em termos práticos, isso que eu acho que é o mais difícil, em termos 
práticos manter essa vida. Isso que eu acho que é uma grande diferença entre nós dos países do norte 
da Europa, por exemplo. 

 
 
Perguntamos posteriormente se os entrevistados/as achavam que a graduação em 

dança fazia diferença para o mercado de trabalho e as opiniões foram bastante divididas. 
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Os entrevistados/as A, D, E, F e I afirmam que a graduação em dança faz diferença na hora 

da contratação para um emprego, que o mercado já vem aceitando melhor e reconhecendo 

a importância da graduação em dança. Contudo, as entrevistadas B, C e J discordam e 

acreditam que o mercado, infelizmente, não quer saber quem tem ensino superior, se 

importa mais com a prática, em como o profissional exerce sua função, independente da 

formação. Todavia, G e H, ambos sem graduação em dança, acreditam que depende da 

atuação, pois um/a bailarino/a não precisa do ensino superior para ingressar em 

companhias, mas acreditam que o curso superior é necessário para quem quer atuar como 

professor de dança, até porque, H acredita que o curso superior não fornece ao aluno/a as 

mesmas coisas que a atuação no campo, e vice-versa, acreditando que são complementares, 

embora não necessariamente essenciais um para o outro. 

Dessa forma, vemos que a resposta não é unânime, e um dos motivos para tal 

dicotomia talvez seja uma observação da nossa entrevistada D: 

 
o mercado se abre pra pessoas que de repente não tem tanta qualificação, né? E eu acho que 

o caminho da graduação é um caminho também pra gente se organizar e de repente garantir de 
alguma forma o mercado ou pelo menos fortalecer os profissionais que realmente são da área e pra 
pensar sobre isso. 
 
 
Nossa última pergunta da entrevista, questiona qual é mais importante, a 

experiência profissional ou a formação superior em dança ou se as duas são igualmente 

importantes. Nenhum dos entrevistados/as acredita que o ensino superior é mais importante 

que a experiência profissional. Somente as entrevistadas D e E acreditam que a experiência 

profissional é mais importante que a formação acadêmica, pois D acredita que nos quatro 

anos de faculdade no Brasil – que em Portugal é um ano menos até – é impossível se 

formar um professor de dança, que o que torna alguém professor de dança é o conjunto de 

experiências e vivências que a pessoa já teve com a dança. Já os entrevistados/as A, B, C, 

F, G, H e I acreditam que elas são igualmente importantes, que a prática deve estar 

associada à teoria e vice-versa, pois uma complementa a outra, inclusive formando um 

melhor profissional, um profissional mais completo. 

Muitas questões foram levantadas a partir das entrevistas e um assunto 

frequentemente mencionado, mas que não foi tema de uma pergunta específica, foi o 

estágio. O entrevistado A faz uma comparação entre o curso de dança, na verdade das artes 

em geral, e outros cursos mais tradicionais, como a engenharia por exemplo, que nesses 

cursos há um estágio ao final do curso e que muitas vezes esse estágio se torna o primeiro 
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emprego dos alunos/as formados, o que não acontece com os cursos de artes. Embora A 

tenha consciência de que em Portugal não há instituições, companhias ou associações 

culturais capazes de absorver todos os alunos/as, sendo essa uma realidade que talvez deva 

ser repensada. Lembramos, porém, que o fato de não haver estágio é uma situação das 

universidades portuguesas, pois os cursos de dança nas universidades brasileiras são 

obrigados a oferecer estágio. Dessa forma, devido ao problema de inserção no mercado de 

trabalho após a formação da licenciatura em dança, A sabia que não seria fácil ingressar 

em companhias de dança e para ser bailarino/a, os trabalhos muitas vezes não são pagos, 

mesmo quando é estágio profissionalizante, e por isso sabia que teria que exercer a 

profissão de professor de dança, como já mencionado anteriormente. 

Não obstante, por mais que no Brasil as faculdades de dança tenham o programa de 

estágio, I aborda a falta de prática nos estágios, pois eles não refletem a realidade do 

mercado de trabalho. A experiência como professora de dança que I obteve foi por ser 

integrante de um grupo de pesquisa em dança-educação que lhe proporcionou dar aulas em 

escolas públicas por 6 meses, o que a fez perceber que ela não gostaria de trabalhar nestas 

escolas. 

Uma fala interessante de J é que ela acredita que “a licenciatura é importante, ela é 

chave, mas pra quem já tem experiência, pra quem já sentiu na pele as dificuldades (...) 

mas de novo eu acho que realmente, precisa de uma maturidade pra enxergar isso”. Apesar 

desse discurso, J ainda refere que uma das grandes diferenças que a graduação está fazendo 

para ela é que ensinou o como dar aulas, pois antes ela dava aulas por imitação, seguia os 

passos dos professores que tinha tido e reproduzia. Um pouco contraditório esse 

depoimento, talvez, porque se, segundo ela, a pessoa só deve ingressar num curso superior 

de dança depois de ter passado pela experiência de antes, ao dar aulas sem ter uma 

formação, essa pessoa inevitavelmente o faz de forma intuitiva e por reprodução,  uma vez 

que não possui qualquer conhecimento teórico sobre o assunto. 

Como entrevistamos duas professoras universitárias portuguesas, E e F, e ambas 

estudaram no período pré Tratado de Bolonha, pedimos para que elas falassem um pouco 

sobre as diferenças entre o antes e o agora. Antes de Bolonha, a licenciatura em dança 

tinha duração de 4 anos, como ainda é no Brasil, e um detalhe que julgamos ser muito 

importante é que no pré-Bolonha havia uma separação entre os que queriam estudar para 

ser professores/as e os que queriam estudar para ser bailarinos/as, como acontece com a 

divisão entre bacharelado e licenciatura no Brasil. Hoje, em Portugal quem faz a 
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licenciatura em dança e quer seguir a via do ensino, basicamente é obrigado a fazer o 

mestrado, isto é, mais 2 anos, para se tornar professor. Inclusive, o mestrado na Escola 

Superior de Dança | Instituto Politécnico de Lisboa, é em Ensino da Dança. 

A entrevistada F faz uma boa comparação entre os cursos: 

 
nós sofremos uma grande mudança no currículo, perdemos profundidade dos conteúdos, e a 

extensão, as disciplinas eram anuais passaram a ser semestrais, (...), as disciplinas por serem anuais 
também tinham mais peso e tornava-se um trabalho mais prolongado, “mais lento”. Nesse novo 
modelo de Bolonha, o contato é bastante menor, (...) e o aluno é incentivado a trabalhar por si 
próprio, de certo modo dá mais autonomia, (...), porque nós não conseguimos dar essa profundidade 
que nós dávamos anteriormente, o que foi decidido foi dar mais diversidade, portanto o curso está 
com mais formas de dança, menos contato, nós não conseguimos que o trabalho físico seja tão 
profundo, mas conseguimos de certo modo, considero eu, tocar mais formas de dança e de certo 
modo tocar num perfil de estudantes que antes nós não recebíamos e que agora já recebemos. 
 
 
Foi ainda pedido às duas entrevistadas que falassem um pouco do ensino superior 

em Portugal. Tanto E quanto F alegaram diferenças opostas nos dois cursos. O curso da 

Faculdade de Motricidade Humana é demasiado teórico e deveria ter um pouco mais de 

prático, enquanto o curso da Escola Superior de Dança é prático demais e ganharia se 

tivesse um pouco mais de teoria. No entanto, vale lembrar que a ESD é do Instituto 

Politécnico e a FMH é da Universidade de Lisboa, então é normal que o curso da FMH 

seja mais teórico por ser um curso universitário, já que a ESD acaba por se aproximar mais 

de um curso técnico. Sem contar a concentração do ensino, já que ambos os cursos 

encontram-se em Lisboa. F ainda aborda o problema do reconhecimento da graduação em 

dança em Portugal, pois ela só é exigida nas escolas profissionais, nomeadamente os 

conservatórios, o que possibilita ao empregador de uma academia ou escola de cursos 

livres contratar um professor de dança que não seja licenciado. Consequentemente, o 

próprio mercado desvaloriza o/a profissional de dança por aceitar pessoas sem a formação 

adequada. 

Um relato da entrevistada F é que em Portugal quem recorre ao ensino superior 

começou a dançar tarde, não tendo a formação adequada para ingressar num ensino 

superior onde a complexidade dos conhecimentos em dança e corpo atravessam a 

experiência do ser bailarino/a, ser artista e trabalhar com o próprio corpo. O que nos faz 

pensar se com isso, não há um enfraquecimento do ensino superior em dança, pois é capaz 

de terem que puxar ensinamentos e técnicas mais básicas antes de avançar para o 

ensinamento acadêmico. 
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Porém, essa é uma visão de alguém que está dentro da Academia. A entrevistada G 

tem uma visão não abordada ainda, que é o circuito fechado da Academia, rejeitando 

aquilo que não corresponde aos seus códigos, sempre centralizado nas mesmas questões e 

nos mesmos trabalhos, sem olhar muito para o que está fora do meio acadêmico. Uma 

outra visão de quem está fora, é que para H, o intuito das universidades em Portugal não é 

formar bailarino/as, essa formação é dada nos conservatórios. 

Após todo esse panorama, percebe-se que o ensino superior em dança está 

galgando seu espaço e buscando a valorização necessária para ir ao encontro do mercado 

de trabalho. A tendência é que cada vez mais os cursos promovam a profissão do artista da 

dança e que esse reconhecimento venha junto, exigindo a formação necessária para atuação 

no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

5. CONCLUSÃO 

 

A dicotomia entre as artes do espaço e as artes do tempo, onde se inclui a dança, 

vem desde o Renascimento (CARCHIA e D’ANGELO, 2003, p.40; HUISMAN, 1984, 

p.12), e esteve sempre acompanhada de um certo menosprezo destas últimas. Essa 

distinção ocorre devido ao caráter efêmero das artes do tempo, pois elas “morrem” no 

exato momento em que nascem. Já as artes do espaço, em especial artes monumentais 

como a arquitectura e a escultura funerária, ou artes do retrato, como a pintura garantem 

um objeto físico como produto final de sua obra. 

A solidez e eternidade que as ditas artes do espaço prometem para as suas obras 

agradará sobremaneira aos futuros mecenas da corte, à nobreza e à rica burguesia, ao 

assegurar a imortalidade que os próprios mecenas desejavam para si próprios. O mesmo 

não acontecia com a dança e atividades afins, cuja desvalorização irá perdurar pelo menos 

até ao séc. XIX. 

 Como vimos no primeiro capítulo, a dança enquanto forma artística só começa a 

ter algum reconhecimento quando o rei Luís XIV fundou a Academia Real de Dança, em 

França, valorizando pela primeira vez os profissionais da dança e instituindo essa 

Academia como o primeiro local de formação desses profissionais. Pouco depois, criou-se 

a primeira companhia de balé na Ópera de Paris, que proporcionou aos bailarinos uma 

verdadeira profissão, com salários fixos, horários a cumprir e hierarquização da carreira de 

um bailarino. 

Assiste-se a partir daí ao desenvolvimento da dança na Europa, Portugal tentava 

acompanhar esse crescimento, embora muitas vezes sem sucesso e sempre alguns anos 

mais tarde do que nos outros países europeus. Isso deve-se ao facto de que como a 

evolução na dança foi consagrada em países geograficamente muito próximos, a dança 

portuguesa importou profissionais destes outros países – ainda que, quase sempre, 

emprestados temporariamente (SASPORTES, 1991, p.30). Em oposição ao que acontece 

no Brasil, onde o primeiro indício de apresentações de dança de companhias 

internacionais, ocorre apenas no séc. XIX, mas sempre ligadas à ópera (i.e. a dança não se 

apresenta de forma independente), recebendo influências russas e francesas. 

Com objetivo de incentivar a formação em dança em Portugal, em 1839 foi criada a 

Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Sem muita popularidade, uma vez 
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que poucos bailarinos/as eram formados por essa escola e a maioria ainda preferia sair do 

país, trinta anos depois de sua fundação a escola foi fechada. 

Em 1909, os Ballets Russes de Sergei Diaghilev estreiam-se em Paris. Esse 

espetáculo propõe o primeiro quebrar de paradigmas da dança e instiga o rompimento com 

a técnica clássica. O sucesso da companhia foi tanto que extrapolou as fronteiras da Rússia 

e, oito anos após a estreia parisiense, chegam finalmente a Portugal. Foram somente dez 

apresentações, mas, devido à guerra, os Ballets Russes tiveram de ficar em solo português 

por três meses em condições desfavoráveis, o que provavelmente ocasionou o não retorno 

da companhia ao país. Na verdade, o público e a dança portuguesa não acompanhavam o 

desenvolvimento da dança no resto da Europa. 

Diferentemente do que aconteceu em Portugal, o Brasil não recebeu as tradicionais 

companhias clássicas em seu território, tendo como primeira grande referência a 

companhia de Diaghilev. 

Pelo período de guerras em que a Europa e a Rússia se encontravam, muitos 

bailarinos/as de companhias russas acabaram por ficar na América. Uma delas foi Maria 

Olenewa que se estabeleceu no Rio de Janeiro em 1926. Sua importância para a dança 

brasileira, não só carioca, remete ao fato da criação da primeira escola de dança do país, 

escola de referência ao ensino da dança clássica. Alguns anos depois, em 1936 é fundado o 

corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

O século XX traz para as artes em geral uma liberdade que nunca antes foi 

experimentada. A arte contemporânea permite explorar todos os tipos de materiais, de 

expressão, de sentimento. A dança ganha uma liberdade de movimentos, de 

transdisciplinaridade que até aí não existiam.  

No Brasil, país periférico, a arte contemporânea chegava quase que ao mesmo 

tempo da dança moderna, então muitos dos bailarinos/as que tinham formação clássica e 

eram treinados/as, para tal se depararam de repente com movimentações diferentes, outros 

temas, figurinos que lhes causam estranheza. Assim foi chegando a dança contemporânea 

no Brasil, totalmente influenciada pela mistura da dança pós-moderna americana, do 

expressionismo alemão e da nova dança francesa. 

Em 1965, surge uma das principais companhias de dança em Portugal, o Grupo 

Gulbenkian de Bailado que depois se tornaria Ballet Gulbenkian e que sob a direção de 

Sparemblek alcançou elevado nível profissional. 



 

101 
 

Um dos seus grandes feitos, foi a criação do projeto Estúdios Coreográficos, que 

revelou importantes coreógrafos que se mantêm até hoje no cenário da dança portuguesa, 

como é o caso da coreógrafa Olga Roriz, que atualmente possui sua própria companhia. 

Em 1977 foi fundada a Companhia Nacional de Bailado (CNB) para preservar, 

ainda, o repertório da dança clássica. Na década seguinte, houve a criação dos dois cursos 

superiores em dança de Portugal. Porém, mesmo que a dança portuguesa estivesse em alta, 

não ficou por muito tempo, pois pouco tempo depois o financiamento começa a diminuir, e 

muitos profissionais portugueses são obrigados a deixar o país para buscar oportunidades 

no exterior. 

Já no Brasil, a segunda metade do século XX, pese embora a situação política (20 

anos de uma ditadura militar que só terminou em 1985), foi bastante satisfatória, 

especialmente na área da formação, com a criação de um total de quatro cursos superiores 

em dança entre bacharelado e licenciatura até 1994. 

No final desse século, ocorre um boom de eventos sobre dança, principalmente no 

Rio de Janeiro, não só festivais com demonstrações das criações coreográficas, mas 

também eventos de discussão sobre a dança, nomeadamente fóruns. Outras possibilidades 

de atuação em dança também foram “descobertas”, como por exemplo atuações em 

programas de televisão. Essa era do entretenimento proporcionou ao profissional de dança 

uma outra forma de trabalhar e ganhar dinheiro, promovendo uma sustentabilidade maior 

aos bailarinos/as, que até então apenas tinham como alternativa/complemento financeiro a 

atividade de professores de dança. 

Deste pequeno resumo histórico pode-se concluir que o desenvolvimento da dança 

no Brasil e em Portugal apresenta muito mais divergências do que convergências. Pela 

proximidade que Portugal tem com os países berços da dança clássica ocidental, ele 

recebeu, por mais que tardias, as referências internacionais da dança. Entretanto, o Brasil 

só foi receber uma companhia internacional importante com os ballets russos, e toda a 

referência inicial de dança que o Brasil recebeu foi principalmente da Rússia, influência 

que Portugal basicamente não recebeu, tendo sido mais frequentes as referências italianas e 

francesas. 

Um fator crucial para o desenvolvimento da dança brasileira, foi a permanência no 

país de bailarinos/as estrangeiros/as, criando escolas. O que não aconteceu em Portugal, 

onde a rotatividade destes profissionais era grande, já que sempre iam e vinham, não se 

preocupando em criar uma relação com a dança portuguesa. Atualmente, Portugal e Brasil 
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encontram-se basicamente no mesmo patamar, porém, parece que no Brasil há mais 

incentivo à produção em dança. O país possui mais companhias e o ensino está menos 

centralizado do que está em Portugal. Apesar de o/a profissional de dança, encontrar mais 

respeito e reconhecimento em solo português do que em solo brasileiro. 

No segundo capítulo são abordadas as diferenças do ensino superior em dança no 

Brasil e em Portugal. A primeira diferença que encontramos diz respeito à nomenclatura 

utilizada no que se refere aos cursos de graduação. Apesar de ambos países possuírem 

cursos denominados licenciatura, as propostas são completamente diferentes, uma vez que 

as licenciaturas brasileiras são cursos voltados para o magistério, enquanto as licenciaturas 

portuguesas não possuem qualquer especificação nesse sentido, bem pelo contrário. 

Dessa forma, as licenciaturas brasileiras acabam por aprofundar mais a questão do 

ensino com disciplinas específicas de didática e política educacional, enquanto as 

portuguesas apenas possuem uma a duas disciplinas nessa área, o que implica aos 

interessados/as recorrer ao Mestrado em Ensino da Dança para serem mais direcionados. 

Verificamos, assim, uma preparação melhor por parte das licenciaturas brasileiras aos seus 

licenciados/as, talvez. Como alegou a entrevistada C, a crítica que recebeu da escola em 

que dá aula atualmente foi que ela tinha uma forma de trabalhar com as crianças muito 

boa, o que a fez pensar de ter tido uma formação totalmente voltada para o ensino. 

Acresce que no Brasil outras duas denominações completam o quadro do ensino 

superior, os bacharelados e os tecnológicos. Os bacharelados estariam mais próximos do 

que se entende em Portugal pela licenciatura, pois são cursos amplos, que tentam englobar 

várias possibilidades de atuação/trabalho em termos da carreira escolhida. O que difere a 

licenciatura e o bacharelado brasileiro é que para ser professor em escolas do ensino básico 

somente a formação de licenciatura é aceita. Os tecnológicos são cursos de formação 

especializada, mais voltados para a área tecnológica, porém, quem tem o grau de tecnólogo 

não consegue aceder aos cursos de mestrado e doutoramento. 

Arrisca-se, portanto, a afirmar que a formação superior no Brasil seja mais 

“completa” e com os conhecimentos mais aprofundados, pois além de se terem um ou dois 

anos a mais, os cursos são mais direcionados para a futura área de trabalho/atuação. 

Entretanto, analisando especificamente o caso da dança verificamos pela nossa pesquisa 

quantitativa que, das 28 pessoas com curso de bacharelado em dança, 8 não estão 

trabalhando nesse momento e somente 4 exercem a profissão de coreógrafo e bailarino/a 

que é o intuito do curso, as restantes 16 são professores/as de dança de cursos livres, 
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mesmo sem terem a formação em ensino (licenciatura). Ou seja, por mais que a formação 

seja específica, a inserção no mercado de trabalho como bailarino/intérprete ou coreógrafo 

não é fácil, o que, queiramos ou não, torna a licenciatura portuguesa eficaz quanto a 

aplicabilidade do conhecimento. 

Além da diferença de significado das nomenclaturas entre os dois países, a duração 

dos cursos também se difere. Como vimos, com a implantação do Tratado de Bolonha pela 

proposta de unificação do ensino na União Europeia, Portugal passa a ter a licenciatura 

com três anos (seis semestres). 

No Brasil, a duração dos cursos varia de três a seis anos, como acontecia em 

Portugal antes do Tratado. No caso da dança, essa alteração fez toda a diferença no que 

respeita ao ensino. Por exemplo, na Escola Superior de Dança (Instituto Politécnico de 

Lisboa), como foi falado pela entrevistada E, dentro do curso de licenciatura havia 

especializações, para quem queria seguir o caminho do ensino e para quem pretendia o 

caminho artístico, o que hoje não ocorre mais. Já no caso do curso da Faculdade de 

Motricidade Humana, a entrevistada F referiu que, por ter o curso encurtado na duração, 

não há mais a mesma profundidade de conhecimentos que havia antes, sendo um 

aprendizado, talvez, um pouco mais superficial, e se o aluno/a quiser aprofundar um 

assunto terá que busca-lo sozinho ou trata-lo numa pós-graduação. 

No Brasil, os mestrados e doutoramentos acabam sendo cursados mais por quem 

deseja seguir a carreira acadêmica e não como um complemento da graduação como 

acontece em Portugal, onde quase todos fazem mestrado para complementar a licenciatura. 

A diferença torna-se ainda mais gritante no caso específico da dança: no Brasil há somente 

dois mestrados para o país inteiro, enquanto em Portugal cada licenciatura em dança possui 

o mestrado correspondente, o que contribui para a qualificação do profissional de dança. 

Uma característica muito importante para os cursos do ensino superior brasileiros é 

que o Ministério da Educação (MEC) regulamenta diretrizes básicas para cada curso 

brasileiro, uniformizando o ensino em todo o território nacional. Obviamente que cada 

curso determinará a sua grade curricular, porém deverá seguir os parâmetros definidos pelo 

MEC. Como se viu anteriormente, em Portugal essas escolhas serão de cada universidade, 

ocasionando cursos com ensinamentos completamente diferentes, como é o caso das duas 

licenciaturas em dança. 

Assim, ao analisar os fluxogramas dos dois cursos portugueses, consegue-se 

perceber que cada um apresenta um enfoque diferente. Como o próprio nome já diz, na 
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Faculdade de Motricidade Humana, em 38 disciplinas ofertadas, há 8 disciplinas que 

estudam a biologia da atividade física e mais três sobre o comportamento motor. Enquanto 

na Escola Superior de Dança, com um total de 45 disciplinas, somente 2 são da área de 

biologia da atividade física, contra 3 de ensino e 5 de música. Nota-se, portanto, entre 

outras diferenças, que a FMH não possui nenhuma disciplina de música e a ESD não 

possui nenhuma disciplina voltada para a produção em dança. Talvez seja esse o motivo 

pelo qual as entrevistadas E e F referiram que ambas as graduações se completavam. 

Uma grande diferença que se nota entre os cursos brasileiros e portugueses de 

dança é a existência, nos primeiros, de disciplinas optativas, que não são aquelas fixas da 

grade curricular e que são de livre escolha do aluno. Fazendo uma comparação entre cursos 

com a mesma designação, ou seja, bacharelado da UFRJ e bacharelado da UniCamp, 

percebe-se muita semelhança em suas estruturas curriculares, o que as unifica enquanto 

bacharelado em dança, ressaltando, no entanto, o fato de a UFRJ ter um total de 67 

disciplinas, mais 22 do que a UniCamp. 

Já o grande diferencial do curso de bacharelado em Teoria da Dança é o foco no 

estudo teórico. Analisando o fluxograma do curso e reparando nas divisões dos grupos de 

disciplinas, percebe-se que o grupo em Teoria corresponde a quase 50% do curso, dentre 

disciplinas de história, filosofia, antropologia, sociologia, música etc. É fácil perceber essa 

grande diferença com o bacharelado em dança da UFRJ, pois por serem da mesma 

universidade possuem as grades parecidas e fica mais fácil a visualização desse contraste. 

Também disciplinas como “Teoria da Dança” e “Crítica de Dança” são específicas desse 

curso, não se tinha visto nos outros. 

A partir do estudo do terceiro capítulo, que teve como objetivo perceber melhor a 

relação entre mercado de trabalho e formação superior em dança, podem tirar-se algumas 

conclusões. 

Com base na pergunta “Já tinha trabalhado com dança antes de entrar na 

Universidade?”, verificou-se que a maioria (69%) respondeu que sim e essa resposta 

afirma a falta de exigência de formação superior pelo mercado de trabalho, embora quase o 

mesmo número de pessoas (70%) tenha afirmado que ter o ensino superior em dança faz 

diferença para o mercado. Ainda que possam parecer respostas contraditórias, é impossível 

afirmar que uma exclui a outra, uma vez que não há regulamentação que obrigue o 

empregador a contratar somente profissionais graduados. 
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Ao analisar os perfis das pessoas que responderam que trabalham com dança 

atualmente, percebe-se que a grande maioria exerce a profissão de professor de dança, se 

bem que nem todos consigam se sustentar dando aulas. Das 49 pessoas que são professores 

de dança, 18 são da licenciatura portuguesa, 13 da licenciatura brasileira, 17 do 

bacharelado brasileiro (sendo 3 delas do bacharelado em teoria da dança) e 1 com 

formação nos dois países, porém, 19 pessoas não se sustentam dando aula. Como a 

profissão de professor de dança é a mais exercida, ela deveria ser a que mais proporciona a 

sustentabilidade econômica, mas apenas 62% podem dizer que sim. Por outro lado, as 17 

pessoas que possuem bacharelado do Brasil não são formadas para lecionar e deveriam 

estar trabalhando em suas respectivas formações. 

Das 7 pessoas que alegaram exercer a profissão de bailarino/intérprete, 2 são da 

licenciatura portuguesa, 2 da licenciatura brasileira e 3 do bacharelado brasileiro. Ocorre, 

nesse caso, o problema inverso, pois 2 bailarinos/as não possuem a formação adequada à 

profissão que exercem (sendo licenciados/as pelo Brasil, deveriam dedicar-se ao ensino). 

Independentemente disso, há que se pontuar que somente uma pessoa desse grupo 

consegue se sustentar apenas com a profissão de bailarino/intérprete, todas as outras 6 

pessoas têm que procurar outra fonte de rendimento. Assim como na profissão de 

coreógrafo, em que das 3 pessoas exercendo essa profissão, só uma se sustenta com essa 

atividade. 

Com todas as questões levantadas e abordadas nessa pesquisa, ousa-se afirmar que 

independente da formação, as profissões de bailarino/a e coreógrafo/a, as mais almejadas 

por quem decide trilhar a carreira na dança, são as mais difíceis de seguir. Por este motivo, 

para não sair da mesma área, esses profissionais buscam a carreira de professor de dança, 

cujo trabalho muitas vezes perpassa pela atividade de coreógrafo, criando coreografias para 

suas turmas. 

Não há como negar que a proporção de pessoas que não se sustentam com a dança, 

rondando os 44%, ainda é muito alta para uma profissão com ensino superior. A área 

artística de modo geral, como mencionado por alguns entrevistados/as, sempre se mostrou 

árdua, e a dança mais ainda pela sua desvalorização perante as outras linguagens artísticas. 

Acredita-se que essa situação deve-se ao facto da falta de regulamentação da área, sem 

conselhos profissionais que regulem a formação, o piso salarial, pois como também 

mencionado pela entrevistada F, muitas vezes o empregador não quer contratar alguém de 
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nível superior pois não pode pagar aquilo que o profissional com formação superior 

merece, deixando a dança, muitas vezes, como uma profissão informal perante o mercado. 

Independente da inserção no mercado de trabalho, pode concluir-se que o ensino 

superior é uma mais-valia na formação profissional de quem o cursa, pois como ressaltou 

H na sua entrevista, conhecimento nunca é demais, além do facto de que a maioria também 

se surpreendeu positivamente com o seu curso, seja pela diversidade de conhecimento, seja 

pela sua complexidade. 

Se bem que as expectativas ao sair da universidade não foram das melhores em 

todos os casos. É difícil até encontrar um denominador comum nas respostas, pois cada 

grupo de duas pessoas teve opiniões diferentes acerca da inserção no mercado de trabalho. 

Mesmo assim, quem escolhe fazer um curso superior em dança já tem a noção do que o/a 

espera pela frente com relação ao mercado de trabalho, até porque, a maioria na pesquisa 

quantitativa respondeu que já trabalhava antes de entrar na universidade. 

Um outro ponto interessante de ressaltar nas respostas ao questionário, é que a 

maioria das pessoas que moram no Brasil e acreditam que o Brasil é um bom país para a 

dança também acreditam que é na Europa onde estão as melhores oportunidades para a 

dança. Não existe contradição, pois ser bom não é o mesmo que ser o melhor. Mas mais 

coerente ainda seria acreditar que a Europa possui as melhores condições para a dança e, 

ao mesmo tempo, dizer que Portugal é um bom país para dança. Porém, pela explanação 

dos nossos entrevistados/as, Portugal não se apresenta como um bom país para o mercado 

da dança, principalmente pela falta de companhias. E essa ausência reflete a falta de 

incentivos financeiros do governo para a existência das mesmas, uma vez que as 

companhias não conseguem garantir as condições necessárias de trabalho aos seus 

bailarinos/as. Isso sem contar com o mencionado, muito enfaticamente, pela entrevistada G 

de que o país fornece ainda menos apoio e incentivo financeiro para os profissionais da 

dança autônomos. 

Entretanto, destaca-se que ao perguntar sobre mercado de trabalho em dança, 

imediatamente quase todos os entrevistados/as mencionaram somente a profissão de 

bailarino e coreógrafo, somente o entrevistado H abordou a questão dos professores de 

dança, e que apesar de corresponder as mesmas dificuldades individuais dos bailarinos, há 

um mercado para professores de dança muito maior do que para os intérpretes. Paradoxo 

que revela alguma falta de consciência do professorado como profissão válida, apesar da 

elevada percentagem de pessoas exercendo essa atividade (já para não falar de que, na 
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pesquisa quantitativa, mais da metade dos respondentes brasileiros tinha formação 

específica nessa área, i.e. licenciatura/magistério em dança do Brasil). 

Ainda pensando um pouco nessa dualidade entre as profissões de professor de 

dança e bailarino/a, muitos dos entrevistados/as enxergam o curso superior em dança 

essencial somente para quem deseja seguir a carreira de professor e acreditam que a 

profissão de bailarino/a não exige tanto conhecimento teórico. Isso é comprovado pelos 

exemplos que alguns entrevistados/as deram de que quando uma empresa exige o curso 

superior é para preencher uma vaga de professor de dança. Essa exigência influencia muito 

mais o ensino superior no Brasil do que em Portugal. No Brasil, para concorrer a esse tipo 

de vagas, o candidato deve ser licenciado e não bacharel em dança, como foi o caso do 

entrevistado I. 

Pode, portanto, concluir-se que ainda há números significativos que demonstram a 

desvalorização e a falta de reconhecimento que o profissional de dança possui, embora 

atrevamo-nos a dizer que este mesmo profissional, como já sabe do descaso para com 

ele/ela, não se atente à realidade do campo profissional. Ou seja, existe aqui algum 

acomodamento. Os bailarinos/as e/ou professores de dança se apercebem do problema, 

mas não sabem como lutar contra ele, nem consideram que o investimento em mais 

formação, nomeadamente universitária, vá melhorar sua chance junto do mercado de 

trabalho. É em vista disso, que trabalhos como este são essenciais para tentar enxergar 

melhor a situação que se está e o que se pode melhorar, pois, com certeza, estudos na 

Academia são uma forma de diagnosticar o problema e propor soluções. Sabe-se que 

muitas lacunas ainda ficaram por ser resolvidas, além de outras que este estudo não deu 

conta, mas que fomenta a continuação da investigação. 
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO FECHADO 

 

1) Qual a sua área de formação acadêmica? 

a. Dança 

b. Outra. Qual? ____________________ 

2) Qual a sua situação na Universidade? 

a. Sou calouro 

b. Estou cursando 

c. Já estou formado 

3) Onde é/foi a sua formação acadêmica? 

a. Portugal (segue para pergunta 5) 

b. Brasil (segue para pergunta 4) 

c. Outra. Qual? ____________________ (segue para pergunta 5) 

4) Qual seu curso no Brasil? 

a. Licenciatura em Dança 

b. Bacharelado em Dança 

c. Bacharelado em Teoria da Dança 

5) O curso superior em dança atingiu as suas expectativas? (somente formados e 

alunos a partir do 2º ano) 

a. As minhas expectativas foram/estão sendo superadas 

b. Sim, atingiu/tem atingido as minhas expectativas 

c. Não, eu esperava mais do curso 

6) Se o curso não atingiu/tem atingido as suas expectativas. O que acha que poderia 

ser melhor ou você sentiu/sente falta? (somente formados e alunos a partir do 2º 

ano) 

__________________________________. 

7) Quais as suas expectativas com o curso? (somente caloiros) 

______________________________________. 

8) Já tinha trabalhado com dança antes de entrar na Universidade? 

a. Sim 

b. Não 
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9) Você trabalha com dança atualmente?  

a. Sim (segue para pergunta 10) 

b. Não (segue para pergunta 14) 

10) O seu trabalho em dança te sustenta ou você necessita de outra fonte de renda? 

a. Sim, me sustento somente com a dança. 

b. Não, preciso trabalhar fora da área. 

11) Qual a sua principal atividade em dança? 

a. Avaliador de projetos culturais 

b. Bailarino 

c. Coreógrafo 

d. Crítico de Dança 

e. Diretor 

f. Gestor Cultural 

g. Preparador Corporal 

h. Produtor 

i. Professor de Dança 

j. Outra. Qual? ______________ 

12) Acha que a sua formação acadêmica te ajudou a conseguir o trabalho em dança que 

possui? 

a. Sim 

b. Não 

13)  Se pudesse escolher outra(s) profissão(ões) em dança, qual(is) escolheria? 

a. Avaliador de projetos culturais 

b. Bailarino 

c. Coreógrafo 

d. Crítico de Dança 

e. Diretor 

f. Gestor Cultural 

g. Preparador Corporal 

h. Produtor 

i. Professor de Dança 

j. Outra. Qual? __________________________ 

14)  Qual dessas atividades você gostaria de atuar? 
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a. Avaliador de projetos culturais 

b. Bailarino 

c. Coreógrafo 

d. Crítico de Dança 

e. Diretor 

f. Gestor Cultural 

g. Preparador Corporal 

h. Produtor 

i. Professor de Dança 

j. Outra. Qual? __________________________ 

15) Você acha que, para o mercado de trabalho, cursar o ensino superior em dança faz 

diferença? 

a. Sim 

b. Não  

16) Qual região acredita ter as melhores oportunidades para a dança? 

a. Europa 

b. América do Norte 

c. América Central 

d. América do Sul 

e. Ásia 

f. Oceania 

17) Qual país que você mora atualmente?  

a. Brasil 

b. Portugal 

c. Outro. Qual? _________ 

18) Você acha que Brasil/Portugal é um bom país para o mercado de trabalho em 

dança? 

a. Sim 

b. Não 

19) Você acredita que no país de sua residência o mercado de trabalho em dança é 

bom? 

a. Sim 

b. Não 
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ANEXO II 

 

ROTEIRO ENTREVISTA 

 

PERFIS 1 E 2 

1) Me fala um pouco da sua história com a dança. 

2) Como foi o curso superior em dança para você? 

 Expectativas ao entrar na Universidade 

 O ensino superior em dança faz diferença na formação 

 Expectativas ao se formar/mercado de trabalho 

3)   Atualmente, você trabalha com dança? O que faz? 

 Se sustenta com ela ou necessita de outra fonte de renda 

 Era essa profissão que queria mesmo seguir 

 Se pudesse escolher outra profissão em dança, qual seria? 

 A formação acadêmica ajudou a conseguir o trabalho em dança 

4) Como você vê o mercado de trabalho em dança em Portugal? 

 Considera que é muito diferente de outros países? 

 Tem experiência direta de trabalho noutros países? 

 Você se imaginaria trabalhando com dança em outro país? Por quê? 

5) Para o mercado de trabalho, ter graduação/formação superior em dança faz diferença? Por 

quê? 

 considera que a experiência profissional é mais ou menos importante / ou é 

igualmente importante do que a formação académica em dança? 

 

PERFIL 3  

1) Me fala um pouco da sua história com a dança. 

2) Como foi o curso superior em dança para você? 

 Expectativas ao entrar na Universidade 

 O ensino superior em dança faz diferença na formação 

 Expectativas ao se formar/mercado de trabalho 

3) Atualmente, você trabalha com dança? O que faz? 

 Se sustenta com ela ou necessita de outra fonte de renda 
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 Era essa profissão que queria mesmo seguir 

 Se pudesse escolher outra profissão em dança, qual seria? 

 Como você vê hoje o ensino superior em dança em Portugal? O que é diferente de 

quando você fez? 

4) Como você vê o mercado de trabalho em dança em Portugal? 

 Considera que é muito diferente de outros países? 

 Tem experiência direta de trabalho noutros países? 

 Você se imaginaria trabalhando com dança em outro país? Por quê? 

5) Para o mercado de trabalho, ter graduação/formação superior em dança faz diferença? 

Por quê? 

 considera que a experiência profissional é mais ou menos importante / ou é 

igualmente importante do que a formação académica em dança? 

 

PERFIL 4 

1) Me fala um pouco da sua história com a dança. 

2) Você teve algum motivo específico para não fazer o curso superior em dança? 

 Expectativas ao entrar na Universidade 

 O ensino superior em dança faz diferença na formação 

 Expectativas ao se formar/mercado de trabalho 

3) Atualmente, você trabalha com dança? O que faz? 

 Se sustenta com ela ou necessita de outra fonte de renda 

 Era essa profissão que queria mesmo seguir 

 Se pudesse escolher outra profissão em dança, qual seria? 

4) Como você vê o mercado de trabalho em dança em Portugal? 

 Considera que é muito diferente de outros países? 

 Tem experiência direta de trabalho noutros países? 

 Você se imaginaria trabalhando com dança em outro país? Por quê? 

5) Para o mercado de trabalho, ter graduação/formação superior em dança faz diferença? Por 

quê? 

 considera que a experiência profissional é mais ou menos importante / ou é 

igualmente importante do que a formação académica em dança? 
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PERFIL 5  

1) Me fala um pouco da sua história com a dança. 

2) Como foi o curso superior em dança para você? 

 Expectativas ao entrar na Universidade 

 O ensino superior em dança faz diferença na formação 

 Expectativas ao se formar/mercado de trabalho 

3) Atualmente, você trabalha com dança? O que faz? 

 O que te fez trocar de área? 

 Se sustentava com a dança ou necessitava de outra fonte de renda 

 Era essa profissão que queria mesmo seguir 

 Se pudesse escolher, trabalharia novamente com dança? Qual profissão? 

 A formação acadêmica ajudou no mercado de trabalho? 

4) Como você vê o mercado de trabalho em dança em Portugal? 

 Considera que é muito diferente de outros países? 

 Tem experiência direta de trabalho noutros países? 

 Você se imaginaria trabalhando com dança em outro país? Por quê? 

5) Para o mercado de trabalho, ter graduação/formação superior em dança faz 

diferença? Por quê? 

 considera que a experiência profissional é mais ou menos importante / ou é 

igualmente importante do que a formação académica em dança? 
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ANEXO III 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO A 

 

M: Eu queria que você falasse um pouco agora nesse início sobre a sua história na 

dança, o seu percurso, como é que você começou. 

A: Eu comecei, a minha formação na verdade começou já, aliás, a minha formação 

começou já um pouco tarde eu já tinha 16 anos, o que na verdade isto é pouco contra 

aquele estereotipo que se tem que se deve começar a dança muito pequeno, na verdade eu 

só comecei aos 16 anos, eu comecei aqui em Aveiro. Na altura, Aveiro tinha uma 

companhia de dança que tinha uma escola para jovens bailarinos que constituíam um 

elenco jovem, mais ou menos como o projeto que eu dirijo agora. Pronto, e eu comecei lá e 

na altura foi meu primeiro contato com a dança clássica e com a dança contemporânea, 

porque na altura já fazia dança de uma forma mais amadora na escola e tive sempre muito 

ligado mais as áreas da aeróbica, essas coisas mais de fitness, que é um pouco do que havia 

aqui nas escolas que não eram de dança, digamos assim. Pronto, eu comecei aí a minha 

formação a sério, vamos dizer assim. Depois a partir daí, eu tinha um amigo que era 

também meu colega na companhia, e ele estava numa escola, na altura se chamava 

Conservatório de Música da Jobra, hoje em dia se chama Jobra e Educação, que é uma 

escola de ensino artístico especializado. Não sei se sabes se já nas suas pesquisas 

encontraste com este tema de ensino especializado, escolas, conservatórios. Na altura eu 

ingressei para o ensino secundário, aqui em Portugal 10º, 11º e 12º, pronto. Fiz o curso 

profissional em dança, intérprete de dança contemporânea, pronto, e partir daí, foi quase 

como um expandir mesmo daquilo que eu achava que sabia, porque a partir daí começo a 

ter muitos contatos com outros coreógrafos que vem a escola, que vem ao conservatório, 

que vem trabalhar com os bailarinos, que vem fazer residência conosco, isso é muito bom. 

Pronto, terminado o 12º ano, o percurso natural daqui em Portugal de muitos estudantes é o 

ensino superior, foi o que eu fiz, tentei fazer. Na altura eu fiz uma audição para uma escola 

na Holanda, mas infelizmente não passei e então decidi estudar aqui em Portugal. Pronto, 

então eu comecei na Escola Superior de Dança em 2014 e terminei em 2017. Pronto, e 

basicamente assim é o meu percurso. 

M: E como é que foi estudar na Escola Superior de Dança pra você? 
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A: Olha, posso dizer que foi surpreendente. Eu lembro do questionário que enviaste 

que tinha lá se as minhas expectativas tinham sido superadas em relação aquilo que era o 

curso e eu posso dizer que sim, porque infelizmente na comunidade da dança, hoje em dia 

já nem tanto, mas na altura quando eu comecei a estudar, a Escola Superior de Dança não 

era muito bem vista, muito porque tinha um corpo docente muito envelhecido, pessoas que 

já não tinham muito pra dar em termos de formação, as instalações nunca foram as 

melhores, então nunca era uma instituição muito bem vista a nível do ensino superior, 

ainda que 90% da comunidade da dança em Portugal, dos grandes coreógrafos, foi aluno 

da Escola Superior de Dança na década de 80 e 90. Portanto, eu entro na Escola Superior 

de Dança com uma imagem um pouco denegrida, não é, pelos meus professores, que eu 

acho que não é muito bom, quando um professor diz a um aluno “ah, não vais pra aquela 

Escola”. E então, pronto, eu fui realmente com as expectativas muito baixas, mas posso 

dizer que a Escola Superior de Dança contribuiu muito para a minha construção enquanto 

profissional mesmo. No conservatório, no ensino secundário foi aquele abrir das noções do 

que é dança e conhecer o mundo a volta, eu acho que a Escola Superior de Dança serviu 

pra solidificar a minha presença enquanto profissional na área e nesse aspecto superou 

muito as minhas expectativas. E também porque está situada em Lisboa, não é, eu venho 

de Aveiro, ir para a capital, também é um contato direto muito grande com os grandes 

teatros, com os grandes coreógrafos, em termos de workshops e formação, foi muito bom, 

e nesse aspecto a Escola Superior de Dança, foi muito bom. 

M: O ensino superior em dança fez diferença na sua formação? 

A: Sim, hoje em dia eu exerço, 95% do meu dia e do ano é como professor de 

dança, infelizmente no nosso país é assim. Penso que em qualquer área artística temos que 

nos sustentar. E eu penso que a Escola Superior de Dança foi muito importante nesse 

sentido, também, de me dar alguns alicerces, alguns apoio naquilo que viria a ser a minha 

profissão que é professor de dança. 

M: Sim. E como é que foi a sua expectativa ao sair da Universidade com relação ao 

mercado de trabalho? 

A: Pois, assim, o fato da Escola Superior de Dança ser das poucas, só existem 2 

instituições do ensino superior, o fato de ser na capital, tu nos 3 anos que lá estás, tens uma 

apreciação muito real daquilo que é o mercado de trabalho, ainda que na altura, agora já 

nem tanto, mudou muito de quando eu saí, mas na minha altura a inserção, ou seja, a ponte 

que se fazia entre o ensino superior e o mercado de trabalho não era muito, não existia, ou 
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seja, não havia um apoio, porque também eu penso que não havia as condições da escola 

inserir os alunos no mercado de trabalho, normalmente quando vemos outros cursos que 

não são das áreas artísticas, gosto sempre de comparar, nós vemos que os alunos fazem um 

estágio no final de um curso ou no final de um mestrado e muitas vezes esse estágio até 

acaba por se tornar o primeiro emprego ou acaba por ocupar um cargo de trabalho nessa 

empresa. Isso não acontece né, porque nós não temos instituições também a nível de 

companhia e associações culturais que possam receber todo tipo de pessoas que saem. E a 

verdade é essa, nem todas as pessoas que saem no mercado de trabalho são boas para 

integrar o mercado de trabalho, não é, pronto. Portanto, a minha expectativa, eu sabia que 

iria ter que exercer a profissão de professor de dança, porque é uma realidade e sabia que 

todos os dias ia ser uma luta constante pra encontrar uma audição e muitas vezes o que 

acontece no mercado de trabalho é muitas vezes os trabalhos não são remunerados, são 

estágios profissionalizantes, não remunerados, o que não é muito bom pra uma pessoa que 

investe no ensino superior, e pronto, minha grande expectativa foi um pouco um cair na 

realidade nesse aspecto, porque nós ali na escola nós somos muito protegidos, não é, e 

então de repente chegar no mercado de trabalho e ver que, ok, de repente acordas e não 

tens uma aula todos os dias ou não te meches todos os dias, é uma luta muito grande. 

M: Bom, você atualmente dá aulas de dança, como você falou, e você só com essas 

aulas consegue se sustentar ou você precisa trabalhar em outra área fora da dança pra 

manter uma renda? 

A: Eu tive muita sorte, porque o sítio onde estou a trabalhar possibilitou-me viver 

só desta minha profissão, eu na verdade não tenho que recorrer a outros tipos de trabalhos, 

as vezes faço outros trabalhos, mas é na área da dança, quer dizer, fora da área da dança eu 

nunca desenvolvi nada. 

M: Você também mencionou que você sabia que você teria que trabalhar como 

professor de dança, mas era exatamente isso que você queria? 

A: Na verdade não, eu acho que muito poucas pessoas querem ser evidentemente 

professores de dança, eu tinha colegas que diziam “eu quero ser professor de dança”, eu na 

verdade não era isto, sabia que tinha que passar por lá, mas não sabia que seria a maior 

parte da minha vida seria a volta disso, mas infelizmente é a realidade do nosso país, nem 

toda a gente tem a sorte de poder full time como performer ou bailarino. 

M: Então se você pudesse escolher dentro da dança outra profissão sem ser 

professor seria... 
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A: Criador, coreógrafo. 

M: E você acha que independente pra sua formação, mas no mercado de trabalho 

pra profissão que você tem hoje, a formação te ajudou a conseguir esse emprego? 

A: Sim, eu acho que sim, se calhar essa pergunta era boa perguntar pro meu patrão, 

ele que olhou o meu currículo não é. Mas eu acho que sim, eu acho que a formação é 

essencial, nós vemos aí, hoje em dia eu conheço muito professores de dança que não tem 

qualquer curso de formação em dança, muitas vezes são licenciados em desporto e eu acho 

que não é o ideal, e também há aí muitos maus profissionais que não tem qualquer tipo de 

curso, então eu acho que a formação é essencial, mesmo. 

M: Como é que você vê o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

A: Olha, eu acho que aqui em Portugal há uma coisa muito grande que se chama, é 

o lóbi, lóbi é, se chamas ter lóbi, é quase como ter cunhas, muitas vezes se é amigo do 

diretor artístico. Nós chamamos isso lóbi, não é. Ontem por acaso, foi muito engraçado, 

você me fazer essa pergunta porque ainda ontem, eu fiz uma peça pra uma companhia em 

2014 e eu descobri agora que a peça vai ser reposta e quase toda gente do elenco está lá e 

eu nem sequer fui comunicado para participar, portanto eu acho que isso diz muito sobre o 

que é a situação do mercado de trabalho em Portugal, eu acho que cada vez mais existem 

circuito muito fechados de pessoas, se tu for a ver a maior parte das peças daqui do norte 

de tudo que esteja agregado ao teatro municipal do porto, ou a companhia estável, ou 

outras associações culturais, quase sempre são as mesmas pessoas e isso também é uma 

das realidades que me acentua na cabeça foi que, não existe mercado de trabalho, não 

existe espaço para inserção, não existe espaço para quem novo, para quem é novo 

bailarino, para quem é novo coreógrafo, há sempre um grupo de pessoas a quem está muito 

presente e depois as outras pessoas acabam por ficar de fora, depois o que que acontece, 

temos que nos sustentar com outro tipo de profissão ligada a dança, nomeadamente, o 

ensino. 

M: Você conhece ou já teve experiência em outros países com a dança? 

A: Fiz só uma audição no exterior, mas nunca tive uma experiência de ir lá e fazer 

um trabalho lá. 

M: Mas tem noção de como é em outros páises ou nem por isso? 

A: Conheço amigos que trabalham na Holanda e já tive uma experiência na 

Holanda, o ano passado, fiz uma viagem até a Holanda participar de um festival com 2 

alunos. A noção que eu tenho, por exemplo, em países que são grandes centros de dança 
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contemporânea, que é a minha área de interesse, por exemplo a Bélgica, a Holanda, a 

noção que eu tenho é que parece que existe espaço para toda a gente. São países muito 

mais desenvolvidos a nível cultural, acho que isso é uma questão mesmo cultural, aqui em 

Portugal é mesmo muito, é cultural. Nós vamos ao teatro, vemos uma plateia vazia, se nós 

vamos a Holanda, nós vamos a Inglaterra, nós vamos a Londres, é completamente 

diferente. A noção que eu tenho por exemplo como a Holanda, por exemplo, é que parece 

que há espaço pra tudo e parece sim, em comparação aqui com Portugal, por exemplo, eu 

tenho uma amiga que trabalha, que faz um show de casino, por exemplo, aqui em Portugal 

shows de casino são considerados dentro da comunidade artística, são consideradas coisas 

muito, de nível muito baixo, não é um trabalho muito bem visto. Enquanto que eu acho, 

por exemplo, que na Holanda qualquer tipo de evento que está relacionado com a dança 

tem o seu valor próprio, tem um valor muito grande e eu acho que é por isso que há espaço 

pra toda gente e é por isso também que é um centro da dança na Europa, por essas razões. 

M: Se você pudesse ir pra outro país, você iria pra trabalhar com a dança? 

A: Não, continuo, por acaso, desde que eu saí da Escola foi uma das coisas que eu 

disse pra mim próprio, que é, eu acho que se formos um país de imigrante nunca vai haver 

pessoas aqui pra mudar não é. Eu acho que nós, cabe ao artista, seja de qualquer área que 

for, viver a realidade de onde está não é, mas também estar ali a mudar a realidade pouco a 

pouco, seja través de projetos de menor porte, que depois se tornam maiores. Eu descobri 

muito através do ensino que trabalhar com a comunidade é uma coisa tão bonita de se fazer 

e tão, ganhas tanto com isso, sabes, que eu acho que não. Eu acho que aqui há tanto pra 

fazer e tanto pra batalhar, não é, que eu acho que não saía, e até porque ir pra outro país 

sem qualquer tipo de condições, sem ter um trabalho, sem ter um emprego, nem que seja a 

servir mesas, é muito difícil não é. Portanto, eu acho que não. 

M: Bom, partindo pra parte final. Você acha que no geral pro mercado de trabalho 

em si, a formação acadêmica faz diferença em dança? 

A: Sim, muito. Especificamente no ensino que é a minha área, eu acho que é o que 

distingue o bom profissional do mau profissional, ou o bom profissional do profissional de 

excelência. Eu acho que sim, é mesmo fulcral. Se formos a ver, qualquer outro tipo de 

trabalho é preciso formação, não existe nenhum trabalho que não seja preciso formação. É 

mesmo muito importante, mesmo. 
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M: E você considera nesse caso, principalmente da dança, que a experiência 

profissional é mais ou menos importante ou é igualmente importante do que a formação 

acadêmica? 

A: Essa é uma pergunta muito interessante, porque, eu há 2 anos que vou a 

conferência de ensino e todos os anos se coloca essa questão a debate, que é, pra aos 

professoras, qual é o melhor professor, é o professor que tem a sua formação acadêmica 

mas tem menos experiência de palco, por exemplo, ou é o profissional que tem muita 

experiência de palco e já contactou com mil e uma linguagens, mas não tem qualquer tipo 

de formação a nível pedagógico, essa é uma questão, qual dos dois é o melhor. Mas, 

desculpa, qual é a pergunta que eu agora perdi o raciocínio. 

M: Se você considera se a experiência profissional é mais ou menos importante ou 

é igualmente importante do que a formação acadêmica. 

A: eu acho que são as duas muito importantes, e eu acho que é uma questão 

também que eu debato muito agora que é, o fato de eu estar muito no ensino, não tenho 

muito tempo para fazer outro tipo de trabalhos, ou seja, a experiência profissional acaba 

por ficar um pouco debaixo do tapete. Portanto o ideal seria ter essa formação, exercer e 

ver ao mesmo tempo ter a experiência como bailarino, como intérprete, como coreógrafo, 

de forma whatever, porque eu acho que são duas coisas que se complementam. Não acho 

que sejam uma coisa A e uma coisa B. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO B 

 

M: Eu queria que você começasse falando da sua história, do seu percurso. 

B: É assim, portanto, eu fiz dança desde pequena, desde pequena, não sei como 

nem me lembro a partir de que momento é que eu comecei a dizer que eu queria ser 

bailarina, não me recordo sinceramente, mas eu sou do tempo em que quase ninguém nesse 

país ou pelo menos então aqui em Aveiro, ninguém se propunha a seguir dança, porque era 

uma coisa impensável. Portugal tinha e tem a única Escola Superior de Dança, em Lisboa, 

a Escola Superior de Dança, e portanto quando eu comecei a chegar ao 10° 11°, aliás no 9° 

ano ainda se pôs em questão eu ir pra fora, mas pra um lado felizmente não fui, que eu 

acho que era muito nova pra ir, no entanto decidimos eu fazer aqui o 12º ano, até a 

escolaridade, até ao 12° ano e depois ir pra o ensino superior, meu objetivo na altura sim 

era a Escola Superior de Dança em Lisboa, entretanto a vida foi se transformando, e o que 
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que aconteceu, no 12° eu acabei ao mesmo tempo por, num tom de brincadeira fui fazer 

uma audição para um programa de televisão, nem sabia muito bem para o que que ia, 

entretanto entrei nesse programa de televisão, comecei a fazer programas de televisão, 

inclusive o meu avô me inscreveu num concurso de talentos na altura também da televisão, 

no qual eu acabei por concorrer e ganhei, entretanto os meus horizontes da dança 

começaram a abrir, pessoas a dizer “oh Lara, devias ir pra fora, há mais coisas lá fora”, eu 

sou de um tempo que a internet não é o que é hoje, a informação não chegava como chega 

hoje, eu estava um bocadinho longe de tudo que se passava lá fora, mas Europa 

obviamente, pronto, até que tive uma pessoa muito importante nesta decisão, era uma 

professora que é na Figueira do Porto que vinha a Aveiro dar estágios de dança e que 

começou a dizer “Lara, tens que ir pra fora, há escolas ótimas em Londres”, inclusive ela 

tinha estado numa dessas escolas, então eu comecei a ter informação sobre essas escolas 

principalmente em Londres, na altura ainda se escrevia cartas para a escola a pedir 

informação sobre a escola. E assim foi, fui fazer audição, entrei numa escola, tive lá 1 mês, 

ao no final do mês vi que afinal aquela escola não era muito o que eu queria, eu queria 

mesmo formação intensiva, queria melhorar minha técnica clássica apesar de eu ser, queria 

ter sido bailarina contemporânea, mas o clássico tinha que lá estar. Pronto, e entretanto fui 

fazer uma audição a outra escola em Londres e entrei nessa outra escola, na Rambert 

School, e alterei os planos todos e acabei por ficar na escola, e foram os melhores anos da 

minha vida, adorei, adorei, e pronto depois daí vieram outras coisas, comecei a fazer 

audições para companhias, entrei em companhias, tive a trabalhar pelo Reino Unido, 

Inglaterra e Escócia, mas depois decidi voltar porque eu sempre gostei muito de ensinar, 

portanto, além de dançar, o papel de bailarino eu sempre disse que era um bocadinho de 

fifty fifty, o dançar e o ensinar. Muitas vezes os bailarinos acabam por ensinar quase que 

por obrigação, digamos assim, no final de uma carreira, eu não eu desde sempre sabia que 

queria ensinar, e então foi quando eu decidi voltar e abri o studio, primeiro num pequeno 

espaço e depois a coisa foi crescendo e acabei por me mudar pra aqui. E ao mesmo tempo, 

enquanto deu, fui fazendo trabalhos de bailarina ao mesmo tempo, dar aulas como 

bailarina. Por isso é assim, tive toda essa experiência, isso tudo, mas tenho noção de que as 

minhas palas abriram, como costuma dizer, abriram-se muito pelo fato de ter estado fora, 

porque realmente Portugal a nível de dança ainda é muito pequeno, sem dúvida, tínhamos 

uma excelente companhia que era a Gulbenkian, que infelizmente fechou, e o apoio à 

dança também neste país não é fácil e somos um país muito pequeno a nível de dança 



 

126 
 

porque é mesmo assim, lá fora temos muitas companhias, mais apoios, apesar de alguns 

países também estarem em crise nesse setor, mas as coisas continuam a fazer. Pronto, eu 

entretanto, a idade também vai passando e os objetivos de vida vão mudando e nesse 

momento estou mais dedicada ao ensino e a escola em si, não é. 

M: Mas essa Rambert School, ela é ensino superior? 

B: Na Inglaterra, o ensino é diferente do nosso, esse curso equivale ao nosso antigo 

bacharelato, não é o ensino superior como agora a licenciatura, mas sim é considerado lá 

como ensino tanto que foi o suficiente pra eu ingressar depois em companhias de dança, 

mas é um sistema um bocadinho diferente. 

M: Mas e como é que foi esse curso pra você, na Rambert School? 

B: Foi lindo, foi maravilhoso, foi maravilhoso, eu tive a escola dos meus sonhos. 

Portanto, quando eu era criança e via muito o Fame, o Fame era aquela escola que eu 

queria, e ainda foi melhor, que o dito Fame digamos assim. Por isso, foi uma escola, era 

uma escola e é hoje, uma escola muito técnica, de muita técnica clássica, o que eu acho que 

qualquer bailarino precisa como base, o contemporâneo também, mas eu cresci, aprendi e 

desenvolvi muito lá. Aulas, técnicas, de manhã até o final da tarde, tínhamos muito poucas 

teóricas, acho que toda a teoria foi dada sempre muito pelas aulas, a parte de espetáculo, 

nós criávamos nossos próprios espetáculos, portanto, eu aprendi muito no Rambert e abriu-

me portas também, porque muitas companhias iam ao Rambert as vezes fazer audições, 

pequenas performances, aliás, o meu primeiro contrato na companhia foi através do 

Rambert duma audição que foi feita lá na própria escola. 

M: Que diferença seu estudo na Rambert fez pra sua formação profissional? 

B: Ai, toda, toda. Eu tenho a consciência e a noção de que se tivesse ficado cá, não 

tinha aprendido, nem evoluído o que eu evoluí lá. Não quero ser mal interpretada com isso, 

mas sim, a Escola Superior de Dança também cresceu muito e desenvolveu muito nos 

últimos anos. Nesse tempo que eu fui, a Escola Superior de Dança não estava se calhar tão 

avançada como se calhar está hoje e com outros professores e coreógrafos e outras coisas 

que chegam aos alunos. E lá fui dança estar no meio da dança, Londres é um centro da 

dança, eu vi muitos espetáculos, eu fiz aulas em muitas companhias, fiz muitos workshops 

também, portanto, além do próprio Rambert, principalmente no meu último ano de curso, 

fiz muito isto, aulas em companhias, portanto, estar no meio da dança, fazer várias 

audições, inclusive fui a outros países também fazer audições, outras companhias, e aulas 

com outras companhias e isto fez-me crescer muito e na altura cá em Portugal não era 
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assim, as coisas não funcionavam tanto dessa forma, se calhar agora é mais, tanto que eu 

tenho alunas, várias alunas que estão na Escola Superior de Dança, tenho, já consegui 

formar várias alunas nesse sentido, o que é muito gratificante, porque além de sermos uma 

escola, digamos como hobby para as crianças e adolescentes, neste momento já 

conseguimos formar assim para seguir dança, 3, 4, 5, devemos ter 6 alunas já a formarem-

se no ensino superior de dança, que é muito gratificante. 

M: E como é que foram as suas expectativas ao sair da Rambert? 

B: Tive muita pena, não queria que o curso acabasse, eu lembro que no final do 

curso, não podia começar o curso todo outra vez. Eu adorei, adorei, foram tempos 

espetaculares, adorei os professores, o ambiente da escola era maravilhoso e então, claro, 

quando estamos a terminar o curso, o objetivo é uma companhia, companhia, companhia e 

eu tive a sorte e a felicidade de ter conseguido logo após ter terminado o curso, essa 

companhia que tinha lá estado, que fez uma pequena audição que me chamou, logo a 

seguir, portanto eu entrei logo no mercado de trabalho logo após, 2 meses, 3 meses logo a 

seguir tive essa felicidade, pronto, depois, sem dúvidas, uma pessoa entra no mercado de 

trabalho e começa, assim como se diz, o rami-rami, não é, é mais fácil, acho que custa é o 

primeiro, depois as pessoas começam a te conhecer, começam a saber quem tu es, onde tu 

estas, e as coisas acabam assim, é uma rede entre companhias e bailarinos que acabam, 

mesmo em Londres sendo tão grande, acabam por se conhecer e saber. 

M: Bom, atualmente, você tem a sua escola e hoje você sobrevive somente com a 

dança, e sempre foi assim ou você precisou recorrera a trabalhar fora da dança? 

B: Não, posso dizer, nesse tempo, foi a única altura, em que terminei o curso e até 

ser chamada pra essa companhia, tive uns meses que eu decidi ficar em Londres, porque o 

meu receio era, ok, terminei o curso, vou pra Portugal e o que que vai acontecer em 

Portugal, não há companhias, na altura o objetivo era só a Gulbenkian, o Ballet 

Gulbenkian, o que que vou fazer, portanto eu decidi ficar em Londres e para ficar em 

Londres, na altura fiquei a trabalhar o clássico de Londres, em cafés, pronto, pra ter mais 

algum dinheiro pra poder ir fazer audições e aulas em companhias, porque tudo tem um 

custo, principalmente em Londres em que tudo é caro, foi a única altura. Depois a partir do 

primeiro trabalho, vivo da dança, sem dúvida, dar aulas, workshops, espetáculos, 

coreografar, porque há várias coisas que um bailarino pode fazer, há várias coisas. 

M: Como é que você vê o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

B: Fraco. 
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M: Fraco em que sentido? 

B: Fraco no sentido porque temos poucas companhias, acho que tem muita gente a 

dançar e ainda bem que há, mas eu acho que há poucas companhias que trabalham 

profissionalmente, e infelizmente há poucas companhias que podem pagar um salário a um 

bailarino. Trabalha-se muito em Portugal por projetos, um tempo determinado paga-se 

aquele valor ao bailarino, monta-se o espetáculo, alguns espetáculos, alguma turnê talvez e 

por ali, agora aquele contrato, fixo, que o bailarino tá seguro, tem o seu ordenado ao fim do 

mês durante 1 ano, 2 anos, o que for, depende dos contratos, isso quase que acabou em 

Portugal, talvez a Companhia Nacional de Bailado ainda trabalha assim, o Ballet 

Gulbenkian trabalha assim, mas acabou e poucas companhias sobrevivem assim e é pena, 

porque nas companhias que trabalhei, eu tinha meu contrato, tinha meu salário ao final do 

mês, era certinho, a segurança é outra. 

M: E como é que você compara o mercado de trabalho daqui de Portugal, com 

Londres e com os outros países que você frequentou? 

B: Portugal está a crescer, sem dúvida nesse sentido, há mais gente a dançar, há 

mais gente a dedicar-se a dança, bons professores, bons coreógrafos, eu acho que tudo isso, 

professores, bailarinos e coreógrafos têm falta é de apoio, de estruturas, de dinheiro pra se 

fazer coisas, é preciso apoio, é preciso apoio pra companhia, é preciso apoio pra um 

espetáculo, e acho que há esta falha cultural muito grande no nosso país, não somos os 

únicos, é verdade, porque mesmo a Inglaterra sofreu uma quebra neste apoio à cultura, mas 

temos muito que andar ainda, sem dúvida, para que um bailarino em Portugal possa viver 

de uma companhia de dança, falo mais de um bailarino contemporâneo, atenção não é, que 

um bailarino possa simplesmente viver de uma companhia, e possa ir ao trabalho de 

manhã, fazer a sua aula, fazer o dia todo de ensaios, ter uma turnê ao longo do ano inteiro, 

eu acho que isto não tá fácil, nesse sentido trabalhar assim, é como digo neste momento 

devemos ter a Companhia Nacional de Bailado a trabalhar dessa forma, e pouco mais, mais 

uma ou outra, mas Inglaterra tem mais, sem dúvida. 

M: Se o mercado de trabalho na Inglaterra é melhor, por que você resolveu voltar 

pra Portugal? 

B: Talvez as raízes, acho que bate, acho que chega a um ponto que bate. E aliás, eu 

quando fui a minha intenção era ir, fazer o curso e vir embora, e vir ensinar pra Portugal, 

os meus objetivos é que começaram ao longo do tempo que eu lá estive a mudar 

naturalmente, porque eu quando fui pra lá, eu nem tinha noção acho que eu não tinha 
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noção do que era isto de uma vida de bailarino, de uma companhia, o que era, não é, como 

eu volto a dizer, a informação era muito pouca que chegava cá, nós tínhamos 

conhecimentos de coisas que líamos ou um ou outro programa que dava na televisão sobre 

dança, mas muito raro. Quando eu comecei a perceber que lá fora, ou pelo menos a 

Inglaterra e Londres, havia um mundo de dança, muito grande tão largado, muita coisa, e 

que haviam pessoas a viverem da dança, e não só o dar aulas, se calhar o meu objetivo no 

início era esse, era formar-me para depois vir dar aulas, e quando comecei a perceber que 

não e que se calhar tinha hipóteses e tinha algum talento, algumas capacidades para ser 

bailarina profissional, estar em companhias, o meu percurso foi mudando naturalmente. E 

depois de lá estar, e tive essas experiências todas, ótimas, mas depois começou a bater a 

velha palavra portuguesa, a saudade. E sim, cheguei onde queria, as companhias, as turnês, 

os espetáculos, depois a comecei-me a sentir “mas isso vale tudo?”, a família, amigos, 

Aveiro inclusive, porque um dos meus objetivos era desenvolver a dança em Aveiro, sou 

de cá, e comecei “não, acho que vou querer voltar” e deixei isso a critério de uma audição 

que fiz, soube de um projeto cá em Aveiro, de cá em Aveiro não no Porto, mas cá em 

Portugal, que eu queria participar, então pensei “vou fazer a audição, se eu entrar nesse 

projeto, tá decidido, volto, se eu não entrar fico mais um tempo em Londres”, e realmente, 

em Londres não, na altura até estava na Escócia, e assim foi, vim fazer a audição, entrei 

nesse projeto e disse “pronto, estou de volta a Portugal.”, mas ainda durante uns anos a 

trabalhar em projetos, ainda mantive um pé cá e um pé lá, ora trabalhava um tempo cá, ora 

trabalhei um tempo lá, ainda consegui fazer isto durante um tempo, depois quando comecei 

a abrir o studio, eu tive que tomar a decisão, eu pra fazer o studio crescer eu tinha que cá 

estar, mas foi uma decisão fácil, natural de tomar, porque eu sabia que viver depois, queria 

viver aqui, foram alguns anos lá, foi ótimo, aprendi muito, mas a minha casa é cá. 

M: E pro mercado de trabalho você acha que a formação acadêmica em dança faz 

diferença? Por quê? 

B: Faz. Faz, é assim, a formação acadêmica no sentido de, estamos a falar da 

qualidade da formação acadêmica que se tem, as vezes pra mim, julgo que não tem tanto a 

ver com sítio, com local, escola, exames, estou-me a referir propriamente aos de balé 

clássico, eu acho que a qualidade da formação acadêmica que tens é tudo para chegar ao 

ensino superior e não tanto canudos e papéis e diplomas, porque na verdade, eu fui com 

isso tudo atrás de mim e todas as audições que eu fiz, olharam para os papéis “ok, tudo 

bem, mas agora mostra ao que vales”, e eu acho que o bailarino fala pelo corpo, não é, a 
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nossa formação vem toda do corpo e depois na hora H é a formação que tu tens que vai 

definir muita coisa, não é. Acho que a formação é muito importante, estamos a falar de um 

bailarino contemporâneo, formação clássica tem que estar sempre, quer ser bailarina 

clássica a formação tem que estar ali, mas cada vez mais o bailarino também se quer 

versátil, mesmo as companhias contemporâneas, a base clássica tem que lá estar toda, nas 

companhias clássicas muitas vezes algumas já fazem trabalhos neoclássicos e um 

bocadinho virado ao contemporâneo em que já se tem as duas vertentes, já nem falo em 

outras modalidades em que o bailarino pode ser ainda muito mais versátil, com hip-hop, 

com dança de salão, com, isto até pra um trabalho mais comercial, porque bailarino 

também pode fazer o que eu chamo de trabalho comercial, como anúncios, e hoje em dia a 

própria imagem tá tão, a dança está a evoluir tanto também pra outros ramos, não é, quanto 

um bailarino mais versátil for, de certo que mais trabalhos vai ter, não é. Mas sim, a 

formação acadêmica acho que é muito importante, mas continuo a dizer, depende-se da 

formação que se tem. 

M: E pra finalizar, você considera que a experiência profissional é mais importante, 

é menos importante ou é igualmente importante do que a formação superior em dança? 

B: Eu acho que formação superior com experiência profissional é o ideal, porque eu 

acho que depois no futuro, estamos a falar de um professor talvez não? 

M: Qualquer área da dança. 

B: Porque por exemplo, sem dúvida que um bailarino acaba mais cedo ou mais 

tarde no geral, acaba na via de ensino, não é, normalmente acaba sempre por ensinar, e 

quando se tem experiência profissional, eu acho que a bagagem é outra, porque uma coisa 

é fazer só a parte acadêmica, fazer o ensino superior e começar a dar aulas, tudo bem, eu 

acho que o professor está apto para, mas quando tu passas por experiência profissional, 

companhias, turnês, espetáculos, vês outro nível profissional de como é que tudo funciona, 

ensaios, montagem de espetáculos nos teatros, toda essa experiência que eu tive até hoje 

como escola que eu tenho, deu-me uma bagagem, que se eu não tivesse tido, não sei se 

geria o studio da mesma forma. Mesmo até pra montagem e preparação dos nossos 

espetáculos, com alunos, eu tento tenho sempre comigo o que aprendi de trás e a 

experiência profissional pra mim é fundamental, não digo que um professor não acabe por 

ser um bom professor sem essa experiência, porque muita gente muitas vezes não tem essa 

experiência, trabalho em companhias, não tem, tiram o seu ensino superior e começam a 

ensinar e as vezes são excelentes professores, mas eu sem dúvida que essa experiência 
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profissional traz outra bagagem, traz outras experiências em cima e o mundo profissional 

acaba por ser muito diferente do mundo acadêmico, não é, o trabalhar com coreógrafos, 

mesmo com músicos, com os técnicos de teatro, com quem faz a luz do espetáculo, não só 

a parte da dança não é, não só o bailarino e coreógrafo, eu aprendi muito com tudo resto. E 

acho que é uma mais valia um bailarino ter essa experiência pro futuro. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO C 

 

M: Pra começar, eu queria que você me falasse um pouco da sua história na dança, 

como é que foi seu percurso, como é que você começou. 

C: A minha história na dança começa desde sempre, eu fiz a graduação, 

licenciatura em dança, na Angel Vianna no Rio de Janeiro, antes disso tinha passado por 

algumas academias de dança, fazendo cursos profissionalizantes, mas registrei mesmo 

profissionalmente pela graduação em dança. E agora atualmente eu estudo mestrado em 

Educação, mas durante todo esse percurso da graduação eu já dava aula eu comecei a dar 

aula de dança acho que eu tinha 16 anos, desde lá eu trabalho muito com dança, mas 

sempre focado muito na questão dança-educação dentro de escolas, tive muito mais 

experiência como professora em escola do que por exemplo academias de dança. Meu 

percurso é muito mais voltado pra educação, é dentro de escolas também. 

M: Mas na Angel Vianna, qual foi o seu curso, licenciatura, bacharelado? 

C: Licenciatura em Dança é o nome, e aí a gente passa por vários tipos de dança e 

toda essa questão educacional de ser um professor em dança. E majoritariamente meu 

público sempre foi muito voltado para as crianças. Tinha experiência também com projetos 

de adultos, adolescentes, projetos diversos, mas muito mais focado na educação em dança 

com crianças 

M: Mas as escolas que você dava aula eram privadas, particulares, ou eram escolas 

públicas? 

C:  Privadas, nunca trabalhei em escolas públicas. 

M: E você já tentou concurso público para escola pública no Brasil? 

C: Não, não, nunca tentei, porque também o que eu lembro que numa época não 

tinha essa vaga de professor de dança em si, era professor de artes e ele poderia fazer a 

música ou a dança. Mas, realmente é uma coisa que eu até comecei a considerar hoje na 

minha vida, até aqui em Portugal mesmo, mas não nunca prestei, nunca tentei. 
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M: Me fala um pouco da sua faculdade, as expectativas que você tinha ao entrar e 

ao sair, como é que foi essa formação pra você? 

C: Eu na verdade, antes dela, eu me formei no Teatro, fiz um curso 

profissionalizante em teatro e foi nesse curso que eu conheci uma professora que dava aula 

na Angel Vianna e que me indicou, porque, como eu vim de um caminho muito técnico em 

dança eu tava sentindo falta de um lugar que saísse um pouco só dessa questão só da 

formação técnica e aprofundasse mais a consciência corporal, na cinesiologia, nas danças 

terapias, eu tinha mais interesse nessa área do que ser somente uma bailarina, porque tinha 

dançado já em companhia e tudo, mas sentia que não era o suficiente, eu queria investigar 

mais profundo. Então foi daí que veio a minha ideia de fazer faculdade em dança. E foi 

uma grande surpresa porque a Angel Vianna é uma universidade muito focada na 

consciência corporal, sentir o corpo e não só pensar o corpo, então, nossa, foi uma escola 

de vida tudo que eu aprendi lá. Fez muita diferença. 

M: Fez muita diferença pra você, na sua formação? 

C: Sim, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto bailarina, enquanto 

artista, eles prezam muito por você pensar a dança por várias perspectivas, eu sinto que as 

vezes a gente fica com um olhar muito limitador em relação as artes em geral e lá eles 

fazem você pensar sobre tudo. Eu estudei vídeo-dança, eu estudei cenografia, eu estudei 

muitas coisas e sempre muito junto, todo mundo pensando muito junto, então me deu um 

visão mais holística e mais orgânica do que é ser um artista do corpo, porque não é só da 

dança. 

M: Depois que você se formou, quais foram as suas expectativas ao se formar, 

depois de ter essa formação em dança, como é que foi pra você? 

C: Quando eu saí de lá, a minha primeira ideia era seguir a carreira acadêmica, 

então virar uma professora de faculdade, eu sempre tive isso em mente, porque a gente 

entende que ser professor é um desafio pra você conseguir ter uma vida estável 

economicamente falando, então acaba que a academia é um lugar, o ensino superior, que 

você consegue as vezes atingir bons salários, uma posição mais estável, então foi quando 

eu saí de lá eu pensei nisso. Mas no longo do caminho foram acontecendo milhões de 

coisas, eu acabei saindo um pouco desse foco e fiquei mais trabalhando mesmo como 

professora pra criança, fazendo alguns projetos como dançarina até vir pra Portugal, que é 

foi quando eu voltei pro mestrado e agora penso de novo em seguir a carreira acadêmica 

como uma das opções, não só né, mas eu fiquei um pouco perdida quando eu saí da 
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faculdade nesse sentido de que, caramba, como que você é um artista, como que você é um 

professor e você consegue ganhar a vida com isso, a gente sabe que não é muito simples, 

pra mim foi um pouco, caramba, pra onde eu vou. Foi um mix de, nossa, faz muito sentido 

estar estudando isso, é o que eu sou, ao mesmo tempo, nossa, não me encaixo na sociedade 

porque os caminhos profissionais não tem espaço pra gente, ou não valorizam. 

M: mas o que te fez vim fazer um mestrado aqui em Portugal? 

C: Eu já morava na Europa, eu fui estudar inglês em Dublin um ano e eu não queria 

voltar pro Brasil ainda porque eu sentia que valeria a pena aproveitar o fato de que eu já 

estava fora. Comecei a pesquisar cursos e me identifiquei muito com esse curso em 

específico, porque o tema é Ciência de Educação mas a especialização é Arte, Educação e 

Sustentabilidade. Então eu entendi que estaria juntando e combinando vários temas que eu 

já estava envolvida, a arte em relação muito focado para dança, a educação que eu já estava 

dentro e a sustentabilidade porque eu venho muito desse percurso mais ecológico, também 

de meditação, fiz uma pós em psicologia, achei que o mestrado ia combinar todos os meus 

estudos interiores. A minha escolha foi mesmo por causa do curso, muito mais do que até 

pelo país. Claro que o país facilita pra nós porque somos brasileiros, mas foi muito também 

pela qualidade do curso, que deveria ser boa e realmente está sendo. 

M: E aqui em Portugal você está trabalhando com dança? 

C: Sim, eu dou aula pra criança também, e as vezes faço alguns trabalhos como 

bailarina, mais esporádicos, como bailarina é mais esporádico, mas como professora de 

dança pra criança em escolas, é o que eu faço atualmente, agora está no período de férias. 

E tenho um grupo de performances, então estou muito conectado com os músicos, com as 

pessoas do teatro então a gente participa de alguns coletivos, então to envolvida na parte 

mais do caminho artístico como dançarina, não como professora. Foi uma grande surpresa, 

porque eu não esperava que isso fosse acontecer. 

M: Esses trabalhos que você faz te sustentam? 

C: O que que é sustentar? 

M: Receber o suficiente para você não precisar trabalhar em outra área. 

C: Não, ainda não cheguei nessa posição, é uma expectativa, é um planejamento, 

não acho que seja impossível, mas acho que é exige um esforço muito grande e que agora 

fazendo mestrado, acabo não conseguindo ter tanto tempo também de só dar aula. Acho 

que pra você conseguir ter um salário, você tem que preencher a semana inteira, fim de 

semana, sei lá, de madrugada, nem sei. Mas, não, não é uma realidade atual, o que eu 
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ganho eu considero como uma ajuda de custo mais do que como um salário, e acabo sim 

tendo que fazer outros trabalhos que não são da minha área pra complementar. 

M: Você acha que aqui em Portugal você conseguiu esse trabalho por causa da sua 

formação? 

C: Olha, pra ser sincera, foi indicação, os trabalhos todos que eu fiz a maioria foi 

indicação. Como eu to dentro do mestrado, eu fiz muito contato, conheci pessoas que 

também estou envolvidas com dança, então meio que a maioria foi por indicação. Mas 

claro, depois da indicação tem uma seleção, e sim, de alguma forma meu currículo e a 

minha experiência por ser muito ampla nessa área da educação, acaba que há uma 

vantagem pra eles. 

M: E desde que você entrou no mercado, ser professora era o que você queria? 

C: Sempre. Quando eu era criança dava aulas pras minhas bonecas, eu sempre 

gostei, porque pra mim a arte, eu gosto muito de pensar a arte nesse lugar da partilha, 

muito mais de mostrar talento, mas partilhar talento, eu tive muita oportunidade de dançar 

em palco mais nova, mas eu sempre senti que queria era partilhar aquilo de alguma forma. 

Não que você não partilhe estando no palco, é óbvio que partilha, mas é diferente de você 

estar ali numa sala de aula, investigando um caminho, aprendendo junto, porque pra mim 

professor não tá ensinando tá aprendendo. Mas sim, sempre foi muito natural, nunca me vi 

fazendo outra coisa, pra ser sincera, já fiz outras coisas, mas isso sempre foi a mais forte 

dentro de mim. 

M: Já que você já morou até em outros países, a não ser Brasil e Portugal, como 

você vê o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

C: O que eu sinto, eu sinto falta daqui de ter um núcleo – aí eu vou falar da dança 

especificamente que é onde eu estou mais presente – um núcleo onde as pessoas se 

conectem, se juntem. Eu sinto que ainda é muito individualizado o trabalho em dança aqui, 

eu não sinto um lugar de colaborativismo e pra mim a área artística e educacional é um 

lugar que você precisa ter rede de apoio, precisa somar forças, eu não vejo como uma 

carreira, como por exemplo uma carreira de empresa que é vertical e hierárquica, eu vejo o 

caminho artístico como uma carreira horizontal, eu sinto falta de núcleos que as pessoas 

consigam estar mais juntas, pensando junto e fomentando isso. Eu sinto um pouco a 

vertente de dança enfraquecida um pouco em Portugal, eu sinto que ainda é muito 

institucional, aqui o forte é muito academia, profissional de balé, mas fora disso eu não 

vejo muita coisa. 
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M: Você acha que é diferente de outros países? 

C: Sim, eu acho que sim. Tem alguns lugares que já tem o lugar da dança 

contemporânea, por exemplo, os percursos alternativo já estão com mais esse olhar. Aqui 

eu acho que tem uma visão muito tradicional da dança, ainda sinto um conservadorismo 

muito grande em relação aos percursos de dança. Poucos espaços estão pensando diferente 

e esses espaços são nichos muito fechados. 

M: Além de Brasil e Portugal, você já trabalhou com dança em outros países? 

C: Na Suíça, onde meu namorado mora, eu já participei. Mas assim, lá não chegou 

necessariamente ser trabalho porque eu não recebi, então foi mais um trabalho voluntário, 

mas experiência sim. Fiz alguns workshops e através disso fiz uns contatos e aí fiz umas 

performances dentro dos workshops. Mas também foi muito difícil, porque eu sinto que é 

difícil se inserir num país que você não tem referência, quando você chega sozinho, 

quando você não tá junto de uma companhia ou de um grupo, quando você tá você com 

você mesmo, eu sinto que, não falando a mesma língua, sinto que há várias barreiras pra 

serem enfrentadas que as vezes dificultam e até as vezes bloqueiam o caminho. Acho que 

quando você tá dentro de uma faculdade, ou num percurso com mais apoio é mais fácil de 

você chegar em certos lugares, agora você sozinho quanto a eu sou professora, sou 

dançarina, eu sinto que é mais difícil você se inserir no geral. Pelo menos nos países que 

eu... Em Dublin, também quando eu morava eu tentei me aproximar, o único núcleo de 

dança que eu consegui ser acolhida foi a Biodanza lá em Dublin, pra fazer trabalho com 

eles, participei de várias aulas, mas nos outros, eu senti que era mais difícil acessar, porque 

a minha formação não era muito válida, porque era de um lugar que ninguém conhecia, 

eles não tinham referência, então lá o que eu consegui foi a Biodanza, que era outro olhar. 

M: Você acha que por eles não conhecerem a sua formação que você não tenha 

conseguido nada? 

C: Acho que sim, é um aspecto que dificulta, você vir com um currículo que não é 

o currículo daqui, europeu, de alguma forma eu sinto que existe uma desvalorização sim. 

Claro que depende muito dos lugares, há lugares que vão estar muito abertos e receptivos, 

mas na maioria eu acho que sim, porque você não passou pela educação daqui, você veio 

de uma outra educação, é como se você tivesse uma desigualdade, mas não é a palavra. E 

os outros aspectos, a língua é uma barreira, lá no caso eu tava aprendendo inglês então 

imagina pra você ser uma professora sem você ter fluência numa língua, é muito 

complexo, então aqui de alguma forma falando a mesma língua já facilita. E o fato de ser 
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imigrante é uma questão, porque é isso, porque você tá no processo de visto, no processo 

de cidadania, no processo de ter uma residência, no processo, são muitos processos e que 

muitas pessoas não querem, porque entendem que você tá num lugar que talvez você nem 

fique, então como acolher esses imigrantes entendendo que eles são profissionais que 

também estão aqui. Mas na verdade em Portugal eu até que senti uma abertura até que 

grande, em Porto especificamente porque é onde eu moro, eu até senti em todos os lugares 

que eu fui pelo menos os que eu procurei eu fui bem acolhida, a não ser esses mais 

tradicionais, mas também eu nem procurei muito porque não era o que eu queria. 

M: Então, meio que você acha que aqui eles valorizam a formação? 

C: Nos espaços que eu passei sim, seriam mais as escolas. Eu tive até professores 

aqui de dentro que me falaram que gostaram muito da forma de trabalhar e que tiveram 

professoras anteriores que eles perceberam que faltavam alguma questão ali de uma 

formação mais educacional, tinham professoras muito boas na parte de técnica, da 

formação técnica, mas que sentiam falta de uma didática de um lugar mesmo ali de uma 

formação mais voltada pra pedagogia, pra didática, pra trabalhar em escola.  

M: Que talvez a sua licenciatura tenha feito diferença. 

C: Exatamente, num aspecto mais educacional acho que esse foi um grande 

diferencial nesse sentido, não que os outros profissionais não fossem bons, mas talvez 

estavam com outros focos. 

M: E pro mercado de trabalho em geral, você acha que ter a formação, o ensino 

superior em dança, faz diferença? 

C: Pro mercado de trabalho em geral? É péssimo, porque assim, muitas vezes eu 

sinto um julgamento. Eu já tive muitas crises nesse caminho profissional de pensar que eu 

nem era uma profissional, eu já tive várias vezes essa questão, eu não tenho uma profissão, 

eu não sou profissional, porque dançar todo mundo dança. Então, muitas vezes era como se 

nem tivesse valido minha formação, isso é muito complexo, porque na verdade a gente que 

é um profissional a gente sabe quanto que a gente investiu tempo, energia, dedicação e 

quanto a gente de fato estudou pra isso. E eu ainda acho que no geral o mercado de 

trabalho enxerga o profissional das artes como talvez um profissional que seja inferior a 

outros. 

M: E pra você, você considera que a experiência profissional é mais ou menos 

importante ou igualmente importante que a formação acadêmica em dança? 
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C: Boa pergunta. Pra mim andam juntas. Uma das minhas pesquisas inclusive na 

faculdade, no mestrado atualmente, é esse lugar da teoria e da prática, eu tenho muitas 

questões dentro da academia, porque eu sinto que a gente tem muitos discursos ideológicos 

que não são aplicados e eu acho que existe uma grande diferença entre você estar na 

ideologia de um conceito e estar na aplicabilidade disso, então pra mim Diana enquanto 

profissional, tem que caminhar junto. Eu sempre prezei muito por vivenciar tudo que eu 

tava aprendendo. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO D 

 

M: Pra começar, eu queria que você me falasse um pouco da sua história com a 

dança, como você começou, o seu percurso, até chegar aos dias de hoje. 

D: Eu comecei dançando num projeto social lá em Fortaleza, que se chama Edisca, 

é um projeto que já tem acho que mais de 125 anos se eu não me engano, eu dancei 

durante, acho que 12 anos lá, também fui professora de lá, fui bailarina, então minha 

formação inicial foi toda lá e foi bem extensa assim, e o foco era sempre dança 

contemporânea, escola de formação de balé também, mas o foco do trabalho conhecido da 

escola era dança contemporânea, então quando eu terminei a escola, foi o mesmo período 

também que, do processo de fazer vestibular e tal, e aí eu tava fazendo não tinha passado 

ainda, fui fazer o curso técnico em dança, que é um curso, comecei na Edisca nessa escola, 

depois saí da escola e continuei no curso técnico que é de nível médio né. O curso de dança 

é promovido também pelo Instituto Dragão do Mar, que era do estado, era uma parceria 

entre o estado e o senac, aí também era muito legal, e aí nesse processo saindo da escola 

também, da Edisca, foi quando comecei a me relacionar com grupos da cidades, das 

companhias independentes, fiz alguns trabalhos também independentes e aí nesse meio 

tempo já tava também dando aula, a gente sempre pra se virar começa a dar aula, processo 

normal. Depois eu acho que o curso técnico foi em 2005, acabou em 2007, aí passei pra 

algumas companhias lá de Fortaleza, e em 2013 foi que eu entrei na Universidade e fiz o 

curso de dança, a graduação em dança né, que era um curso que tinha se iniciado, se eu não 

me engano em 2011, é um curso novo ainda da universidade, da UFC, Universidade 

Federal, e aí eu fui da terceira turma do curso, fiz licenciatura, formação de professores, 

terminei a licenciatura, isso sempre estudando e dando aula, sempre, ensinando, 

lecionando, tanto em projetos da prefeitura e do estado, como em escolas públicas, 



 

138 
 

privadas, em ONGs, nesse campo bem, assim, bem amplo, pra criança, adulto, adolescente, 

enfim, pra jovem, e terminei em 2018 a graduação, me formei em 2018, e decidi junto com 

meu companheiro vir pra cá na perspectiva mesmo de fazer, de dar continuidade aos 

estudos e vim pelo mestrado e semana que vem eu começo o mestrado em Ciências da 

Educação aqui pela Universidade do Porto. E aqui no Porto eu já comecei a dar algumas 

aulas também, pouquinhas ainda, mas já to trabalhando em alguns atls, nesse trabalho, 

nessas atividades de contrato que tem pra criança aqui nas escolas né. Quanto a isso, eu 

cheguei em fevereiro, no começo de fevereiro, e devagarinho to tentando entender como é 

que funciona os processos aqui, e aí to tentando me inserir um pouquinho a partir disso aí, 

e a minha intenção pelo menos pra agora no mestrado também é estudar um pouco disso, 

como é que funciona esse ensino de dança nos atls dentro da escola, porque era uma coisa 

que eu também já me interessava na graduação, era um campo que me interessava, essa, a 

dança dentro da perspectiva da escola e aí eu quero tentar expandir isso pra cá, até porque 

como a princípio tá sendo meu campo de trabalho aqui né, eu quero já usar isso também 

como material de pesquisa. 

M: Mas me conta um pouco mais como foi o curso superior, né, a universidade de 

dança pra você. 

D: A UFC, o curso de dança é bem, tem uma característica bem específica porque 

ele é total de dança contemporânea, assim, tem outros cursos que eu sei no Brasil que são 

assim, mas tem outros que são um pouco mais tradicionais, no sentido tipo, você faz, é, 

tem, por exemplo, tem Balé 1, Balé 2, Balé, né, tem algumas disciplinas que são assim, e 

na UFC não, na UFC é bem focado nessa parte filosófica mesmo, aprende muito filosofia, 

essa parte das ciências humanas e tudo que se relaciona com dança é bem focado na dança 

contemporânea, e aí com o  decorrer do meu percurso pelo menos, eu percebi, que o curso 

foi se apropriando muito e muito a partir das demandas dos alunos, questões ligadas a 

identidade, a cultura, as questões de gêneros, enfim, que eram questões trazidas pelos 

alunos, muitas questões de afrodescendência e tal, inclusive o meu processo ficou muito, a 

universidade foi um lugar onde me fortaleceu muito nesse sentido, sabe, pra além do 

pensamento em dança contemporânea que se fixa na Europa, na França ou, enfim, esse 

processo que a gente estuda também, passa pela história da dança, todos os processos de 

história da dança ocidental, mas, tem, depois de um tempo eu vi que os professores, o 

colegiado, ele começou a ficar, de novo pela demanda dos alunos, muito fixado nessas 

questões mais nacionais e locais mesmo, sabe, as questões direcionadas, acho que isso é 
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um ponto forte da UFC e tá ficando cada vez mais forte, e com essas questões políticas vão 

ficar ainda mais fortes. 

M: E quais eram as suas expectativas ao entrar na faculdade de dança?  

D: Quando eu entrei, na verdade, assim, eu já conhecia alguns professores, alguns 

já tinham sido meus professores já no curso técnico e na Edisca tal, na cidade, e eu já tinha 

mais ou menos uma noção do que seria, né, mas a gente sempre se surpreende dentro da 

universidade com essa demanda teórica né, que a demanda teórica é sempre muito grande, 

mesmo sendo um curso de dança, de repente pode ser mais prático, mas ainda assim a 

demanda de disciplina teórica é muito intensa, mas é o processo normal da universidade, 

mas que a gente sempre tá batendo, porque a gente tem que legitimar o corpo, o saber do 

corpo, o saber prático também, né, que a dança é isso, então a gente tem que descobrir uma 

forma de trazer isso mais a fundo e que isso seja mais efetivo mesmo, a gente fala a dança, 

o corpo, mas na hora do pega pra capa é tudo na escrita é tudo na teoria, mas isso eu 

também percebi que é uma demanda dos alunos e os professores do curso estão buscando 

atender, tanto que depois, no início quando eu entrei, os TCCs, por mais que você fizesse 

uma coisa prática tinha que ter uma parte escrita, o meu foi todo pratico, foi numa escola 

de dança, e eu tinha uma orientação, tinha uma orientadora e ele foi todo prático, o que eu 

fiz de material escrito foi pra minha pesquisa mesmo, pessoal, partilhar com professora, 

escrevi um memorial e tal, mas isso tudo com foco no material artístico, não tinha 

nenhuma obrigatoriedade de ter um material escrito, entendeu?! E aí, isso, passou a aceder 

uma opção pelo menos pros alunos de dança, percebo, dentro do título de tutoriais, que é 

onde o curso de dança tá, por exemplo, o curso de teatro ainda não tem essa escolha, agora, 

as meninas fizeram o ano passado um trabalho prático de TCC, mas ainda assim tem que 

ter o material escrito pra além do prático. Na dança não, eles já, se o aluno quiser ele pode 

escrever, a minha orientadora disse, não, “se você quiser já começar a escrever alguma 

coisa, porque você pensa num mestrado, então, já que começa num projeto, eu já lhe 

ajudo”, mas se você não quiser você também não precisa, entendeu, então fica a partir do 

critério do aluno, mesmo sendo na licenciatura, porque eu fiz licenciatura. 

M: Mas e como é que foram as suas expectativas ao sair da universidade depois de 

formada? 

D: Assim, como eu vou dizer, eu acho que pra quem sai, porque tinham muitos 

alunos dentro do curso que nunca tinham, porque eu já tinha vivência de dança, a minha 

vida toda, como outros colegas do curso tinham prática, sim, de formação de dança desde a 
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infância, outros já eram professores, mas tinha outra parte que não tinha nenhuma relação 

com a dança como a gente teve, essa perspectiva de formação mesmo, tinham a dança 

como lazer, como hobby, enfim. E eu percebi que esses alunos eram mais, sair da 

universidade era mais problemático, sair com o diploma, porque pela prática ainda, eu acho 

que 4 anos é muito pouco, e a prática não era uma questão, não era uma questão, a 

formação prática técnica não era uma questão, eu acho que pra esses meninos já era mais 

difícil. No meu caso, como eu já tinha experiência profissional e vim de outras formações, 

a graduação, ela veio pra, é, acrescentou muita coisa, com certeza, né, nesse contexto mais 

teórico, nas abordagens mesmo, na ampliação desses campos de discussão e tal, mas 

quanto ao mercado de trabalho, acho que o que abriu é que de repente eu podia fazer um 

concurso, no Brasil eu podia fazer um concurso e ser professora de arte na escola e tentar 

dar continuidade e depois ir pra universidade, entendeu. E é lógico se você tem uma 

formação, eu tenho uma formação de vários cursos, de outras formações no meu currículo 

e se eu tenho uma graduação, nessa tua seleção de trabalho, eu acho que isso vai ser um up, 

mas, eu não, eu não acho que foi fundamental por exemplo pra minha inserção no mercado 

de trabalho, porque o que eu tinha antes eu continuei tendo, assim, acho que a abertura 

continuou sendo a mesma, talvez o que acrescentou foi pouco. E na verdade assim, em 

Fortaleza essa é uma questão, porque, Fortaleza é uma cidade que tem muita formação em 

dança, o estado do Ceará, um pedacinho do Nordeste, assim, é um lugar que tem muita 

formação em dança, é muito forte, desde a época do colégio de dança que foi um lugar de 

formação. Não sei se você conhece Fortaleza, o processo histórico de Fortaleza. 

M: Conheço de visitar. 

D: Lá a dança é muito forte mesmo, tem um nicho muito forte, e as formações 

passaram a ser muito forte desde o colégio de dança, começo dos anos 2000 assim, final 

dos anos, começo dos anos 2000. E aí tem, se cria essa questão do mercado de trabalho pra 

essas pessoas, né, que saem do curso técnico, que saem da graduação, porque a formação 

de público ainda é um problema né. Tanto dessa questão artística, porque não tem trabalho 

pra todo mundo, a verdade é essa. 

M: Mas o ensino superior em dança fez diferença na sua formação, enquanto 

profissional? Por quê? Qual foi a diferença que ele proporcionou? 

D: Sim. Eu acho que principalmente por se tratar da licenciatura, por meu curso ter 

sido a licenciatura e eu fiz essa escolha não a toa, tudo que se refere a isso, a organização 

mesmo, do processo de docência, do ensino, dos planejamentos, do próprio, da própria 
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bibliografia que a gente teve, do acompanhamento, os estágios, de estar junto, nessa 

perspectiva da cidade, poder acompanhar a gente nas escolas durante os estágios, porque 

como o foco é muito na escola, eu acho que foi o mais interessante, assim. Fazer mesmo, 

ter uma leitura desse panorama e poder, e eu acho que essa questão mesmo do, de todos 

esses campos de visão e de debate que a universidade trouxe dentro do curso, não só dentro 

do curso, mas assim, que a universidade traz, com professora, e principalmente na 

perspectiva da escola eu acho que foi muito importante, sabe, porque, tanto que a gente tá 

comentando essas questões aí em debate agora, no momento, as questões de identidade, de 

pertencimento, de gênero, eu acho que pensar isso com os professores e com os colegas, eu 

acho que foi super importante, porque, e a forma também que a gente trabalhava né, a 

forma, os experimentos práticos mesmo com esses conteúdos, como é que de repente, 

enfim, pensar em construir isso pro aluno né, pra visão do aluno, pra aquela idade, pra 

aquele momento dele no espaço da escola, que são cheios de desafios e a gente tem que 

trazer sempre essas questões de desafios da escola, seja o espaço, seja a mentalidade dos 

professores, da gestão da escola. Dentro da licenciatura tinha muito essa discussão, dos 

desafios da escola, da arte dentro da escola, foi o que eu me detive por mais tempo, e eu 

acho que isso foi uma coisa importante, poder já vivenciar essas dificuldades antes de sair 

da universidade pra não chegar lá achando que era as mil maravilhas, porque a gente tinha 

muitas discussões de coisas que a gente trazia do estágio e poder tentar, é, como é que eu 

posso dizer, administrar isso né, mantendo o trabalho, eu acho que foi uma coisa super 

positiva, mas é muito no contexto de Fortaleza, né, no contexto brasileiro, eu acho que aqui 

já muda muito de figura, por exemplo, dando aula aqui eu já tenho que me valer muito 

mais dos conteúdos realmente mais técnicos que eu tive antes da formação da 

universidade, entendeu, das coisas que eu aprendi em outros lugares, porque é outra 

cultura, é outra realidade, as crianças tem outra realidade, pelo menos as que eu estou 

encontrando, e é tudo diferente assim. 

M: Mas, bom, você já mencionou que dá aula aqui e já trabalho no Brasil, mas você 

se sustenta só com a dança? 

D: Nesse momento, não. 

M: Mas já se sustentou antes? 

D: Já, tanto como bailarina como professora, mas assim, nunca foi uo. Sustentar é 

diferente de estar numa situação boa, confortável, assim, com a dança eu nunca tive uma 

situação ou como professora ou como bailarina, até porque eu saí da casa dos meus pais 
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não tem muito tempo, eu acho que eu saí da casa do meu pai tem 3 anos só, então, morar 

na casa dos pais facilitou um pouco, mas, meu último emprego no Brasil antes de vir pra 

cá, eu trabalhava na coordenação de um projeto social, uma associação que trabalhava nas 

escolas, e eu era coordenadora de artes dentro dessa associação, também não era trabalho 

de dança, mas trabalhava na coordenação, né, e aí sim, nesse último trabalho eu consegui, 

já era independente, já tinha achado a minha casa e já tinha meu companheiro também, a 

gente dividia as despesas e tal. Trabalhando só com dança, só com aula, não, foram poucas 

vezes que eu consegui me manter. Assim, sempre trabalhei com dança, nunca trabalhei 

com outra coisa, comecei a trabalhar com outra coisa aqui, sempre trabalhei com dança, 

mas dentro desse formato né, na casa dos pais ou não tão bem das pernas, mas tenho 

colegas em Fortaleza que vivem de dança, são professores, são bailarinos, são poucos, são 

pouquíssimos, pouquíssimos e quase nunca estão, e é sempre naquele, aquela corda bamba, 

esse momento a gente tá bem, o edital saiu, tá todo mundo sendo pago, eu tenho essas 

escolas, aí outro momento as escolas estão de férias, eu não recebo nada, porque eu 

trabalho a hora/aula e eu não tenho contrato não tenho nada, e o edital resolve não sair e o 

cachê resolve não sair, tem sempre esse movimento aí, que tem hora que tá bem e tem hora 

que não tá, tem hora que você mora sozinha tem hora que você volta pra casa dos pais. 

M: Mas você acha que a sua formação acadêmica te ajudou a conseguir os 

trabalhos depois da universidade? 

D: Acho que sim, acho que sim. Eu acho que também, você, a formação acadêmica 

lhe dá certa segurança, né, porque, por mais que seja uma área que ainda não seja a mais 

privilegiada ou a mais, nem, reconhecida. Você fala pra uma pessoa, “ah to fazendo a 

graduação em dança”, então “tu vai trabalhar com quê, vai viver de quê, tu vai comer o 

quê?”, porque realmente se pensar no Brasil, no Ceará assim, dança, quem é que vive de 

dança aqui, mas eu acho que se chegar pra um, apresentar o meu currículo, não “eu sou, 

tenho uma graduação em dança, sou uma pessoa graduada, sou uma pessoa licenciada, sou 

uma professora formada nisso, estudei a minha toda isso, e tenho uma graduação nessa 

área”. Então, mostrar um percurso mais consiste, eu acho, que de certa forma, eu acho que 

principalmente pra quem já tem, vem de alguma formação né, eu acho que consolida de 

alguma forma o processo informativo que as vezes é informal, muitas vezes é informal, 

você faz pequenos cursos e uma graduação na área dá uma consolidada nisso. Por isso que 

também assim, aqui no Porto, eu vim pro Porto, no Porto não tem mestrado em dança, não 

é, só tem na área de ensino, tem na área de artes, mas em dança, pós não tem, aqui pelo 
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menos, acho que só tem em Lisboa, nem sei se ainda tem, eu acho que nem tem mais 

mestrado em dança em Lisboa. 

M: Não, ainda, mestrado em dança tem, mas só em Lisboa. 

D: Mestrado ainda tem? Eu sei que tem o de Ensino da Dança na Escola Superior. 

M: Na Escola Superior de Dança e tem o da Faculdade de Motricidade Humana 

também. 

D: Mas ainda tem mestrado? Porque da última vez eu fiquei sabendo que tinham 

acabado com o mestrado, só tinha o doutorado, a última notícia que eu tive foi essa, foi um 

professor lá do curso que deu uma palestra lá em Fortaleza e ele disse que esse mestrado 

por enquanto tava parado, o da motricidade, só tinha o doutorado, ele é em arte da 

performance e não sei o quê, mas tinha o do ensino em dança lá na Escola Superior. Aí vim 

pra cá e fui pra educação também porque eu já tava com esse processo das escolas, então 

achei que fosse calhar de, e é o que me interessa também, é a minha segunda área de 

interesse seria essa. Mas com certeza, assim, a graduação ela acrescentou, acho que abriu. 

Acho que pra um empregador dá mais confiança, por mais que ele não tenha, dessas 

pessoas que contratam a gente não tem formação artística, são gestores só, administradores 

e então quando você diz não, eu tenho formação numa universidade federal, numa 

licenciatura em dança, num curso que ensina a ser professor de dança, eu acho que isso 

com certeza acrescenta no currículo da gente, né. 

M: Mas, me diz como é que você enxerga o mercado de trabalho em dança aqui em 

Portugal? 

D: Os contatos que eu tive, assim, as oportunidades que eu tive, foram trabalhos de 

amigos da dança e amigos de amigos, e, não me parece muito diferente de Fortaleza não, ia 

falar Brasil, mas de Fortaleza, porque também é um processo informal, pelo menos onde 

eu to, né, você não tem garantias, pelo menos nas academias me parece o mesmo processo, 

você trabalha por aluno ou hora/aula, pelo menos, eu não tive oportunidade de trabalhar 

ainda em nenhum projeto social, assim, eu não sei como é esse nicho. Lá em Fortaleza eu 

trabalhei muito em projetos sociais, aqui ainda não tive contato com isso, então não sei 

como funciona. A priori me parece muito parecido no que se refere a informalidade mesmo 

e a instabilidade, assim, conheço outros professores de dança aqui, alguns, e, os que eu 

conheço não parece tão diferente dos meus colegas e de mim não, sabe. 

M: Certo. Você conhece a realidade do mercado de dança em outros países, além 

de Brasil e Portugal? 
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D: Não, não. 

M: E você se imaginaria em outro país mesmo sem conhecer a dança, sei lá, que 

país você gostaria de trabalhar com dança, se você tivesse oportunidade? 

D: Não sei, eu nunca pensei sobre. Não sei. 

M: Não?! Tudo bem. Bom, vamos lá, já está acabando. Você acha que pro mercado 

de trabalho a formação superior em dança faz diferença? Por quê? 

D: Acho que faz, acho que garante algumas coisas, porque o mercado de dança ele 

é muito aberto, né, eu acho que o caminho é como o de outros profissionais, de alguma 

forma, fechar e garantir esse mercado pras pessoas que realmente tem formação nisso, 

porque ainda é muito comum você ver pessoas que tipo, sei lá, tinha um colega que 

trabalhava vendendo celular e aí ele começou a dar aula de zumba lá em Fortaleza e de 

repente virou um professor de zumba, depois ele fez umas formações e tal, mas tipo na 

dança isso é muito comum, entendeu, o mercado se abre pra pessoas que de repente não em 

tanta qualificação, né, e eu acho que o caminho da graduação é um caminho também pra 

gente se organizar e de repente garantir de alguma forma o mercado ou pelo menos 

fortalecer os profissionais que realmente são da área e pra pensar sobre isso, pelo menos 

né, que as vezes não dá tempo, a correria é tão grande atrás de sobreviver que a gente não 

pensa muitas vezes sobre isso, mas é um lugar pra pensar e refletir sobre essas coisas, por 

exemplo. Eu acho que isso faz diferença. 

M: Pra acabar, você considera que a experiência profissional é mais, menos ou é 

igualmente importante do que a formação acadêmica em dança? 

D: De novo. 

M: Você acha, o que que é mais importante ou não é importante ou tem igual 

importância, a experiência profissional ou a formação acadêmica em dança? 

D: A experiência profissional. 

M: Você acha que é mais importante do que a formação acadêmica em dança? Por 

quê? 

D: Pra prática, pra hora mesmo da aula, ali com os alunos, é a prática, é a vivência, 

é a memória, o que você viveu, o que que você aprendeu com os professores, as 

transformações que você teve, as oficinas que você fez, é isso que vai fazer a diferença. 

Principalmente porque 4 anos é muito pouco, entendeu, pra você virar um professor, 

ninguém vira um professor de dança em 4 anos, de jeito nenhum, assim como, eu até 

discutia muito isso com meu companheiro porque ele é educador físico né, você sai da 
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universidade, você, sei lá, batia uma bola ali ou as vezes nem isso, e você sai sendo 

professor de educação física que vai dar aula de milhões de coisas, inclusive de dança, e as 

vezes dá mesmo, dá uma aula de ginástica e tal, mas você não vai ser um professor de 

dança saindo da universidade, pode até ser, mas vai ser muito medíocre e vai passar por 

muito perrengue. Então a formação em dança, eu acho que é muito como uma formação, 

um professor de capoeira, um professor de arte marcial, né, quem trabalha com arte, essa 

formação é ela é muito longa e você tem, pra lidar com as nuances e com a área que exige 

criatividade, e um fio de percepção, de compreensão do corpo, uma sensibilidade né pra 

cada pessoa, pra cada indivíduo, né, pra cada ser, não só pro corpo dele, pra corporeidade 

dele, mas pro ser como um todo, a individualidade, eu acho que isso leva tempo. E de 

contato com outras pessoas, de dança com outras pessoas, de aulas com outros professores, 

e uma graduação só não dá conta, ela ajuda, é ótimo, quem pode fazer eu acho incrível, 

assim, mas não é suficiente. O que eu uso nas minhas aulas, 90% do que eu uso nas minhas 

aulas eu não aprendi na universidade, eu aprendi antes dela. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO E 

 
E: É assim, Mariana, se calhar eu tenho um percurso um bocadinho diferente da 

maioria dos estudantes universitários em dança, porque, mas pode ser que também seja 

válido pra si, eu fiz o conservatório aqui em Lisboa e depois entrei para a Companhia 

Nacional de Bailado. Mas foi uma fase, assim, da companhia um pouquinho fragilizada, 

havia poucos espetáculos, tava na mudança de direção, até veio, ai como se chama, Santa 

Rosa, não sei se já ouviu falar, ela veio do Brasil também, mas eu já lá estou há 27 anos, 

portanto já foi há muito tempo. Então, foi nesse segmento de termos pouco espetáculo, 

pouco trabalho, que eu me inscrevi na Escola Superior de Dança. Na altura, a companhia 

era no chiado, a escola também, não sei se sabe, mas era também ali no bairro alto, só 

agora que mudou. E então era muito fácil pra mim, eu não tinha ensaios e ia até a escola e 

eu fiz a escola assim, demorei 8 anos, em vez de demorar 4, na altura era uma licenciatura 

pré-Bolonha que durava 4 anos, agora é que são 3 anos, mais o doutoramento (mestrado), 

pra quem quiser seguir a via do ensino. Então eu fiz logo no ramo da educação, logo na 

altura tive mais curiosidade em seguir e aperfeiçoar esse lado, e depois acabei o curso e 

fiquei só com o curso, continuei a dança, agora, o ano passado, é que já com 45 anos 

pensei “se calhar já é altura de acalmar” e então voltei pra escola e comecei a dar aulas lá. 
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E agora este ano vou fazer o mestrado, lá, também, na Escola Superior, por isso não sei se 

sou assim, se tenho assim um percurso muito comum, porque, eu digo sempre aos meus 

alunos que eu acho que eles têm é que dançar, o curso vai se fazendo, não é, ou podem tirar 

mais tarde, agora o corpo é que também não espera sempre. Em relação ao que eu tenho 

percebido dos alunos que tive no ano passado, tive com 2 turmas de 3º ano, o que eu me 

apercebi é que muitos deles vão entrar agora em mestrado, portanto isso quer dizer que se 

calhar não arranjaram trabalho na área da dança e a maioria deles procura por pequenos 

projetos e são freelancers, assim mais de, como é dizer, de contemporâneo, performance. A 

nível de clássico vejo ali muito pouco material, não sei se, se calhar numa companhia 

clássica, realmente as pessoas tenham que começar a trabalhar logo cedo não é, não há 

muito espaço para ainda ir fazer ainda mais formações. Não sei. Não sei se a Mariana 

queria fazer outra pergunta. 

M: Não, eu na verdade ia começar com isso, perguntando seu percurso, como é que 

é a sua história com a dança. Pronto, nem precisei fazer no caso. Agora eu queria saber 

como é que foi o ensino superior pra você, e até fazer essa comparação, de como você fez 

pré-bolonha e agora que você está na Universidade dando aula, que que isso pode ter 

modificado pro ensino ou se não modificou. 

E: Bom, eu também agora é que eu vou perceber como é a parte do mestrado, mas 

na minha opinião, o curso sendo só 3 anos, não é, em vez dos 4, eu penso que seja assim 

uma forma um bocadinho mais concentrada, acho que se calhar com os 4 anos, a pessoa 

tinha assim mais tempo pra aprofundar alguns assuntos, algumas matérias, e eu acho 

importante também haver um bocadinho esta separação dos alunos, porque há realmente 

alunos que querem mais ser intérpretes e ir pela via do espetáculo e outros que querem 

mesmo seguir a via do ensino, né, acho que é tudo válido. Só que se calhar tem que ter 

disciplinas e matérias diferentes, não é, e eles ali estão sempre juntos durante os 3 anos, 

estes 3 primeiros anos e depois normalmente quem quer seguir a via do ensino terá que 

seguir para o mestrado, portanto tem mesmo que fazer mias 2 anos de curso. Não sei, não 

sei muito bem do que posso dizer da diferença, eu como só tive 1 ano em comum e depois 

optei logo pela via do ensino, no segundo ano já tínhamos aulas separadas, não estávamos 

juntos. Não sei. Eu acho que agora tá tudo um bocadinho misturado. 

M: Mas como é que foi o ensino, fazer a licenciatura em dança pra você? 

E: Como é que foi? Em que sentido? 
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M: De expectativas ao entrar, expectativas ao sair, em se formar, se fez diferença 

na sua formação enquanto profissional. 

E: Eu acho que na altura senti que era muito fraca, fragilizada a formação, talvez 

com pouca parte prática mesmo de irmos à escolas, que eu acho que é sempre importante, 

ter contato com outras realidades, como eu sei que agora, por exemplo, no mestrado, todo 

segundo ano além da parte da tese, nós temos um estágio, portanto somos mesmo 

obrigados a dar x número de horas numa escola, e eu acho isso muito importante, porque é 

muito diferente da pessoa ser aluno e estar do lado de cá e estar ali a ouvir ou ver um 

professor e de repente estar do lado de lá, estão os olhos todos em cima de nós, não é, 

como falamos, como nos comportamos, o que dizemos, como corrigimos, e eu acho isso 

muito importante e às vezes com falta de conhecimento podemos cair em erros ou até dizer 

coisas, ou fazer coisas menos corretas, não é, que se calhar se já tivéssemos tudo alguma 

orientação na parte escolar, não é, com o professor por trás a dizer “atenção, isso não está 

correto” ou “pra chegar a esse aluno, temos que ir assim, pra chegar a outro temos que ir 

assado”, não sei, eu acho que essa parte que era fragilizada, eu senti falta disso. Tanto que 

eu senti muita insegurança e ainda tentei dar uns anos, dar aulas e depois desisti. E acho 

que agora que eu estou a começar, eu também fiz o CBTS da Royal, se no Brasil é 

conhecido ou não, pronto, fiz o CBTS na Royal e aí eu senti mais esse complemento, de o 

que é ser o professor, quais são as abordagens aos alunos, várias técnicas de ensino, de por 

até os alunos a ensinar outros alunos, de por um aluno a mostrar e os outros verem e 

fazerem eles a correção, pronto. Aquela ideia do ensino antigo que o professor tá em frente 

aos alunos e o professor é que sabe tudo e manda isso já não, isso já não deve existir, não 

é, acho que se os alunos tiverem uma participação na aula, eu acho que eles próprios 

aprendem muito melhor, não é, e às vezes até ao ritmo deles, porque nem são todos iguais 

dentro da mesma sala de aula, não é. E eu isso eu acho que agora com este foco no 

mestrado só no ensino e a ter que fazer o estágio, eu acho que é capaz de ser mais 

gratificante do que eu tive na licenciatura pré-bolonha. 

M: Percebi. Você atualmente, tá dando aula na Escola Superior de Dança, como 

mencionou, mas sempre você se sustentou só com a dança ou em algum momento você 

precisou sair da área, trabalhar fora, pra poder se sustentar? 

E: É assim, Mariana, tive muita sorte porque na minha altura ainda havia os 

contratos definitivos, não é, pra os quadros de uma empresa, portanto eu entrei pra os 

quadros da companhia, portanto eu tenho um ordenado fixo todos os meses e pronto, isso é 
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uma estabilidade muito grande, não é, eu sei que hoje em dia já não é assim, mas pro outro 

lado eu acho que os jovens hoje em dia tem outras hipóteses, que é de experimentar outras 

companhias, de conhecer outros coreógrafos, porque a pessoa quando fica residente num 

sítio tem menos oportunidades, não é, eu acho que hoje em dia é muito bom eles terem, 

não tem esses contratos fixos, pode ser mais instável a vida deles, mas por outro lado 

obriga-os a viajar, a verem outras realidades, a estarem em contato com outras 

comunidades, eu acho que isso é muito importante também, mesmo a nível profissional, 

eles crescerem, desenvolverem, eu acho que acaba por ser importante, claro que não tem 

esta parte da pessoa a estar bem e não ter que ir trabalhar a noite num restaurante, ou pra 

outro sítio, pra poder fazer algum dinheiro extra, não é, essa é a parte mais difícil, pro 

pessoal da dança. 

M: Sim. Bom, você falou também que antes da dar aula na Universidade você foi 

bailarina durante muitos anos na companhia, e seu intuito de entrar na dança sempre foi 

esse, de ser bailarina? 

E: Sim, sim. Quando fui pra o conservatório já tinha essa certeza, porque eu já 

entrei tarde para o conservatório. Eu tava numa escola da Gulbenkian, do Ballet 

Gulbenkian que acabou, então só pra o conservatório já tinha 15, 15 16 anos, portanto tive 

que deixar a escola onde tinha de deixar os meus amigos e tudo, portanto eu já estava bem 

determinada. 

M: E como é que você o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

E: Infelizmente vejo o mercado muito muito muito fraco mesmo, há poucas 

companhias, há poucos subsídios e há muita gente boa a dançar em Portugal, muita gente. 

Por isso eu vejo que a maioria dos alunos, quando acaba o 12º ano vai tudo pra fora, é 

muito raro ficarem cá em Portugal agora, ou vão para uma escola fazer mais um ano pra 

depois já estarem fora ou conseguem entrar pra companhias juniores, mas é muito raro 

ficar em Portugal e até mesmo entrarem para a Escola Superior de Dança, por exemplo. Há 

o caso, eu tive depois também com o 1º ano a seguir no segundo semestre e havia uma 

bailarina do conservatório, que tentou ir para Roselatower em Canne e depois não gostou, 

não se adaptou, voltou pra Portugal e foi pra Escola Superior de Dança, quer dizer, eu acho 

que foi numa situação de pra não estar parada, pra estar a fazer alguma coisa, porque eu 

acho que é muito raro, só alunos que vem de escolas pequeninas, ou de escolas que não são 

mesmo de ensino vocacional é que vão dar a Escola Superior de Dança. Do conservatório 

não é muito comum entrarem pra Escola não. 
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M: Bom saber, eu não sabia. E você tem experiência de trabalho em outros países 

com dança? 

E: Não. 

M: Não? Mas tem noção de como funciona em outros países, consegue talvez fazer 

uma pequena comparação com Portugal? 

E: Mas a nível de companhias ou a nível de escolas? 

M: A nível de mercado de trabalho mesmo, companhias etc. 

E: Bom, eu não tenho assim, muita muitas certezas, mas eu penso que neste 

momento tá muito difícil em todo lado, porque eu acho que já se atingiu um nível muito 

muito elevado e então eu acho que deve ser muito difícil entrar numa companhia hoje em 

dia. 

M: Até mesmo aqui em Portugal? 

E: Exato, eu acho que é preciso ter sorte, as vezes estar no sítio certo na altura 

certa, mas é muito difícil, eu vejo o mercado de trabalho muito difícil hoje em dia. Há 

muita gente, a dança já chega a mais pessoas do que nós pensamos, penso eu. E realmente 

os bailarinos hoje em dia, eles cantam, eles são atores, eles são movers, eles são muito 

bons, fazem tudo, e na nossa altura não, éramos muito rotulados, esta só serve pra clássico, 

aquela só serve pra contemporâneo, e depois não se misturavam, os outros eram os atores, 

e os outros cantavam, hoje em dia eu vejo que eles são assim muito versáteis, fazem um 

bocadinho de tudo e são muito bons, tem força, tem elasticidade, eles saltam, eles giram, 

vão pra o chão, eu vejo, vejo, o que me leva a crer que a formação é muito melhor, a 

formação, até ao 8º ano de dança, até o 12º é uma formação muito mais completa, é o que 

me leva a crer. 

M: Percebi. E pro mercado de trabalho, você acha que a formação em dança, a 

graduação, faz diferença pro profissional? 

E: Mas pra serem bailarinos? 

M: Em qualquer atuação, no mercado de trabalho em geral. 

E: Assim, eu acho que sim, porque eu tenho visto, eles felizmente vão tendo 

contatos durante o curso estes 3 anos, os alunos da Escola vão tendo contato com vários 

coreógrafos atuais, portugueses, e vão tendo contato também coreografias de alguns 

coreógrafos estrangeiros e coreógrafos mais antigos. Acho que isso é muito bom pra eles, 

pra já leva-os a perceber que estilo eles gostam mais, o que que eles se identificam mais e 

também se algum coreógrafo aparece lá na Escola pra dar um workshop ou pra trabalhar 
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com um grupo de alunos e gosta de um aluno ou de outro aluno também é mais fácil de 

haver esse intercâmbio do aluno poder fazer um projeto com aquele coreógrafo ou entrar 

numa obra mais tarde, eu acho que isso é bom, esse intercâmbio eu acho que funciona sim. 

Mas é dentro, portanto, desta nova dança, da dança contemporânea, mas eu acho que essa 

parte é bem fomentada. É bom. 

M: E você considera que a experiência profissional é mais, menos, ou é igualmente 

importante do que a formação acadêmica em dança? 

E: Muito, muito maior, a experiência profissional. 

M: É, é mais importante? Por quê? 

E: É tudo, sim. Porque o bailarino só aprende no terreno, a séria. É muito 

importante esta parte toda da técnica, da noção, do espaço, do ritmo, a parte musical e 

tudo, mas um bailarino que é bailarino só precisa de um estúdio e da música, é real. Eu já 

vi muita gente que nem acabou o 12º ano, que nunca fez mais estúdios nem nada, teve a 

sorte de entrar pra uma companhia e não precisa de mais nada. Um bailarino aprende a ver 

o coreógrafo, aprende com o estímulo que lhe é dado, eu acho que o bailarino não precisa 

muito estar sentado a estudar, em aulas, eu acho que o bailarino precisa de dançar, precisa 

de palco, precisa de experiência. Por isso pra mim, por exemplo, cá em Lisboa não sei se já 

falou com alguém da Faculdade de Motricidade Humana, é uma faculdade pra mim que 

tem muito mérito, mas é muita teoria, é uma faculdade que passa muito pela teoria, parte 

toda teórica e eu acho que o bailarino precisa da prática, precisa mais da prática que da 

teórica, na minha opinião. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO F 

 

M: Eu queria que você me falasse um pouco da sua história com a dança, o seu 

percurso, como você começou e chegou até hoje. 

F: Eu comecei na dança desde pequenina, mas precisas assim do percurso não é. 

Comecei porque era muito tímida e o médico que me acompanhava na altura, o pediatra, 

disse a minha mãe que eu precisava de fazer uma atividade porque era muito tímida, e 

minha mãe na altura decidiu a dança ou o judô, foi comigo até a porta do judô e disse 

“precisas fazer uma atividade, filha” e o disse assim “ou vais pro judô ou vais pra dança” e 

eu vi a porta do judô e disse “a dança” que fica mais longe. Pronto, foi só um episódio pra 

te contar da minha personalidade. Estive numa professora, então comecei com ela, estive 
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numa professora que era especializada, era uma professora espanhola, que ensinava danças 

tradicionais espanholas, mas estilizadas, não sei se conheces mas existe um estilo, a dança 

clássica espanhola é muito influenciada pelo folclore, não é muito conhecido, mas assim 

como existe a vertente francesa da dança do balé, a escola francesa, também existe a escola 

espanhola, e eu aprendi essa formação que ela nos deu. Era uma senhora que fugiu da 

guerra e que esteve cá e que tinha sido bailarina, estive com ela até os 12 anos, mais ou 

menos, desde os 6 aos 12, aos 12 fiz uma audição para entrar no Ballet Gulbenkian, que foi 

uma companhia de dança contemporânea pioneira em Portugal, tinha uma escola, portanto 

eu fiz uma audição para entrar na escola, entrei na escola, era muito nova comparada com 

meus colegas que tinham 16, 17 anos e eu entrei lá com 12 anos, eu não dominava a língua 

inglesa, foi uma altura em que a escola iniciou-se e eu tinha, os mestres de balé que davam 

aula a companhia vinham ao final do dia dar aula. Portanto, aprendi, de certo modo, tive ali 

uma experiência muito diferente, com muitos professores diferentes, porque por 3 meses e 

lá estava eu a aprender no meio daquela confusão pra mim não é. Ao mesmo tempo que 

tinha esta aula de balé, a escola que se chamava Escola de Formação Profissional de 

Bailarinos também tinha aulas de dança moderna, neste caso, com professores portugueses 

que já eram sempre os mesmos. Tiveste as duas formações, até que aos 18 anos, ah não, eu 

tive lá ainda 6 anos, a meio deste 6 anos, portanto os primeiros 3 foi esta vertente, a meio 

dos 3 anos veio um professor, o Castro Caldas e o Henrique Caldas tinham estado a ter 

formação na União Soviética, na ex União Soviética, e vieram com a escola russa, 

portanto, a partir daí eu estive 3 anos a fazer a escola russa de clássico, toda, pronto. 

Entretanto, eu passei pra adolescência e meu corpo mudou não é, essa fase, e tive naquela 

fase de pensar se queria ser bailarina ou não e decidi que queria ser professora, mas pra ser 

uma boa professora tinha que, de certo modo, que dançar um bocadinho, portanto, o meu 

futuro, porque eu pra me transmitir depois o que era dançar tinha que passar pela 

experiência de dançar, então andei a procura de sítios por onde dançar. Estive a fazer 

figuração na Companhia Nacional de Bailado e consegui fazer as aulas da companhia 

também, tive, tive uma série de experiências na altura, depois veio, ao mesmo tempo 

estava a fazer a escola, veio a fase de entrar na universidade, entrei num curso e desisti, era 

um curso de química, porque queria dançar um bocadinho mais, entretanto fui parar numa 

escola de formação, uma escola mesmo que a formação era de bailarinos com certificação 

que seriam 3 anos, chamava-se Escola de Movimentos Expressivos e Artísticos em que 

tive finalmente contato com outras formas de danças pra além do clássico e do balé, passei 
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a ter dança jazz, danças tradicionais, teatro, fui sujeita a uma série de formas de dança e 

formas de movimentos muito diferentes daquelas muito técnicas e muito formatadas, foi 

muito importante pra mim. O curso acabou com um problema no fundo setorial europeu de 

formação e acabou por terminar, não ter dado formação, mas ao mesmo tempo que estive 

lá 2 anos, a minha ideia era dançar, portanto num pequeno grupo que a escola tinha, viajei 

por Portugal inteiro e conheci a “vida de bailarina”, e depois dessa minha experiência, 

resolvi voltar a estudar, portanto, voltada, soube que havia o curso da faculdade que estava 

a começar a pouco tempo, era um curso que nos últimos 2 anos tinha, nessa altura, tinha 

funcionado como uma especialização da educação física e que estava a ser mudado para 

ser uma licenciatura em dança, portanto, eu entrei logo no segundo ano de funcionamento, 

acho eu. Entrei pra lá, o curso na altura eram 5 anos, no terceiro ano, como eu tinha muita 

experiência de técnica, comparado com os meus colegas, me convidaram pra ficar como 

professora, portanto terminei enquanto estava, eram 5 anos, o terceiro, o quarto e o quinto 

fiz ao mesmo tempo que era aluna também era professora, não das mesmas disciplinas, 

mas era professora. E desde essa altura, fiquei lá, portanto segui a carreira acadêmica, na 

altura não se podia ser, já não existe essa função, era de monitora, eu não podia dar aulas 

sozinhas, dava acompanhada do professor, essas funções já deixou de existir no ensino 

superior português, depois, quando terminei o curso, comecei a fazer o mestrado, portanto 

fiz o mestrado e a seguir fiz o projeto de doutoramento e depois o doutoramento, e 

continuo lá, portanto, estou lá desde, há muitos anos. 

M: Que bom, parece uma boa trajetória. Mas me diz, como é que foi fazer o curso, 

a formação acadêmica em dança pra você? 

F: Foi muito importante, porque como eu falei pra ti antes, a minha intenção era ser 

professora e portanto a minha formação em termos técnicos e artísticos eu achava que já 

estava esgotada dentro do panorama que eu tinha, e o que me faltava era ter uma formação 

mais pedagógica e na realidade a FMH distingue-se das restantes escolas, não só na área da 

dança, eu sei que tu estás na Escola Superior, mas distingue-se um pouco por causa disso. 

M: Não, não, na verdade eu faço mestrado na Universidade de Aveiro. 

F: Ah, é na Universidade de Aveiro, tá bem, não sabia, pensava que era na Escola 

Superior. Mas mesmo na área da educação física, é uma escola que tem um passado muito 

forte de ciências da educação, um suporte, pra além disso, a FMH tem um suporte 

biológico também muito bom, e permitiu-me, apesar de reconhecer que algumas 

disciplinas mais teóricas não foram transmitidas na altura, as coisas já mudaram um pouco 
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não é, mas quando eu tirei o curso, não eram totalmente transferíveis pra dança, os 

exemplos eram mais da educação físico e do desporto, e nós próprios tínhamos que fazer 

esse transfer, agora está muito melhor, mas mesmo assim aprendi imenso sobre o 

conhecimento e como ele estava desenvolvido na área das atividades físicas e 

especialmente das ciências da educação, como transmitir os conhecimentos pra fazer a 

ligação, compreender a aprendizagem motora, como é feita a aprendizagem motora e como 

se pode utilizar, foi muito importante pra mim, porque me deu uma segurança na 

transmissão, fazer a transição entre ser uma praticante e ser alguém que transmite aos 

outros. 

M: Certo. E antes de entrar na licenciatura, quais eram as suas expectativas, você 

esperava que o curso fosse ser do jeito que ele foi, o que você esperava de diferente? 

F: Ui, já me foi a tantos anos. Não tinha ideia da profundidade de conhecimento 

que se veio a revelar, da imensidão, portanto no fundo eu descobri com o curso a 

imensidão de conhecimento que todas as áreas que a dança toca, no fundo a dança é muito 

eclética enquanto conteúdo, porque é um conteúdo que serve população especiais, é 

conteúdo que serve uma arte, é um conteúdo que serve, tem muitas funções de certo modo 

não é. E foi essa abertura que eu recebi, assim como eu recebi na outra escola onde estive 

de formação profissional o contato com diferentes técnicas, eu aqui recebi o contato, a 

abertura da dança com diferentes funções e diferentes abrangências. 

M: Você fez a licenciatura Pré-Bolonha, certo? E agora você dá aula pós-Bolonha. 

Quais as diferenças que você enxerga nesse Tratado, o que que mudou, o que que é melhor 

ou o que que não é? 

F: Sim. É uma grande diferença, eu, esta minha experiência de tirar a licenciatura 

foi pré-Bolonha e depois já enquanto docente lá estive dentro do processo de transformar 

em Bolonha e depois de dar, portanto Bolonha já é desde 2006, nós estamos em 2019, 

portanto já foi há muitos anos. Basicamente, nós sofremos uma grande mudança no 

currículo, perdemos profundidade dos conteúdos, e a extensão, as disciplinas eram anuais 

passaram a ser semestrais, portanto os alunos passaram a sentir mais pressão de receber a 

nota ao meio do ano enquanto que só recebiam ao final do ano, esses tipos de situações, as 

disciplinas por serem anuais também tinham mais peso e tornava-se um trabalho mais 

prolongado, “mais lento”. Nesse novo modelo de Bolonha, o contato é bastante menor, 

portanto as horas de contato são menores e o aluno é incentivado a trabalhar por si próprio, 

de certo modo dá mais autonomia, mas a hora de contato que nós temos é menor, porque 



 

154 
 

nós não conseguimos dar essa profundidade que nós dávamos anteriormente, o que foi 

decidido foi dar mais diversidade, portanto o curso está mais com mais formas de dança, 

menos contato, nós não conseguimos que o trabalho físico seja tão profundo, mas 

conseguimos de certo modo, considero eu, tocar mais formas de dança e de certo modo 

tocar num perfil de estudantes que antes nós não recebíamos e que agora já recebemos. 

M: E independente dessas mudanças de Bolonha pré e pós, como é que você 

enxerga hoje o ensino superior em dança aqui em Portugal? 

F: Como sabes, temos duas escolas em Lisboa, não é, portanto está muito 

centralizado em Lisboa, tem caminhado pra haver alguma convergência, mas está um 

pouco ainda distanciado. De certo modo, o nosso curso na FMH ainda é demasiado teórico 

e teria mais benefícios se fosse ligeiramente mais prático e houvesse uma ligação ainda 

mais entre a teoria e a prática, e o da Escola Superior de Dança ganharia em ter mais teoria, 

tem muito pouca mesmo, portanto, se está algo, é como eu vejo, um pouco esse 

desequilíbrio. Mas é por ser diferentes, como o nosso da FMH é universitário, é natural que 

seja mais teórico, portanto, eu defendo que ele seja mais teórico e isso seja uma distinção, 

acho que o da Escola Superior é demasiado prática e a teoria é dado algo de forma ligeira. 

M: E como é que você vê o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

F: É muito pouco diversificado, não há companhias, há muito poucas companhias 

aqui em Portugal e portanto, atualmente há um grande crescimento de escolas de formação 

de bailarinos, essas escolas formam bailarinos, mas para um mercado que não existe muito, 

e portanto os bailarinos que são formados ou se tornam professores sem ter a respectiva 

formação pedagógica ou vão para fora para conseguir dançar e ir pra outro mercado.  

M: Percebi. E você conhece o mercado de trabalho em outros países ou teve 

experiência? 

F: Tive muito pouca, muito pouca experiência, sim. Dancei lá fora dentro, eu saltei 

assim meu período, tive 2 anos numa companhia profissional, depois de estar aquela escola 

de formação, eu estava centrada na formação, estive 2 anos ainda a trabalhar 

profissionalmente num projeto na câmara de Sintra, num grupo de dança contemporânea 

que foi o pioneira na dança contemporânea, na nova dança portuguesa, que se chamava 

Dança Grupo, é pouco conhecido, mas quem sabe de história de dança portuguesa 

consegue identificar o Dança Grupo. E nós viajamos por toda a Europa, portanto eu tive 

algum contato, mas era pouco contato não estive mesmo a trabalhar lá e viajava era com o 

Dança Grupo e tínhamos contato com outras estruturas, na altura. 
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M: Antes de entrar na Universidade pra dar aula, você trabalhou de outras formas, 

mais informal ou de cursos livres? 

F: Sim, sim. Dei aulas em colégios, dei aulas em, estive a fazer formações também 

para professores de educação física, tive alguma experiência pontual, trabalhei em campos 

de férias, e trabalhava com dança em campos de férias, foi bastante diversificado. 

M: Mas esses pequenos trabalhos te davam o suficiente para te sustentar ou nem 

por isso? 

F: Não, não, era um complemento. Viver de um modo sustentar foi estes 2 anos no 

Dança Grupo, que eu tinha mesmo um ordenado, porque o Dança Grupo tinha um 

protocolo pra ser uma companhia residente de Sintra e com a câmara, e a câmara suportava 

de certo modo esta pequena companhia, este foi um projeto que depois com as eleições 

mudou o vereador e o vereador acabou com o protocolo e nós ficamos, a mercê, do vento. 

M: Infelizmente. 

F: No fundo foram fases cíclicas, em que 2 em 2 anos eu estava num projeto, 

depois terminava, depois fui pra outro projeto, depois de 2 em 2 anos terminava, até que 

resolvi ir pra faculdade. 

M: Percebi, certo. E você acha que pro mercado de trabalho a graduação em dança 

faz diferença? 

F: Atualmente eu acho que já faz mais diferença, na altura que eu tirei a graduação, 

eu lembro-me de colegas de turma, eu como fiquei diretamente na escola, na faculdade, 

não andei a procura de trabalhos, mas tinha colegas que enviavam currículos para clubes, 

para escolas, em que as pessoas, os responsáveis diziam “ah, é licenciado em dança, não, 

nós queremos uma pessoa que goste de dançar e dê as aulas, porque nós não conseguimos 

pagar muito e vocês como vocês são licenciados o melhor, nós estamos interessados em 

uma pessoa que...”, pronto, e portanto esta era a nossa realidade, atualmente eu acho que já 

é diferente um pouco, mas mesmo assim, ainda há pouca procura pela formação superior, 

neste momento considero que estão a surgir imensos cursos de formação de professores, 

que se chamam cursos de formação, que são formações curtas, muito curtas, que as pessoas 

pensam por fazerem aquele curso vão ser professores de dança, portanto, não há uma 

formação base, portanto, eu achava que nós precisávamos ter essa formação, mas como em 

Portugal ela não é reconhecida para dar aula em lado nenhum, a não ser nas escolas 

profissionais de formação, que para ser diretor que é necessário ter uma licenciatura ou 

mestrado, neste caso é mestrado, mesmo num ginásio qualquer, qualquer pessoa pode dar 
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dança, não é preciso ter formação, é a única área, e é, sobre exemplo, o parente pobre das 

artes e nesse caso também o parente pobre das atividades físicas. 

M: É verdade. E bom, pra terminar, você considera que a experiência profissional é 

mais, menos, ou é igualmente importante que a formação acadêmica em dança? 

F: É igualmente. Foi um bocadinho do que eu defendi sempre e não estou 

arrependida dessa minha decisão, de achar que pra ser professora é preciso saber dançar, 

ter alguma experiência. 

M: Mas por que que você acha que é igualmente importante, o que que uma traz pra 

outra? 

F: Porque apenas, existe um nível de conhecimento do corpo que não se consegue 

adquirir rapidamente, e é só a experiência mais prolongada é que nos dá essa sensação, de 

certo modo, de disciplina, de rotina, só passando, é como se o médico nunca fizesse 

estágio, não é, de certo modo, portanto é necessário, e o médico só se forma, só consegue 

ser especialista passado 3 anos ou 4 de estágio e nós na dança, nós também não 

conseguimos apressar a formação, possivelmente se, as pessoas procurassem a formação 

no ensino superior já tivesse bastante experiência anteriormente, não precisariam de ter 

“experiência profissional”, julgo que em Portugal estamos um pouquinho atrasados nisso, 

as pessoas que recorrem ao ensino superior, muitas delas, começaram a dançar tarde, não 

tem formação e portanto a experiência delas é pequenina para compreender o alcance, a 

dificuldade, todos os aspectos relacionados com o ser bailarino, o trabalhar com o corpo, 

não quer dizer que mais tarde não aprendam. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO G 

 

M: Pra começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história com a 

dança, o seu percurso, como você começou. 

G: Eu comecei miúda, muito miúda naquelas aulas de ballet, pronto, comecei com 

os ballets. Depois quando tinha 16 ou 17 anos, mudei de escola e comecei a ter umas aulas 

que eram as únicas aulas que existiam em Coimbra, que eram dança jazz e dança moderna. 

E aquilo foi uma revolução pra mim, ou seja, perceber que podíamos dançar de outra 

maneira que não o ballet, aquilo pra mim mudou completamente a minha cabeça. E quando 

chegou a altura da universidade e portanto eu tive que decidir que curso eu havia de tirar, 

sendo que na cidade onde eu vivia que era Coimbra não havia curso superior de dança e 
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não havia, ou seja, nem em Portugal se falava muita das licenciaturas em dança, havia só a 

Escola Superior de Dança, que era uma coisa muito balética, e que portanto não nos 

interessava muito. E eu vou ao mesmo que entro pra faculdade, eu primeiro entrei em 

direito e só depois é que mudo pra filosofia, eu decidi fazer uma audição pra um curso que 

se chamava curso que era do Fórum Dança, que eram cursos financiados pela União 

Europeia de 3 anos, curso de Intérprete de Dança Contemporânea. E fiz esse curso ao 

mesmo tempo que fazia o curso de filosofia. E acho que essas duas formações me 

ajudaram muito, tanto a filosofia me ajudou muito na dança como a dança depois me 

ajudou muito na filosofia. Mas a minha formação em dança é feita assim, e depois é o 

percurso normal. Quando acaba o curso, já tinha 2 ou 3 contatos e comecei aquele percurso 

normal das audições, tentar criar meus próprios projetos e foi por aí. Pois a minha 

formação básica é feita durante a infância e juventude no ballet, mas depois o grande 

choque é quando eu mudo pra Lisboa e vou para o Fórum Dança. 

M: Mas esse Fórum não era licenciatura, era algum curso técnico, 

profissionalizante? 

G: É, esse fórum é o que nós depois fazemos a equivalência com o bacharelato, ou 

seja, mas nós nunca temos essa equivalência. São 3 anos, o currículo do curso tava super 

bem organizado, porque nós tínhamos história da dança, tínhamos cadeiras teóricas a par, 

aquelas o ballet, composição, barra no chão. Era um curso muito bem estruturado porque 

nós de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, já não me lembro, mudavam os professores, ou 

seja, tínhamos blocos com professores, eu conheci professores absolutamente 

extraordinários, mas não tinha uma equivalência legal. Portanto, ainda hoje não posso dar 

aulas de dança nos institutos oficiais porque não tenho a licenciatura em dança. 

M: Você falou que em termos profissionais nessas instituições fez diferença não ter 

a licenciatura, mas fora isso, você acha que esse curso junto com a sua licenciatura em 

filosofia fez diferença? Como que foi essa inserção no mercado de trabalho? 

G: Claro, se eu não tivesse tido esse curso. Primeiro, fez diferença em termos de 

aprendizagem, não sabia nada se não tivesse tido esse curso, porque na verdade foram 

tempos muito extraordinários ali, porque estava, como eu posso dizer, este curso nós 

fazíamos a formação também com muitos workshops paralelos e isso tudo contribui. Mas é 

claro que faz toda a diferença, mesmo não tendo a licenciatura, há uma técnica e um saber 

fazer que me é dado pelo curso. A licenciatura em filosofia o que me dá depois é uma 

capacidade de integrar ou de, como é que se diz, de colocar aquilo que eu aprendi na dança 
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numa paisagem teórica. Depois ajuda muito a perceber o que se tá ali a fazer e de onde é 

que vens. E aliás todo meu percurso posterior, porque depois nunca sou e é giro perceber 

isso, eu não me torno uma interprete de dança contemporânea eu torno me uma criadora. 

Os trabalhos que eu entro como interprete são sempre os trabalhos que eu estou como 

criadora também, salvo algumas exceções, e dedico me sobretudo a questão das franjas da 

dança com outras áreas, nomeadamente a filosofia e com a área do pensamento. Ou seja, 

como é que nós podemos pensar a dança por um lado e como é que podemos dançar o 

pensamento, fazendo este, não os partilhando as realidades. 

M: Então, pra você ter a licenciatura em dança não fez diferença, já que esse curso 

foi muito amplo nessa formação? 

G: Não fez a diferença no sentido em que, agora não fez a diferença. Houve alturas 

da minha vida em que fez a diferença. Houve momentos que eu pensei que podia 

candidatar me em dar aulas ou a um conservatório, numa escola de dança, e não ter a 

licenciatura em dança foi um problema, porque claramente, pronto, ultrapassava em termos 

institucionais por pessoa com menos experiência, mas que tinham a licenciatura. Depois há 

aqui um problema, grave, e que há uma geração inteira de bailarinos que o está a sofrer que 

é, apesar de nós termos a experiência, apesar de nós termos as capacidades e as condições, 

nós não temos as equivalências e não há nenhuma maneira no panorama educativo 

português de nós conseguirmos essas equivalências. Só mais tarde há atores que já 

conseguem ter equivalente ao doutoramento através da experiência, nós ainda não estamos 

nessa fase, portanto as vezes claro que sou prejudicada, mas parece-me, não é bem 

prejudicada, é preterida, mas parece-me que isso é o normal, é como, como eu tenho dizer, 

como um carpinteiro, ele sabe fazer muito bem pela prática, mas não tem a formação 

certamente para dar aulas de carpintaria precisa. Entendes? Mas a licenciatura fez alguma 

experiência na minha vida. 

M: E como é que foram as suas expectativas em terminar a licenciatura em filosofia 

e ao mesmo tempo esse curso do Fórum Dança com relação ao mercado de trabalho? 

G: Já foi há muito tempo. Mas, eu não tinha grandes expectativas, ou seja, são duas 

áreas que estão coordenadas, eu não fiz aquela coisa, havia muito colegas meus que faziam 

alguma coisa do estilo, tiravam dança mas depois tiravam um curso que tivesse maior 

empregabilidade que nós sabíamos que tinha mais empregabilidade. Os meus dois cursos, 

são cursos que não tem empregabilidade, portanto, eu nunca tive a expectativa, nunca 

mesmo, de encontrar uma companhia, ou encontrar uma escola, ou encontrar um trabalho 



 

159 
 

fixo, desde muito cedo que eu percebi, que isto ia ser, que a vantagem e a desvantagem de 

uma profissão deste gênero é não ter um trabalho fixo e portanto atua em busca das 

oportunidades e es tu próprias que cria os teus projetos. É claro que aqueles momentos a 

seguir a formação que tu pensas, são os sonhos de juventude, que vai dançar com a melhor 

companhia de dança do mundo, criar um ensaio. E ainda assim, eu sempre tive estes 

sonhos, mas muito balizados pela realidade e portanto, a decepção não foi muito grande. É 

claro que houve momentos, houve um momento que me lembro quando acabei filosofia, 

deve ter sido por volta de 2000 que eu pensei mesmo em desistir. Não tinha trabalho 

nenhum na área da dança e já tinha terminado o curso, tava a terminar o curso de filosofia 

também não havia nenhuma expectativa. E aí foi um momento, foram 6 meses que eu 

voltei pra casa dos meus pais, que eu pensei “isto não está, isto não pode ser como vida”, 

claramente que depois há um problema econômico, que é o problema tu não ter 

expectativa, mas curiosamente depois a vida da-te respostas, foi nesse verão que eu recebi 

um convite pra ir fazer uma audição, em que eu fui fazer claramente no estilo “pronto, se 

não for isso, agora tenho que mudar”, e fiquei nessa audição. E foi essa mudança depois, 

que a partir daí, a partir de 2000 ou 2001 eu deixei de ter períodos sem trabalhos, ou seja, 

tive períodos sem trabalhos, mas sempre com uma perspectiva, ou seja, não tinha trabalho 

mas sabia que mais a seguir ia ter. e também aprendi, acho que a idade nos dar isso, a lidar 

com essas ausências de trabalho e aproveita-las, não as ver como desocupação, mas vê-las 

como oportunidade pra ir pensando e ir  escrevendo e pra ir imaginando novas coisas. 

M: Bom, atualmente você trabalha com dança certo? O que você faz? 

G: Eu dou aulas de dança, sendo que, não dou aulas, ou seja, não dou aulas a muito 

pequeninos, já estou... ou seja, dou criação, dou metodologia da composição, tenho alguns 

cursos curtos de 1 semana, dou workshops. O que eu quero dizer é, não tenho turmas 

regulares, mas dou aulas de dança. Tenho imenso trabalho em termos de criação, ou seja, 

os meus espetáculos na verdade estão entre a dança e o teatro e portanto fazem parte desse 

novo caminho, novo, 70 que é novo. Faço muitos espetáculos e depois tenho muitas 

encomendas, no sentido em que, tenho projetos muitos bonitos que são as visitas guiadas 

aos museus eu misturo a dança com a história da arte e com a matéria que os museus tem. 

A porta de entrada digamos é sempre a dança. Tenho um trabalho muito bonito de 

pedagogia que se chama dança e filosofia, em que eu vou as escolas nas aulas de filosofia 

dar uma aula de filosofia através da dança. A porta de entrada é sempre a dança e depois eu 

vou consoante o projeto, porque há projetos que chamam mais pela dança, dança, há outros 
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que chamam mais pela criação, vou também encontrando os meus cúmplices, percebes, os 

atores, e os bailarinos e os cenógrafos. Mas portanto, quando perguntam o que eu faço 

nesse momento, e pra responder a tua, eu estou ligada ao meio artístico em termos da 

criação. É isso que eu faço. 

M: Atualmente você se sustenta só com o trabalho de dança? 

G: Sim. 

M: Mas teve épocas que não ou sempre conseguiu se sustentar a partir da dança? 

G: Sempre, desde 2000 sempre. Portanto, to aqui a pensar. É claro que há trabalhos 

dentro da área da dança que tu gostas mais do que outros, quero dizer, as vezes tens que 

fazer assim umas coisas, tens que dar uns workshops que não te interessam tanto, ou tens 

que, mas esteve sempre relacionado com esta área, portanto, tenho a nítida sensação de que 

sou uma privilegiada, quero dizer, e agradeço por isso, porque consegui ter. Há coisas que 

são muito importantes na minha vida, eu sou mãe, tenho 2 filhos e consigo ter esse 

percurso digamos tradicional, da maternidade, mantendo este trabalho e sustentando com 

este trabalho. Por isso, eu dou graças todos os dias, mesmo, porque eu percebo que não é 

comum. Também acho que tem a ver com o fato de eu ter aberto muito o meu campo de 

ação, as vezes os meus dias são completamente loucos, porque eu vou de manhã pra não 

sei onde fazer espetáculo, mas a tarde estou a dar um workshop não sei aonde e a noite 

estou num ensaio de uma associação qualquer. Portanto, eu também as vezes chego muito 

cansada, porque também penso que não estou a dar o meu melhor em termos de criação de 

tal modo eu tenho tantas coisas, onde tenho que estar. Mas a verdade é que estou sempre 

dentro do mesmo registro. Tenho colegas minhas que as vezes tem que trabalhar num café 

e também tem a ver com uma coisa geracional, isso também já foi há mais tempo, agora já 

não estamos tanto assim, mas lembro-me disso, temos que trabalhar. A única experiência 

que eu tenho disso de ter que trabalhar fora da área, foi nos anos de formação em que eu 

tinha que trabalhar como bolseira nos sítios onde eu tinha aulas para poder pagar as aulas, 

mas, quer dizer, isso é o cúmulo, não é. Era estar ali a receber as pessoas, lavar o studio, 

não sei o quê, tá certo não é. Teve algumas alturas em que tive que fazer produção, mas 

ainda assim estava dentro da área, não era uma coisa radicalmente diferente. Sim, tive 

aqueles empregos, de baby-sitter, fazia baby-sitter, mas foram nos anos de formação. 

M: Não foram posteriores a formação. Talvez antes de entrar ou assim que tenha se 

formado no curso do Fórum Dança, você se imaginava no lugar que você está hoje? 

G: Não sei, Mariana. É que eu não sei mesmo. 
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M: Eu digo de pensar nessa situação de ter sempre um emprego, de estar 

trabalhando com aquilo que você gosta, de estar nessa área de criação artística. 

G: Sim, ou seja, houve uma altura, houve várias alturas, estou com esse discurso, 

mas claro que mesmo durante os anos há coisas que correm melhor e há coisas que correm 

pior. Sobretudo quando tu es mãe, há um momento que tu pensas, se calhar podia arranjar 

outra coisa porque facilitava a logística. Mas desde muito cedo ou desde há muito tempo 

que eu percebo que não posso ser feliz a fazer outra coisa, e portanto eu não me imaginava 

realmente nesse sítio, não diria que estaria em Viseu, que estaria a fazer isso, que estaria a 

fazer aquilo, mas também não me imaginava num trabalho diferente deste, portanto de 

alguma maneira eu imaginava isto, não tendo a noção destes contornos tão específicos. Se 

bem que uma coisa, que é uma vantagem, e tu deve sentir isso, na nossa profissão, é que 

nós deixamos, nós temos sonhos a longo termo, mas acabamos muito por aprender a viver 

no meio termo e portanto temos a exata noção de que isso tudo é muito rápido e que isto, 

umas vezes pode estar no auge e ter os maiores convites e ser o artista que está a dominar 

alguma área ou alguma localidade, e passado dois dias já passou. E isto dar-te uma noção 

dentre a humildade e a generosidade, que te diz assim, não sabes mesmo como vai ser 

daqui há 10 anos, sendo que é uma questão que eu me coloco muito, por causa da idade, e 

por causa, mas também já percebi que a vida te vai dando as respostas. Mas imaginava que 

estaria a trabalhar na dança, o meu percurso não é um percurso daqueles de não contava 

nada com isto e de repente estou a trabalhar na dança. Trabalhei pra isso e estudei pra isso. 

M: Como é que você o mercado de dança aqui em Portugal? 

G: É difícil, Portugal é um país muito pequeno e em termos de público também é 

muito pequeno. E portanto, nós temos vários pontos que pra falar disso nós temos que 

pensar em várias coisas. Há um mercado da criação artística em Portugal que é mínimo e 

em termos de dança, então se estar a falar de dança clássica é pequeníssimo, se estar a falar 

de dança contemporânea também é muito pequeno. Isto é uma coisa. O que eu percebo do 

que eu vejo, é que é muito difícil em Portugal – depois mais tarde vamos falar se as outras 

pessoas tem a mesma percepção que eu ou não – é muito difícil para intérpretes só. Ou 

seja, uma miúda de 18 ou 19 anos que queira ser bailarina em Portugal, é mesmo 

complicado, porque nós não temos em Portugal um perfil das companhias de dança, 

portanto a ideia de corpo de balé ou de corpo, ou uma companhia com intérpretes não 

temos, e não temos por várias razões, porque não temos dinheiro e portanto as companhias 

que se formam ou se estabelecem não tem 12 intérpretes, tem 1 ou tem 2, e portanto o 
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mercado estreita muito por aqui. Por outro lado, a companhia nacional de bailado que seria 

aquela que vai apanhando estas pessoas, apanham normalmente pessoas que vem da escola 

superior de dança, o que está certo obviamente, mas temos uma questão de saem por ano 

muito mais do que as que entram. O curso de vida de uma bailarina ainda que seja curto 

não é tão curto. Portanto, eu acho, o que eu vejo é, das minhas alunas, e tenho passado 

muita gente, o que eu vejo há muitas que vão que tentam lá fora, Espanha, Itália, Inglaterra 

e que acabam por ficar por lá, não sei se cumprir um grande sonho, mas claramente o 

mercado é maior lá, a competição também é maior. Ou então vejo o retorno a terra de 

origem pra abrirem uma escola de dança ou pra trabalharem, isso vai dando algum retorno 

financeiro e vai dando algum retorno também em termos de trabalho, porque é muito 

gratificante, mas não sei se esse era o primeiro objetivo quando foram pra escola de dança, 

se é que me percebes. Depois vejo sobretudo os jovens a saírem para os grandes centros, 

Porto e Lisboa, numa tentativa de conseguir algum. Mas quer dizer, para responder, não há 

mercado de dança em Portugal, portanto nem se quer podemos falar disso. Eu acho que 

quando tu falar, era preferível falar dos mercados dos intérpretes em Portugal, dos atores, e 

mesmo assim são um nicho, sendo que na dança pode-se fazer uma grande distinção dos 

que vão pra dança clássica e os que estão na dança contemporânea, ou na dança 

portuguesa, como nos atores pode-se fazer uma distinção entre os que vão pras telenovelas 

ou que ficam no teatro independente. Não sei se ajudei. 

M: Você já teve experiência com a dança em outros países? E como é que foi? 

Sente muita diferença de Portugal? 

G: Já. Sim. Não tive muita experiência internacional, eu trabalhei com uma 

companhia belga que não era bem na área da dança, era na área da dança e do teatro, mas 

sim. É muito diferente, Mariana, não tem nada a ver. E também fui casada, meu ex-marido 

é um ator francês, e portanto eu tive muita, como é que se diz, tive muito contato com a 

realidade francesa também. E há uma diferença gigantesca, não sei como é que é no Brasil, 

mas há uma diferença gigantesca. Primeiro em termos da promoção daquilo que são as 

artes, ou seja, tanto na França como na Bélgica há um apoio sustentado às artes que 

permite uma companhia saber que vai estar a sobreviver daqui há 5 anos, o que não existe 

em Portugal, porque nós andamos sempre atrás dos apoios sustentados. Isto permite um 

planejamento a longo termo que é muito diferente, isso por um lado, por outro lado o 

estatuto do artista é completamente diferente, ou seja, tem aquelas coisas que eles chamam 

os intermitentes do espetáculo, mesmo quando tu não tens trabalho, tu tens a certeza que 
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estás a receber a alguma coisa, porque eles fazem as contas com os quais não estiveste. 

Percebem que os tempos de pausa na criação artística também são importantes, e eu acho 

mesmo que só esse respeito pela questão do artista e de perceberem que quando tu recebes 

um dinheiro, mesmo que não tenha estado em palco, não é um incentivo a preguiça, mas ao 

contrário, é um incentivo a perseverança. Acho que faz toda a diferença e nós em Portugal 

nós não temos isso. O estatuto do artista em Portugal é assustador, e portanto eu percebo 

que muitos estão em Portugal sobretudo por questões burocráticas, é difícil. Nós temos 

uma segurança social pra pagar, quer trabalhamos ou quer não trabalhamos, que é um 

susto, nós não temos direito a subsídio de maternidade, nós não temos direito ao subsídio 

desemprego, ninguém olha para os artistas de uma maneira estratégica no sentido de 

perceber que, por exemplo, é muito normal os artistas não terem trabalho em julho e 

agosto, porque os teatro fecham, as escolas fecham, ninguém se preocupa em perceber 

como é que nós sobrevivemos durante os meses de julho e agosto, inclusive nós 

continuamos a ter todas as obrigações fiscais dos outros meses, a segurança social, só que 

não estamos a receber, tás a perceber? É muito difícil, em termos práticos, isso que eu acho 

que é o mais difícil, em termos práticos manter essa vida. Isso que eu acho que é uma 

grande diferença entre nós dos países do norte da Europa, por exemplo. 

M: Você considera que a experiência profissional é mais ou menos importante ou é 

igualmente importante do que a formação acadêmica em dança? 

G: Depende do que é que tu queres, ou seja, eu não acho que para ser um bailarino 

de excelência, tu tenhas que saber todas as teorias da dança e toda a história da dança, a 

mesma coisa para o teatro. Eu acho que há um déficit de reflexão sobre a dança enquanto 

arte e em termos acadêmicos, ou seja, as universidades não investiram ainda tudo aquilo 

que tem a investir para pensar a dança como disciplina autônoma, acho que cada um faz o 

que quer, e isso eu acho mesmo importante. Eu acho que para ser um bom professor de 

dança tu não tens de ser um bom bailarino, entendes? Da mesma maneira, eu acho que ser 

um bom bailarino não te dá uma credibilidade, vai ser um professor maravilhoso, até acho 

que pode prejudicar aqui. Eu acho que é cada macaco no seu galho mesmo, num bom 

sentido em que, tu podes fazer o que tu quiseres, agora o que eu sinto é que, os trabalhos 

dos criadores mais interessantes são aqueles que conseguem ter uma reflexão sobre o seu 

próprio trabalho e para tu teres uma reflexão sobre o teu próprio trabalho criativo tu tens 

que o por em contato, tu tens que o por a dialogar com os anteriores, nós não somos 

virgens não é, nós não estamos, não aparecemos agora e dizemos “vamos fazer aqui agora 
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a pedagogia em dança”, e quanto mais tu souberes, mais te ajudas, mais parceiros tu tens 

para ir falando. Por exemplo, eu quando estava no anos de formação e tinha as aulas de 

história da dança e teóricas, eu dizia assim “mas pra que que eu preciso disso”, o que que 

queria era dançar, era sentir o corpo a dançar, as piruetas, o chão, os sobes e desces, isso 

era o que eu queria, o fulgor do movimento. Agora percebo que aquilo era muito 

importante, mas também percebo que se tu não fazes essa passagem entre aquilo que tu 

estás a fazer e aquilo que já foi feito, é difícil. Portanto, eu diria que  tem que haver um 

equilíbrio, mas que concebo perfeitamente que haja formação acadêmica em dança por 

pessoas que não foram bailarinos ou que não são e concebo perfeitamente que haja 

bailarinos que, não é que sejam ignorantes, mas que não sejam especialistas com relação a 

academia. Eu acho que academia – quero dizer isto sem ser bruta –, eu acho que a 

academia é muito fechada e tem tendência em Portugal, não sei como é no Brasil, eu por 

acaso acho, quando recebo estudantes brasileiros noto que eles têm uma abertura diferente 

da portuguesa, mas a academia anda em roda sob si própria, ou seja, tu fazes uma tese e 

depois eu venho a seguir e debato a tua tese, depois não sei quem diz aquela tese daquela 

não sei o quê, e andamos aí em círculos fechados e esquecemos que fora da academia há 

todo um mundo, de pessoas que estão a tentar, que estão a esforçar-se, que estão a fazer 

criações que nós não conseguimos perceber, uma coisa muito importante pra mim, e as 

vezes fico espantada e eu não sou assim tão velha, eu tenho 44 anos, mas eu vejo as 

criações de agora e penso “eu não percebi isto”, ou seja, há um mundo que eu já não estou 

e portanto, imagino que daqui há 20 anos ainda vá ser. O que eu sinto na academia as 

vezes, é que rejeita aquilo que não é compreensível pelos seus códigos acadêmicos, sendo 

que, aquilo que não é compreensível pelos seus códigos acadêmicos é a sua matéria e 

portanto eles tem que estar atentos aquilo que estar a fazer. E isto não é colocar uma 

hierarquia. Agora, eu compreendo que haja artistas, que estejam aborrifados da academia, 

não queiram saber, ou sejam, não querem saber o que é que dizem. Já não compreendo a 

academia que tenha como matéria de estudo o artístico esteja aborrifado para os artistas, 

entendes? E nisso eu acho que as vezes, há uma, eu percebo que tenha havido nos últimos 

anos uma aproximação dos artistas à academia por uma questão de necessidade de refletir 

também sobre o próprio, mas também por uma questão prática. Nós precisamos do 

diploma pra poder sobreviver e isso tudo se mistura, mas não tenho visto esse aproximar da 

academia, de uma forma paritária em relação aos artistas. É sempre assim uma coisa, tipo, 

“eu vou aqui estudar o seu...” pá e não dá não é, mas pronto. Então é isto. 
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO H 

 

M: Pra começar, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua história com a 

dança. 

H: Olha, minha história com a dança é o seguinte. Eu comecei a fazer aula, vou 

contar uma historinha. Quando eu era muito pequeno, minha família assim, meus pais se 

separaram muito cedo, isso não tem nada a ver mas tudo bem, mas tem a ver também. Se 

separaram muito cedo e eu fui morar com a minha avó, e minha avó, criou a minha mãe 

tal, meus tios, meus tios gostavam muito de som, de música, meu avô gostava muito de 

música clássica, então eu cresci ouvindo música clássica e meus tios naquela época não 

tinham discotecas, boates, essas coisas, davam som em alguns lugares, davam som. Então 

eu fui crescendo com um gosto musical muito rico assim, eu ouvia coisas que nem eram da 

minha época, sei lá, com 5, 6 anos tava bombardeando de música e tal e tudo. E quando 

teve esse filme do John Travolta, aquele primeiro, me despertou pra dança, só que assim, 

eu não tinha idade nem pra assistir o filme, nem pra enfim, quando eu fiz 18 anos eu 

resolvi dançar, eu tava trabalhando e resolvi dançar, só que, quando eu resolvi dançar já 

não tinha mais aqueles concursos de discotecas, aquelas coisas, era só aquela dancinha dos 

passinhos normais. E aí eu fui procurar umas aulas, e aí na época eu lembro que eu 

atravessava a cidade, num bairro mais pobre assim, atravessava a cidade pra fazer aula na 

escola que tinha a maior, melhor, tá enfim, aí o meu percurso na dança começou lá. Fiz 

umas aulas de jazz, ballet moderno, comecei com ballet moderno, e aquela história de 

roupinha colada e tal e tudo, só que era muito longe, eu atravessava a cidade. E aí perto de 

casa tinha a escola da Roseli Rodrigues, do Raça, que na época não era nada, não era 

conhecido não era nada, e comecei a fazer aula lá, e aí, isso com 18 anos. Aí pintou uma 

audição, eu nem sabia o que que era uma audição, fui fazer e acabei entrando. E eu sempre 

tive muita facilidade assim, de coordenação, de memorizar, de girar e de saltar, não tinha 

técnica nenhuma, era todo torto, mas tinha muita facilidade, então começou lá. Foi no 

Raça, comecei dançando jazz, aí depois ficamos 6 anos, fomos pra Joinville, fizemos uma 

série de coisas até se tornar profissional e eu larguei tudo, assim as coisas que eu tinha na 

época pra me profissionalizar. Aí saí de lá e fui pra uma outra escola pra buscar o 

contemporâneo, mas o contemporâneo daquela época era mais Limon, Orto, assim, tinha 

algumas influências de Martha Graham, não tinha, assim, o que tem hoje esse trabalho de 

chão, tá muito iniciando, acho que só o Klauss Vianna, o Renne Vianna lá no Brasil que 
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fazia coisas assim, que era mais, mas eu não tinha esse contato. E foi assim, começou isso, 

aí depois, por conta do Raça e tudo mais, eu comecei a pegar mais 1 ano e quando eu saí 

fui pra uma escola que só trabalhava contemporâneo, mas era aula de clássico todo dia, aí 

foi aí que eu aprimorei a minha técnica clássica, comecei a aprender tudo isso. E aí pintou 

um convite pra ir pra Brasília, vou contar minha história toda né, pintou um convite pra ir 

pra Brasília pra dirigir uma companhia, aí eu fui pra Brasília. Chegou lá em Brasília, 

Brasília como é uma cidade muito elitizada, então eu comecei a perceber que todo mundo 

tinha mais estudo. São Paulo é muito grande, a gente é muito jogado pra fazer as coisas e a 

gente não chega a estudar muito, e aí, as pessoas falavam 1 ou 2 línguas e tal, enfim. Aí lá 

em Brasília que eu comecei a fazer, fui fazer Educação Física. Então eu tinha, eu tenho 

essa bagagem de companhias e tal, e aulas e cursos, de dançar assim, de dança, que foi me 

dando muita experiência né, mas de campo digamos assim, mas toda, assim, a base 

acadêmica, pedagógica e tudo mais, foi na Educação Física. Comecei a fazer Educação 

Física e tal, e a partir daí que comecei a tentar criar, não um método, mas uma forma de 

trabalhar de acordo com as minhas experiências vividas e dos estilos que eu tinha feito. 

Nesse meio tempo eu morei no Rio também, fui fazer musical, fiz musicais, Não fuja da 

raia, no ginastico, logo nos inícios dos musicais, e eu tava em Brasília e fazia as coisas e 

assisti Corpo e assisti Quasar e assisti as companhias que iam pra lá e sempre eu acreditava 

que eu poderia voltar. E aí eu vim pra Grécia, pra visitar um amigo e acabei dando umas 

aulas aqui, e aí, foi o que me fascinou pela Europa, a vontade de ficar, isso foi em 2007. E 

aí em 2008 pintou uma oportunidade de vir pra cá, essa coisa na época do Orkut, nem tinha 

face ainda, não era muito, e tinha uma amiga minha, que tava aqui em Portugal, na 

companhia e falou que um bailarino ia sair, e aí eu dei uma de doido, vendi todas as 

minhas coisas e vim atrás da dança, da dança contemporânea principalmente, que eu não 

tinha nenhum contato no Brasil, pelo menos na época, eu não tinha nenhum contato-

improvisação, com a técnica eunise, nada de chão, nada de improviso, nada, a minha dança 

sempre foi muito aérea e sempre foi muito de execução, o professor mandava, faz assim, 

faz assado, tal tal. Então o tempo inteiro na minha vida, eu saí do Raça e fui sempre 

buscando coisas diferentes, foi sapateado, então a ideia de vir pra cá era realmente 

aprender a trabalhar com a dança contemporânea no todo, aprender a trabalhar com 

contato-improvisação, aprender a trabalhar com uma série de coisas, dança-teatro e tal 

tudo. Aí aqui eu comecei a fazer algumas formações, né, fiz a formação de Gaga, como 

aqui tem muito essa, esse intercâmbio, aí tem o estágio de Aveiro que todo ano vem 
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professores de fora, quando a companhia tava a funcionar sempre também vinha 

professores dar aula, desde alemão, holandês, belga, francês e tal, e depois, quando a 

companhia acabou, eu comecei a ter um percurso mais de ir pra alguns lugares dar 

workshops, aqui em Portugal e comecei a ir pra fora, pra Grécia, cheguei a ir pra Paris 

também, pra Espanha dar umas aulas, e aí eu comecei a tentar criar um estilo né. Por 

exemplo, hoje eu gosto de, a minha aula de dança contemporânea, isso em aula, eu faço 

trabalho muito de chão, eu gosto muito do trabalho da técnica eunise, que descobri que 

aqui existe uma técnica mesmo pra se trabalhar, a gente, pelo menos nos lugares que eu 

trabalhei no Brasil, é muito autodidata e a gente faz muitas coisas que não é mau, mas tem 

coisas que eu acho que tem que ir nas bases e muitas vezes eu percebi que as pessoas 

fazem, executam o movimento, mas não sabem o que estão fazendo. E na minha humilde 

visão, humilde conhecimento, eu acredito que a dança contemporânea é aqui na Europa, é 

aqui que você aprende, aqui que você descobre uma série de coisas, as ferramentas pra 

poder, mas trabalhar com técnica, porque a gente imagina que só o clássico, só, né, como o 

nome contemporâneo é recente, muito complicado de se definir o que que é e o que que 

não é, eu acho que é muito difícil falar isso é contemporâneo isso não é, mas as técnicas 

existem. Então é mais ou menos isso, não sei se foi tudo. 

M: Sim. Mas por que que então você fez o curso superior em educação física e não 

em dança? 

H: Porque na época tinha em dança, tinha no Rio, em Salvador já tem há muito 

tempo e tava começando a ter em São Paulo, mas não tinha muito, hoje por exemplo, hoje 

tem em Brasília, lá na UNB tem, mas não tinha muito. E aí eu teria que deslocar totalmente 

e eu já tinha algumas coisas formadas, montadas, então, assim, é, o que que me faltava, 

anatomia, fisiologia, motricidade humana, tinha uma série de coisas, essas coisas, eu tinha 

experiência de trabalhar em companhia e de trabalhar com coreógrafos, então na minha 

cabeça eu via que eu precisava disso, precisava dessa parte né, pra não me lesionar, pra 

entender de músculo, pra entender de alongamento, entender uma série de coisas, porque 

era muito empírico, não era nada técnico, lia algumas coisas, mas era muito ali. A minha 

grande sorte é que eu trabalhei com coreógrafos, com pessoas assim, que foram me dando 

muitas ferramentas. Hoje eu descubro que eu fazia algumas coisas, que tavam certas, mas 

eu não tinha conhecimento né, teórico pra executar aquilo, e hoje eu já tenho. E eu só não 

fui atrás da faculdade de dança, porque eu tinha aquele pensamento que o pessoal mais 

dinossauro como eu tem, “não vou entrar numa universidade de dança pra aprender o que 
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eu já sei”, quem já dança sempre imagina isso, porque numa universidade não é igual ao 

filme do From, que você acha que você entra lá torto e sai um super bailarino, então cada 

uma tem uma vertente, tem uma que trabalha mais na área de composição, você vai sair de 

lá com noções pra ser um bom coreógrafo, pra ser um bom diretor, mas não um bailarino. 

Por exemplo, aqui em Portugal existem os conservatórios, você deve estar sabendo já o que 

são os conservatórios, que é o colegial que tem no Brasil, só que você pode optar por 

dança, teatro ou música. As pessoas que vem do conservatório, elas saem como bailarinos, 

porque ali é só aula, só aula, só aula, só aula, só aula, na universidade, pelo menos aqui em 

Portugal, de dança, você vai aprender mais as coisas de backstage, digamos assim, 

aprender a fazer produção, aprender como fazer uma instalação, entender uma série de 

coisas, tem toda a parte teórica de história da dança e tal e tudo, mas o foco, pelo menos da 

universidade daqui de Portugal não é você sair como bailarino, essa questão da 

profissionalização de bailarino aqui em Portugal é dos conservatórios, ali o pessoal sai 

como bons bailarinos. Quando você chega na universidade, primeiro pra fazer o teste da 

universidade de Lisboa, olham pra ver se vocês tem condições, eles não estão buscando um 

bailarino clássico, não tão buscando quem gira mais pirueta, quem tem a perna aqui, quem 

faz isso, quem faz aquilo, a ideia não é essa. Aí a minha história foi essa, por isso eu não 

fui atrás da dança, mas eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira, eu acho 

que é importante você ter o nível superior, eu acho que é importante, ainda mais hoje que 

existe uma globalização maior do que na minha época, então hoje as pessoas vão pro 

youtube, vão pro instagram, ver uma série de coisas e tem muito recurso, que na minha 

época não tinha, máquina que ajuda na abertura, outra pra esticar o pé, elástico pra não sei 

o que e tal, todo mundo já entende mais ou menos ou consegue pesquisar no doutor google 

né, sobre alimentação, sobre músculo, sobre não sei o quê, na minha época não tinha isso 

né, mas ainda acredito que o curso superior é importante. 

M: Então na verdade, você fez o curso de educação física pra buscar esse 

ensinamento, esse conhecimento teórico, certo? 

H: Sim. 

M: E você acha que isso fez muita diferença na sua formação ou foi só um 

complemento básico? 

H: Não, fez diferença, uma série de coisas. Desde eu entender o meu corpo, 

perceber os limites até onde eu posso ir, o que que é, o que que eu posso chegar, por 

exemplo, assim, numa flexibilidade, o que que é uma articulação, articular eu não consigo 
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mudar, o que for articulação é muito difícil, mas tudo que for muscular eu consigo 

melhorar, fortalecer, alongar e tal, mas tem coisas que são. É igual a pessoa que nasce com 

a bacia aberta e tem aquele super em dehors, tal tal tal, se não tiver estrutura óssea pra 

abrir, não tiver, não adianta, eu posso melhorar a minha abertura, posso melhorar minha 

força, posso melhorar até o alongamento, que é diferente alongamento de flexibilidade. 

Tem uma série de coisas que foi me ajudando. 

M: Bom, atualmente você gere essa escola e trabalhou muito com dança ao longo 

do seu percurso, mas você sempre se sustentou só com a dança ou em alguns momentos 

você precisou recorrer a outras áreas? 

H: Assim, é, eu dei sorte, dei sorte, mas eu não acredito muito na sorte, eu acho que 

eu também fui muito, assim, eu sou muito ligado, eu ainda sou muito ligado a uma série de 

coisas, e depois com o tempo, descobri que eu sou um pouco inquieto, assim, de buscar 

coisas, de buscar desafios. E então eu sempre trabalhei com dança, talvez seja isso que me 

ajudou, por exemplo, comecei dando aulas de jazz e eu tinha um sonho gigante de dança 

clássica, gigante, gigante, gigante e depois eu fui buscar isso, fui buscar isso até chegar a 

dançar repertório, que seja, aí depois fui buscar o contemporâneo. Então acho que isso que 

me ajudou a viver só de dança, eu sempre vivi só de dança, quando cheguei em Brasília, 

depois do curso, comecei a dar aulas de ginástica também, então foi só isso, foi nessa fase 

que eu saí um pouco, apesar de ser atividade física, mas saí um pouco da dança, isso que 

me deu um pouco mais de dinheiro na época. Porque desde quando eu comecei, eu 

trabalhei em companhias, eu sempre trabalhei em companhias, então eu sempre tive meu 

salário, tudo certinho e tal tal tal, a única vez, que engraçado, a única vez que eu me vi sem 

ter uma carteira assinada, sem ter um contrato, foi aqui em Portugal, quando a companhia 

perdeu o subsídio, foi a única vez, mas de lá pra cá eu sempre fui fechando contrato, 

sempre, tudo, no Brasil com carteira assinada com tudo certinho, e aqui também sempre 

com contrato tudo certo, só quando, mas sempre vivi de dança, sempre. 

M: Que bom! Quando você começou, a sua intenção era ser bailarino e chegar onde 

você estar hoje? 

H: Não, não. 

M: Não?! Era qual? 

H: Eu quando comecei, eu queria dançar. Eu queria, parece que é demagogia, 

parece aquelas frases feitas, mas eu acredito aquilo que toda gente fala, né, quando tá lá em 

cima, ou quando tá, “se você realmente gostar, se você realmente quiser, você vai” e tem 
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que acreditar mesmo. Não é uma vida fácil, acho que nada é fácil, acho que qualquer 

profissão, nenhuma é fácil, mas a vida artística é muito difícil, pra qualquer um. Então eu 

fiz realmente, digamos, aquela frase bonitinha, por amor, porque eu realmente gostava, 

realmente queria, então, de acabar a aula e ficar lá que nem um doido treinando salto e 

agora treinar alongamento, e buscar conversar, tentar, sempre foi, sempre, sempre, sempre. 

E tudo porque eu gostava, tudo porque eu realmente queria. Todos os lugares que eu 

trabalhei, eu queria ser o melhor, mas não pros outros, pra mim, buscar trabalho. Então eu 

nunca tive planos de ser bailarino, de ser coreógrafo ou de ter sucesso, de te uma carreira 

fora do meu país, nada disso, tudo isso foi uma consequência porque eu gostava, acreditava 

em mim, acreditava nos lugares que eu tava que eu poderia crescer, então fui atrás disso. 

Quando eu vim pra cá, mesma coisa, vim atrás de conhecimento, não vim atrás de fazer 

dinheiro, não vim atrás, eu vim atrás de conhecimento, eu precisava entender e buscar isso. 

E também oh, talvez se aparecer outra loucura aí, eu vou buscar outros lugar e vou buscar 

outras coisas. 

M: Como é que você vê o mercado de trabalho em dança aqui em Portugal? 

H: Mercado de trabalho em dança, o que que acontece, aqui em Portugal os 

portugueses falam que aqui não é Europa né, que Europa é muito melhor, sei lá, você vai 

pra Alemanha, vai pra Holanda e Bélgica, e realmente pra trabalhar com dança tem mais 

condições. Mas o que que acontece, aqui em Portugal é assim, quando eu cheguei existiam 

2 companhias que estavam aí e tal, mas hoje eu acredito que só a CNB, a Companhia 

Nacional de Bailado, que tem um contrato, tem bailarino de contrato que paga mensal e tal 

tal tal, todas as outras trabalham com projetos. Então o mercado de trabalho aqui em 

Portugal é assim, se você quer dar aulas você pode ver as escolas, geralmente tem um 

campo, tem algumas escolas, se você pegar uma escola boa você consegue até um contrato, 

ou pode trabalhar em conservatórios, pra trabalhar nos conservatórios você precisa ter um 

curso superior de dança ou qualquer outra área, ou ter um mestrado ou doutoramento na 

área de dança. Eu tenho educação física, eu danço há muito tempo, se eu for pra algum 

conservatório eu preciso ter um mestrado de dança. Então assim, se você quer trabalhar 

como professor tem mercado, tem, tem procura, tem os conservatórios você consegue na 

boa, se você quer trabalhar em escolas, você também consegue, talvez não seja tão bem 

remunerado, mas você consegue. Agora companhias de dança, é mais difícil, porque agora 

existem muito o quê? Projetos, que é uma coisa também que eu faço muito aqui, reúno 

uma série de pessoas, vamos fazer um projeto x e vamos dançar durante 1 ano, fecho 
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alguns lugares e tal, isso a nível particular. Tem a companhia instável, tem a Olga Roriz, 

tem outras, que também tem os projetos que já são financiados pela DGArtes, geralmente, 

já tem uma grana e tal, é diferente, mas a maioria do pessoal tá trabalhando tudo com 

projeto, então, assim, não tá muito fácil pra quem quer dançar. Pra quem quer dançar, tem 

que dar uma de brasileiro mesmo, se virar e fazer o seu, que é como as coisas que eu faço e 

pronto, ou então tentar nessas companhias quando tem algum casting e tentar, e como aqui 

é muito perto, as pessoas acabam sempre indo embora, mas funciona muito assim, não tem 

aquela coisa da companhia do salário, do não sei o quê, só a CNB. Quando eu cheguei 

tinha o Quorum Ballet, tinha do Paulo Ribeiro, qual mais que tinha, que eu lembre assim 

logo de cara que, que eu lembro que tinha um salário que pagava mensal. 

M: E como é que você compara o mercado de trabalho daqui de Portugal com os 

outros países que você já teve experiência? 

H: Olha, pensando na Alemanha, qualquer cidadezinha lá tem 20, 30 companhias, 

15, sei lá, mas aí tem de tudo, tem de tudo, e uma coisa legal tem um amigo que dançou lá 

na, em valderqueils, lá na Bélgica e tudo, na verdade eu conheço ele da Bélgica, e ele 

dançou, você dança lá na companhia durante, acho que, eu não tenho precisamente o 

tempo, mas digamos 4 anos, 4 anos dançando na companhia e se você sai dessa companhia 

e você continua fazendo projetos culturais, o Estado te banca, te dá um salário, enquanto 

você continuar fazendo projetos, todo ano, se ficar fazendo projetos, você tem um salário 

mensal, eles te dão isso, depois de 4 anos de trabalho, ou 4 ou 5 anos, enfim, numa 

companhia ou em alguma coisa, eles te dão, então tem muito mais incentivo, tem muito 

mais coisas. Eu acredito que assim, Portugal em relação ao Brasil, a gente aqui é mais 

valorizado, eu penso, você sendo mais velho ou sendo mais novo, tal tal tal, as pessoas te 

respeitam, “quem é seu professor de dança?”, “ah eu sou bailarino”, as pessoas te 

respeitam. Eu não sei como é a realidade no brasil, porque faz 12 anos que eu to aqui, eu 

não posso chegar e falar mal, mas na época que eu tava, não, você não conseguia viver só 

de dança no Brasil, mesmo se fosse dando aula, você tinha que dar aula o dia inteiro, aqui 

como tem as escolas que trabalham em período integral, as nossas aulas é sempre no final 

da tarde pra noite. Assim, se eu quisesse dar aula durante o dia, eu tinha que trabalhar em 

conservatórios, de manhã, passar o dia inteiro trabalhando nos conservatórios e tal e tudo, 

mas escolas de dança, só final da tarde e a noite. Quando eu cheguei eu fazia só isso e 

ganhava bem, conseguia viver numa boa, tranquilo, não é luxo, mas, claro que eu to 

vivendo a realidade de Aveiro, Porto e Lisboa já é mais difícil, mas também tem mais 
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projetos, aparece mais coisas, se você realmente quiser dançar e tiver os contatos, acho que 

dá pra sobreviver. 

M: E pro mercado de trabalho, você acha que a graduação em dança faz diferença? 

H: Sempre complicada essa pergunta, né, mas acho que é complicado igual no seu 

caso e no meu caso, pra quem já dança, pra quem já dançou, pra quem nunca dançou eu 

acho que não tem uma dúvida, né, o curso vai te dar uma série de ferramentas, que é bom. 

Mas a gente que dançou, a gente percebe uma série de coisas que você passou no dia-a-dia 

de aula, que você passou aquele coreógrafo fez, aquela coreografia, essa experiência de 

palco, isso. Eu acredito assim, se você quer ir pra área acadêmica, você quer dar aula, o 

nível superior te dá todas as ferramentas e você consegue e tal tal tal, e depois você vai 

buscar as suas experiências no palco e tal. Mas pra quem dança, é claro que o nível 

superior vai auxiliar, aquilo que eu falei, o conhecimento sempre ajuda, mas eu, se você 

dança há muito tempo, isso daí, eu não acho que seja essencial, não que não seja bom, eu 

consigo, você consegue, qualquer pessoa que já dançou em companhias, mas em 

companhias mesmo não é grupinho, que dançou em companhias, teve contato com 

coreógrafos, fez várias aulas, qualquer pessoa consegue dar aula. É aquela história, eu vejo 

e quando eu cheguei aqui trabalhei com algumas pessoas que vieram recém formadas do 

nível superior e tal, e existe uma metodologia pra se montar uma coreografia, uma 

metodologia pra não sei o quê, uma metodologia, mas aí tu sabe isso em qualquer 

profissão, se você acaba de sair como engenheiro, acaba de sair como advogado, não sei, 

como administrador, você sabe aquelas ferramentas, mas que na prática você não precisa 

seguir todos aqueles caminhos se você já sabe como chegar lá, então por exemplo, se eu já 

sei o que eu quero na coreografia, se eu já sei, a movimentação que eu quero, algumas 

vezes eu não preciso fazer laboratórios pra chegar lá, se eu já tenho, se eu já sei o que eu 

quero, olha, se eu tenho uma vaga ideia, mas eu vou fazer laboratórios pra poder chegar, 

então faz laboratórios, e testo e tal. Eu não acho que todas as coreografias tem que ser 

assim, como eu também não acho que todas as coreografias tenham que despejar 

movimentos e assim tal. Então tem algumas coisas que o estudo de campo te dá, que uma 

universidade, o curso superior não dá. Então é uma pergunta complicada sempre de 

responder. Então pra ser direto, o que eu acho, pra quem já dança há muito tempo, pra 

quem tem experiências com boas companhias e boas orientações e tal, não acho que seja 

essencial o curso superior pra se dançar ou montar coreografias, pra dar aula claro que, eu 

acredito que, já é necessário, eu não falo nem da parte pedagógica de como entra, como 
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começa a aula e como termina, mas falo da parte de você conseguir chegar mais fácil, de 

estudar e perceber, por exemplo, eu tenho até hoje meu pé esquerdo não é, logo no início 

eu fiz um salto e caí, tal, não torceu, mas deu aquele esticão e na época eu não tinha 

conhecimento, não coloquei gelo, fui tratar de uma outra forma, aí ficou uma coisa crônica, 

aí até hoje eu não tenho uma força que, talvez se eu tivesse conhecimento, talvez não, 

certeza, se eu tivesse conhecimento teria tratado de uma outra forma. Tem uma aluna 

minha aqui, machucou, a gente ia dançar no sábado, na quarta-feira ela fez uma aula, 

esticou a panturrilha, deu uma puxada, falei pra ela assim “gelo 3x ao dia”, ela fez quinta e 

sexta, no sábado tava zerada e no sábado foi lá e dançou, e se eu tivesse esse conhecimento 

na época, provavelmente eu, uma série de coisas, mas enfim. Eu rodei rodei e não respondi 

né. 

M: Mais ou menos. É que a pergunta em si, pro mercado de trabalho se a graduação 

em dança faz diferença ou não e o porquê? 

H: O seguinte, pra trabalhar em conservatórios, pra trabalhar em universidades e 

tal, eu acho que faz diferença, você vai trabalhar em escolas, talvez não. Por quê? Porque 

no conservatório e tal, tem uma história da dança, tem uma série de coisas, que você 

precisa passar pra eles, se você não tiver esse conhecimento, mas tem o conhecimento 

empírico e tem o conhecimento teórico, porque é nessa técnica, porque que que trabalhou 

assim, como é que surgiu e tal tal tal, isso é necessário porque faz parte do programa 

curricular, você tem que passar isso pra eles, então, aí precisa, vai fazer diferença, 

programar uma aula, eu acredito que sim, pra conservatórios e universidades. Pra trabalhar 

em companhias e em escolas eu acho que não é necessário. 

M: Pra finalizar, você considera que a experiência profissional é mais, menos ou 

igualmente importante do que a formação acadêmica em dança? Por quê? 

H: Eu acho que é igualmente, nem mais nem menos, eu acho que é igualmente. 

Vou fazer uma analogia aqui, um professor de educação física quando ele sai, ele entende 

de uma série de coisas de músculo e ele entende tudo, pelo menos no Brasil, e ele vai o 

quê? Ele vai dar aula de educação física em escolas, ele vai dar aula de vôlei, ele vai dar 

aula, ele vai dar treinamento e pá pá pá, se ele for pra uma academia ele não vai saber fazer 

nada, ele não sabe dar aula de ginástica, ele pode entender de musculação, uma aula de 

ginástica ele não vai entender, aula de step ele não vai saber, tem uma série de programas 

que ele não vai, então, o que que vejo é exatamente isso, eu sou formado, mas se você 

nunca dançou, então eu acho que precisa ter os dois, precisa ter os dois, não acho que nem 
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um sobressai o outro, mas acho que é igualmente, por mais que você tenha uma formação, 

na Escola Superior, assim primeiro eu falo o que eu conheço de Portugal, pode ser que em 

outros lugares, na Alemanha, sei lá, na Inglaterra, seja diferente, mas eu acho que aqui em 

Portugal não é suficiente. Se você tem um percurso, aquilo que eu falei, você vem do 

conservatório fazendo dança, entra na Escola Superior, é diferente, porque no 

conservatório você tem aquela coisa do bailarino, de dançar mesmo e aqui você aprende a 

parte mais de direção né, de coreografar, de criação no caso. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO I 

 

M: Queria que você me falasse um pouco da sua história na dança, seu percurso, 

como é que foi?  

I: Então, eu comecei a dançar desde os 7 anos de idade e com 16 eu já dava aula, só 

que não profissional, era mais assim pra casamento, festa de 15 anos, e com 18 anos eu de 

fato comecei a trabalhar numa escola e fiquei lá por 4 anos, aí eu já tava na faculdade já, 

fazendo faculdade e aí aos pouquinhos foram vindo outras escolas, aí comecei a entrar na 

companhia, aí de companhia eu parei de fazer casamento e 15 anos porque eu não dava 

mais conta. Dei aula em vários lugares do Rio de Janeiro, a gente que trabalha com dança 

tem disso né, bolinha de ping-pong. Então, eu tive experiência na Baixada do Rio com 

dança ministerial, não sei se você conhece, mais pro público evangélico, gospel, e dali me 

abriram outras portas pra trabalhar com companhia, que a companhia era da baixada, então 

eu conseguia ir com mais facilidade pros ensaios e no quarto período de dança eu comecei 

a fazer engenharia, então ficou tudo mais complicado de continuar todos os trabalhos que 

eu tinha, mais a faculdade de dança, mais a faculdade de engenharia. E daí eu tive que 

começar a filtrar um pouco dos trabalhos que eu tinha, porque eu consegui uma bolsa, pra 

trabalhar com pesquisa, Dança-Educação, perspectiva minilética, que era a inclusão e 

educação para além de um pensamento de uma pessoa com especificidade motora, era pra 

pensar em educação para qualquer pessoa que se sinta ou não excluída dentro do espaço 

escolar e daí eu acabei ficando com poucas turmas pra trabalhar com dança, finalizei a 

licenciatura e daí consegui pegar mais, consegui trabalhar na companhia, aí na companhia 

eu trabalhava com ballet, jazz e sapateado, era um público mais específico, então como eu 

já estava terminando a engenharia, eu consegui me dedicar mais, comecei a promover 

espetáculo. Isso eu já fazia já há alguns anos, fiz espetáculos e musicais e fui aprender esse 
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novo horizonte, que é completamente diferente do que eu já tinha feito, escrever roteiro e 

ensaiar as crianças pra aquilo. E aí eu consegui me dedicar mais a dança, e foram quase 2 

anos, 1 ano e pouco, e aí já tinha terminado a engenharia nesse meio e só era dança assim. 

Eu dava aula de segunda a sexta na companhia e no sábado eu trabalhava no projeto social 

que eu tinha já há 5 anos, que era projeto “Movimentos que geram vida” que eu criei, na 

comunidade, no complexo do Chapadão, uma das comunidades mais perigosas do Rio de 

Janeiro hoje. E ali eu tive a oportunidade pra além de todas as outras que eu já tinha tido na 

minha vida, que foi trabalhar com crianças extremamente. Eu tinha dois horizontes, eu 

trabalhava com crianças extremamente ricas, filhos de promotor, filhos de juiz, filhos de 

jogador de futebol e trabalhar com crianças extremamente pobres né e de uma realidade 

que eu vim né, porque eu vim de comunidade. E eu sempre vi na comunidade um potencial 

muito grande, mas eu via pouco investimento. E pensar que numa comunidade fora da 

zona sul do Rio de Janeiro, onde não se vai turista, então não há muito investimento ou 

nenhum né, então eu falei “é aqui que eu quero implantar meu projeto”, foi 2013. Eu 

escrevi o projeto e aí eu conversei com o líder da comunidade, porque você não pode 

simplesmente chegar e dar aula na comunidade e ele aceitou, conversou com os líderes da 

comunidade, daí iniciei o meu projeto de fato e ali foi a coisa mais incrível da minha vida. 

A universidade, a gente sabe que é um espaço que não nos prepara para vida, a gente sabe 

disso, mas que a gente vê a licenciatura com uma ideologia, como um sonho, e a gente não 

faz ideia do que que é realmente de fato o papel do professor, do educador, do compartilhar 

o que tem e do quanto a gente afeta na vida de uma criança e a gente não tem ideia disso, 

eu comecei a ter ideia quando eu entrei nesse projeto. Eu não tinha de todo e eu tive 

crianças já com um tipo de violência, trabalhei sobre pedofilia, inclusive a gente abriu um 

evento internacional na UFRJ e a gente abriu com esse tema, eu tive esse medo de como 

seria abordado, foi meu tema de TCC, foi o meu projeto, de como seria abordado que tinha 

delegado, tinha várias pessoas do mundo ali não tinha só Brasil né, de como seria abordado 

esse tema com crianças de 3 a 14/15 anos, porque eu era única professora, não tinha 

ninguém que queria topar isso comigo, que não recebia né, eles pagavam 10 reais por mês, 

porque tinha que ser um investimento, é um preço simbólico, a psicologia explica, precisa 

haver um investimento, tinha duas psicólogas com o qual eu conversava e me ajudavam 

porque eu trabalhei com desenho Piaget e Vygotsky e me saíram coisas que eu fiquei um 

pouco assustada e eu não tinha conhecimento pra trabalhar com aquilo, eu fui procurar 

duas psicólogas diferentes, de linhas diferentes, pra que pudessem ler aqueles desenhos e 
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foi aí que eu pude ver o quanto que de fato, a gente tem o poder, de interferir sim, a gente 

precisa interferir. Eu tive uma criança que sofreu abuso e foi nesse ano que eu trabalhei 

com pedofilia, então tive duas coisas difíceis de fazer, era continuar trabalhando com o 

tema e não trabalhar com o tema, eu falei preciso, ela precisa entender que há um órgão, 

que ela tem alguém que pode ajudar, porque quantas crianças não vivem isso sozinhas e 

não tem ninguém pra contar. E daí eu trabalhei com esse tema e foi incrível, incrível, 

incrível, e muitas coisas me marcaram, me marcaram demais nessa trajetória de tanta coisa 

que eu vi, inúmeras coisas que dariam um livro e foi meu tcc e pra minha grande vitória. 

Eu ouvia muito assim, Daliana, “você tá perdendo tempo, por que que você tá indo pra 

comunidade?” e eu falei assim “mas por que que eu to perdendo tempo?”, “ah, mas, 

ninguém quer nada com nada”, mas eu falei “mas quem disse isso, que ninguém quer nada 

com nada” e eu briguei com muitas pessoas, inclusive com a minha mãe, minha mãe não 

aceitava, tinha medo, “você vai morrer!”, “Mãe, eu posso morrer aqui em casa. Morrer não 

é o problema”, tinha muitos problemas de pessoas que não acreditavam, e eu falava assim 

“olha, a gente precisa fazer alguma coisa”, porque assim, eu vim de comunidade, meu 

sonho sempre foi fazer ballet desde criança e eu não podia fazer ballet desde criança, eu 

comecei a fazer ballet, eu já tinha o quê, 16/17 anos. Eu dançava sozinha, eu botava vídeo 

do youtube, olha que incrível, e eu com 7 anos de idade já montava as minhas coreografias 

e minha mãe ficava pra morrer assim, como é que eu criava aquilo tão pequena, eu botava 

aula no youtube e fazia as aulas em casa e fui fazer já ballet, jazz, eu já tive essa 

experiência com dança já velha, 16 anos, pra gente que trabalha isso já é velha. E daí eu 

falei assim “não, mas como não, eu estava lá e eu queria ter alguém que olhasse pra mim, 

investisse nisso em mim e não tinha, porque, se eu sou uma pessoa há também pessoas que 

querem” e no meio disso tudo eu tive uma aluna em 2018, no início de 2018, ela passou 

pro Theatro Municipal e foi uma grande vitória, porque assim é uma criança de 

comunidade, onde não tinha perspectiva de vida, onde o número de adolescentes grávidas é 

maior do Rio de Janeiro, em Costa Barros, e não tem perspectiva de futuro e aquela criança 

agora tá podendo mudar a história da família dela, ela vai fazer 1 ano que tá lá no Theatro 

Municipal. E é meu orgulho assim, de dizer como professora, como educadora, que é 

possível e que não é fácil o caminho, não é nada fácil e a universidade te prepara até certo 

ponto, outro ponto é a sua vivência com o dia-a-dia. Então, assim, eu vejo hoje a 

universidade, como algo assim é, como um norte pra te direcionar caminhos, só que há 

muitas vertentes nesse caminho, não é uma rua retilínea, há muitas curvas e que a 
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universidade não dá conta, porque seria a vida toda estudando, é o que a gente faz, a gente 

estuda a vida toda e a universidade não dá conta disso e o que que a gente faz com o poder 

que nos é dado, porque a gente é  pouco valorizado, mas as pessoas não entendem o quanto 

que é importante fundamentar a vida de um professor, se não hoje nós não estaríamos aqui 

né. Então assim, a maior experiência na dança que eu levo pra minha vida, embora todos 

os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que eu trabalhei, todas as viagens que eu já fiz 

com dança, foi esse projeto. Esse projeto pra mim é dito como um referencial do ser 

humano que eu sou, porque além de, eu não falo que eu dei aula ali, não posso falar isso, 

ali foi um compartilhar de vidas, de crianças que hoje. Se você vê as mensagens que essas 

crianças me mandam, é de chorar, vira e mexe uma me marca no facebook e me bota um 

texto que acaba comigo. Radaça, Radaça é uma e a Elen é outra. Foram crianças que eu 

peguei com 10 anos de idade, fizeram 15, ficaram mocinhas, vieram contar pra mim “tia, 

fiquei mocinha”, então assim, você cresce com a criança e é impossível, você faz parte da 

vida delas e da família, impossível dizer que eu dei aula ali, em hipótese alguma. Ali foi 

um compartilhar de vidas, onde eu pude trazer o que eu aprendi na universidade, elas 

trouxeram o que elas tinham de vida pra me fazer um outro ser humano e a gente aprendeu 

dança, juntas. Cada um com seu limite, cada uma com a sua diversidade, cada uma com a 

sua família, cada uma com seu problema. Então eu vejo hoje que esse projeto pra mim hoje 

é meu referencial de dança que eu vou levar assim pra minha vida. 

M: Mas me fala um pouquinho mais da sua formação, como é que foi fazer a 

licenciatura em dança pra você? 

I: Então, eu quando pensava em fazer dança, a minha mãe não queria, eu fazia 

técnico em telecomunicações e minha mãe, eu falei “mãe, eu vou fazer faculdade de 

dança” e minha mãe “você não é louca, você vai morrer de fome, vai fazer engenharia”, 

porque você sai da faculdade, de um cefet da vida, escola referência no Rio de Janeiro em 

tecnologia pra fazer engenharia, telecom, engenharia de informática, qualquer engenharia 

menos dança. Eu falei “mãe, eu to cansada”, eu amo dança desde criança, eu amo, amo, eu 

falei “mãe, eu quero fazer faculdade de dança, eu não aguento mais” telecomunicações é 

um curso extremamente difícil, eu falei “eu não aguento mais, eu vou fazer dança”, eu tava 

num estágio na Petrobras na época e ela falou assim “você não vai fazer dança”, eu falei 

“mãe, eu vou fazer dança”, “você não vai, eu não vou te apoiar, se você for fazer dança 

você vai ter que dar seu jeito pra comer, pro que for”, eu falei “tá bom, ok”. Fui fazer, meu 

último dia pra me inscrever no ENEM, eu falei “Meu Deus, faculdade de dança”, mas vou, 
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algo me dizia que eu tinha que fazer faculdade de dança. Aí fui me inscrevi, comecei a 

fazer faculdade de dança, primeiro choque, não era nada do que eu imaginava. Estudar 

anatomia, fisiologia, cinesiologia, eu falei “Meu Deus, cadê a dança?”, porque assim, as 

pessoas imaginam faculdade de dança, já começar dançando e a gente começa entendendo 

corpo, entendendo mente, entendendo como funciona, como se articula, o corpo de um 

modo geral e como se é colocado em ação, só que você não sai começando em ação sem 

antes pensar, e sem antes entender esse corpo que se move. E até entender a poética, 

entender que dança está pra além de um movimento externo que começa internamente, isso 

é uma loucura pra gente. Muitas pessoas desistiram no meu ano né, que não era aquilo, que 

eram bailarinas de muitos anos e pensavam que era outra coisa, que queriam aprimorar 

outra coisa, só que assim, a gente precisa começar de uma base de um zero pra se 

externizar. A planta pra dar um fruto, é uma raiz, que tá escondida onde ninguém vê e o 

fruto só aparece depois, e eu falei assim “não, a gente tem que ter paciência, também não é 

assim” e aí foi aquele baque assim, aquela coisa de tentar entender. E eu acho que assim, a 

UFRJ me deu uma excelente base, acho que a UFRJ é uma universidade fora do comum 

assim, todos os problemas que a gente sabe que tem, que não existe um lugar que não 

tenha problema administrativo ou pedagógico, qualquer que seja, infraestrutura, que é pra 

além do que os professores podem dar conta né, porque é um abandono com o governo pra 

além, você vê o prédio de engenharia, o prédio de medicina também é outra coisa que tá 

caindo aos pedaços e o prédio de dança então nem se fala. O de engenharia sempre vai ter 

investimento, porque existem empresas lá dentro que investem, porque lá sai os futuros 

funcionários daquelas empresas. E a dança, quem precisa de dança, né? Então não há 

investimento com esse pensamento, um pensamento, que hoje eu tendo formação em 

engenharia, eu percebo o quanto que a licenciatura em dança foi importante pra mim. 

Porque as pessoas têm mania de comparcionar os conhecimentos, de comparcionar as 

técnicas, de comparcionar tudo, e a gente é um corpo só, cheio de experiência. Pra que eu 

vou colocar matemática no lugar, se eu uso matemática na dança, eu uso a física na dança, 

nós somos matemática, nós somos química, nós somos física. Então como é que eu vou 

separar essas coisas, se são todas juntas, então a licenciatura ela foi importantíssima pra 

mim, embora com todos os problemas que a gente sabe bem, porque eu tive excelentes 

professores, embora um ou outro que a gente sabe que sempre vai ter, mas eu tive uma 

excelente base, excelente base, eu sou muito grata, porque todas as disciplinas que eu tive 

que eu achava que aquilo eu nunca ia ver na minha vida, eu tive a experiência de ver na 
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prática, não sei se todos teriam essa experiência, mas eu pude viver com a diversidade de 

público que eu trabalhei, eu tive professores de didática excelentes, então foi muito 

importante pra fazer plano de aula, então assim, a UFRJ me deu uma base excelente pra 

trabalhar, pro mercado de trabalho. Eu lembro que pra companhia atlética eu fiz duas 

avaliações, eu fiz uma prova escrita que era um plano de aula, eu não sabia, eu fui fazer a 

entrevista sem saber o que era, e daí ela pediu pra eu fazer um plano de aula e depois 

assistir a minha aula. Então assim, eu fui avaliada de duas formas, porque eles não 

contratam qualquer pessoa, porque é um público muito específico né, são pessoas de alto 

padrão, então eles precisam manter o padrão das aulas se não elas não ficam nos 

condomínios, todo ano, é essa luta pra manter, pra se manter nos condomínios, então 

assim, tem que ser um alto padrão. Eles tem os melhores professores, você não tem noção, 

de genecista a tudo, eles procuram sempre os melhores porque é um público muito 

específico, então a UFRJ me deu muita base pra trabalhar nessa empresa, e pra além disso, 

que eu vislumbro pra minha vida, é o entendimento de quem é Daliana, eu acho que muitos 

problemas que a gente vê hoje na sociedade de pessoas que não entendem o corpo do outro 

é porque não se entendem, então se a gente tivesse matérias de licenciatura, ou matérias de 

corpo, de corporeidade em todos os cursos, eu acho que isso iria contribuir muito, muito, 

porque, eu na engenharia eu lidei muito com isso, tantas pessoas que se sentem o dono de 

conhecimento, que cometem tantos erros, tantos erros que matam tantas pessoas e eu acho 

que a dança me fez enxergar que pra além de um curso de dança, é um curso de corpo, eu 

acho que todos nós precisamos ter corpo pra lidar com as pessoas. No meu dia-a-dia eu 

lido com peão, que é trolha aqui, eu lido com dono de obra, eu lido com diretor de obra, eu 

lido com todo tipo de gente, eu preciso saber lidar com essas pessoas, embora seja uma 

cultura diferente, tenham outro vocabulário, enfim, mas eu lido com gente, então porque 

que não vão trabalhar com corpo então. A UFRJ me deu total base pra isso, tanto nas 

disciplinas quanto nos cursos que eu tinha vontade de fazer, eu acho que é uma 

universidade incrível. 

M: Mas por que que você escolheu licenciatura e não bacharelado, se você falou 

que você queria era dançar? 

I: Então, eu não sabia dessa diferença até então, e quando eu me inscrevi eu não 

lembro se eu, eu acho que eu me inscrevi pra bacharel, eu não to me lembrando bem mas 

acho que bacharel, foi bacharel porque eu fiz o THE. Exato. Só que o THE, eu me preparei 

para um outro tipo de THE, eu achei que nós teríamos que criar alguma coreografia, não 
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sei, pra musical, enfim, alguma coisa mais específica. Quando eu cheguei no THE, eu 

fiquei muito assustada, eu fiquei muito nervosa, porque eles colocavam uns sons, eu 

lembro que o meu era uma galinha, tinha uma galinha, e assim era mais pro 

contemporâneo, que era uma linguagem artística que eu não tinha tido experiência, eu 

tinha tido o ballet, o jazz, a dança ministerial e o street dance, então assim eu não tinha tido 

contato com o contemporâneo que é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto na 

minha vida, e quando eu olhei aquele povo, tudo bailarino já, de longos anos, aquilo me 

apavorou, porque eu via gente com, sabe com, um perfil assim, eu falei “Meu Deus do céu, 

que que eu to fazendo aqui?” e quando eu entrei, que eu botei o meu número aqui, que eu 

entrei pra fazer a prova, aquilo me deixou louca, me deixou louca, eu falei “Meu Deus do 

céu, que barulho de galinha é esse?” eu vi as pessoas se contorcendo, aquilo pra mim, se 

contorcendo, eu não sabia aquilo, e meu dedo prendeu no taco, eu fiquei nervosa, enfim, eu 

fiz uma confusão, eu não passei no THE, eu falei “Meu Deus do céu, eu só passei vergonha 

naquele THE”, e daí eu fui pra licenciatura, por causa disso. Então realmente, eu fui pro 

bacharelado eu não sabia qual a diferença dos dois, depois eu sabia tinha assim “traga uma 

roupa leve e um lanche, que vai durar o dia”, eu falei “Meu Deus, o que que é isso?” né, 

porque eu fui muito por impulso pra me inscrever em dança, foi no último dia, aí eu me 

inscrevi e daí então eu comecei a trabalhar, não sabia essa diversidade de THE, o que que 

era o THE, e daí por isso que eu fiz licenciatura, porque eu não passei no bacharelado. 

M: Mas só por nervoso? 

I: Olha, não sei, eu não tinha experiência naquilo. 

M: Não, foi. 

I: Não, eu não tinha experiência e aquela coisa assim. Ah, eles passavam assim 3 ou 

4 sequências né, e eu já me desesperei, porque assim, naquela época, eu acho que eu tinha 

acabado de entrar na companhia, eu tinha pouco tempo de companhia, essa coisa de ser 

tudo muito rápido, de trocar de roupa, essa coisa do rápido, do processar rápido né, isso é 

só com a experiência e com tempo, eu tinha que as vezes de trocar de roupa em menos de 1 

minuto de uma coreografia pra outra, então assim, isso tudo é um preparo psicológico né, 

trocar sapatilha de ponta, que é uma coisa que você tem que colocar direito, porque senão 

você se machuca e você não consegue terminar a coreografia ou não termina com beleza, e 

assim, era tudo muito rápido. A ponteira, até eu preparar isso de ponteira aqui, a meia aqui, 

e tudo pra trocar de roupa rápido, naquela época eu não tinha essa coisa e todos eles já 

tinham, já dançavam há muitos anos, eu tinha acabado de entrar na companhia, eu tinha 
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acabado de entrar nesse mundo, porque eu precisei trabalhar, eu fui viver só da dança 

mesmo quando eu fui pra companhia, porque até então eu não vivia só da dança, eu 

trabalhava com outras coisas, eu dava aula de matemática, aí quando eu fui trabalhar na 

centauro engenharia que era empresa de engenharia, aí que eu fiquei só na empresa de 

engenharia, então assim, eu já quase não dançava, então assim, eu tava com pouca 

experiência pra aquilo, que aquilo é pra quem já vem no ritmo já 10 e eu tava engrenando. 

Aquilo me apavorou, de fato, porque não era algo que eu tava preparada, eu não tava 

preparada pra aquilo e daí foi uma vergonha. 

M: Ah, não foi nada. Mas como é que foi sua expectativa ao entrar na faculdade? O 

que que você esperava da universidade de dança? 

I: Eu achava que ia começar dançando e só dançar. Eu ia ter várias, jazz 1, jazz 2, 

jazz 3 e jazz 4, ballet 1, ballet 2, eu não imaginava que eu ia ter matérias de licenciatura 

que todas tem né, que é educação brasileira, sociologia, filosofia, eu não tinha esse 

entendimento, eu achava que eu só ia ver dança, eu falava “Meu deus, eu vou ficar 4 anos 

só dançando” eu ainda ficava assim pensando né “como é que vai ser isso?” e quando eu 

peguei a grade, que eu olhei a grade, “nossa, vai ter anatomia”, eu não imaginava isso, eu 

imaginava que eu ia mesmo, aprimorar a dança, trabalhar técnica, técnica, técnica e a gente 

só começa a ver técnica acho que no segundo ou terceiro período, bacharel já a ver começa 

antes, a gente na licenciatura não. Então assim, foi uma surpresa pra mim, que eu só 

comecei a ver as técnicas depois e imaginava outra coisa, que eu fui depois entendendo o 

porquê que eu precisava ter aquilo antes, e a licenciatura é diferente do bacharel por conta 

disso, porque a gente trabalha com as matérias pra lecionar e é mais focada para o 

professor e até eu entender que era isso, foi aquele choque, mas eu não imaginava que era 

isso. 

M: E as suas expectativas ao sair da faculdade para o mercado de trabalho? 

I: Então, como eu tava no mercado de trabalho já, desde sempre, desde quando eu 

iniciei a faculdade, quando eu saí da licenciatura eu não tava na companhia ainda. 

M: Companhia que você diz é a companhia atlética? 

I: Companhia atlética, exato. 

M: Academia, o ginásio. 

I: Que foi meu último trabalho, é a, não sei se agora é a primeira ou a segunda, mas 

ela sempre compete com a RioSport, são as duas melhores do Rio de Janeiro, ah não, é a 

Bodytech, ela compete com a Bodytech, ela e a Bodytech, são as duas que vivem 
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competindo em relação de colocação anual, e trabalha com tudo, com dança, com 

musculação, com tudo, yoga. E daí, eu não tava na companhia atlética ainda, quando eu 

terminei licenciatura, eu fiquei assim, eu falei “dar aula eu vou dar aula”, porque sempre 

aparecia oportunidade pra eu dar aula, mas eu queria ter um trabalho de carteira assinada, 

que é uma coisa que pra gente é achar uma agulha no palheiro, então eu pensei assim, eu já 

dou aula há muito tempo, mas até agora ninguém nunca tinha assinado minha carteira 

como professora de dança. Eu dei aula em escola há muito tempo, mas não era de carteira 

assinada, eu dei aula em várias escolas particulares no Rio de Janeiro, inclusive quando eu 

estava como bolsista da UFRJ até em escola pública, eu fiquei 6 meses numa escola 

municipal, mas assim, carteira assinada, a primeira empresa que assinou minha carteira 

como professora de dança foi a companhia atlética. Então eu tinha um certo receio de 

continuar assim, eu falei “como é que vai ser a minha vida” e assim eu tinha um outro 

backup, eu tinha a engenharia, qualquer coisa eu trabalho com a engenharia e vou vendo o 

que eu consigo da dança e foi completamente o contrário, o que me sustentou foi a dança, a 

minha mãe disse pra mim lá atrás que eu ia morrer de fome e eu não consegui me inserir 

no mercado de engenharia por causa da crise que a gente teve lá e eu consegui, uma colega 

me indicou pra tirar férias de uma professora e acabaram que as mães gostaram de mim e 

eu fiquei, fiquei numa confusão porque eu não queria que a outra professora saísse, eu não 

ia aceitar isso, aí a professora mesmo disse “Daliana, eu vou me dedicar mais a minha 

filha” que ela tinha acabado de ganhar neném “e eu vou ficar mais pro recreio e você fica 

com essa turma, porque eu já fiquei sabendo que as mães gostaram de você” aí eu falei 

assim “tudo bem”. E foi a minha primeira turminha e dali foram pra 11 turmas. Então 

assim, aquela coisa foi aumentando e eu comecei a viver de dança, carteira assinada em 

dança porque eu não conseguia entrar no mercado de trabalho de engenharia, não 

conseguia 

M: O que fez diferença pra você a licenciatura em dança? 

I: Eu não entraria na companhia atlética como professora sem a licenciatura, essa é 

a primeira coisa, eles não contratam pessoas só com experiência em academia, tem que ter 

uma graduação ou sindicato né, só que assim entre um sindicato e um professor o salário 

muda, então o professor licenciado tem um salário maior do que uma sindicalizada. Então 

assim, a diferença foi exatamente essa, poder ter um salário melhor e viver de dança, coisa 

que a minha mãe dizia que eu não ia viver, e eu realmente vivi, tive experiências que eu 

não trocaria por nada eu faria tudo de novo. Eu fiquei 4 anos, quase 4, como pesquisadora 
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da UFRJ, então assim, tive artigo publicado em revista internacional, a gente tinha que 

produzir muito por causa da bolsa, que a bolsa requeria isso, então assim, me fez ter mais 

habilidade com a escrita, coisa que na engenharia não me daria calçado pra isso, então a 

licenciatura me deu base pra trabalhar e pra realmente ter de fato minha carteira assinada 

como professora de dança, coisa que eu não teria se não fosse a licenciatura com certeza. 

M: E atualmente você trabalha com dança? 

I: Não, atualmente não, porque eu passei pro mestrado né aqui pra Portugal. E 

2018, que que acontece, eu tive um problema muscular, e eu dava muitas aulas por dia, 

muitas aulas e eu parei, já tinha 1 ou quase 2 anos, que eu tinha saído da companhia porque 

eu já não conseguia, porque, os ensaios da companhia eram de madrugada e eu não dormia 

mais, porque eu saía do trabalho, aí as vezes eu ia pro inglês, as vezes, eu ficava até 3 4 da 

manhã no ensaio da companhia, porque tinha viagem, então a primeira coisa que eu abri 

mão foi a companhia porque eu não queria abrir mão do projeto social que era aos sábados. 

Daí foi um estresse muscular tão grande, que no meu último ano, isso foi em 2018, eu já 

estava muito desmotivada porque eu queria de fato fazer meu mestrado em engenharia, só 

que os mestrados lá são integrais e eu não teria como trabalhar e eu precisava trabalhar. Eu 

tinha tentado mestrado pro IME, só que eu não consegui, não sei o que aconteceu, enfim, 

até uma pessoa que não tava inscrita passou, aquela coisa pra mim foi o cúmulo do 

absurdo, um colega se inscreveu, só tinha uma vaga, só tinha ele inscrito, ele não passou e 

passou uma outra pessoa, ali eu entendi porque que eu não passei, alguma coisa tinha, 

também não era pra ter passado. Daí eu não passei eu falei “não era pra ser”. E daí quando 

eu comecei a pesquisar, quando eu te contatei pra saber como era Aveiro que eu tinha visto 

que tinha mestrado em engenharia na área de solos muito legal em Aveiro e eu comecei a 

pesquisar, achei Porto, achei a área que eu queria, e aí eu me inscrevi e passei. Só que o 

que que acontece, até chegar aí eu já tava  muito desmotivada, muito desmotivada, e me 

deu uma, eu fiquei uns 2 meses com muita dor nas minhas pernas, aí eu fui no médico e ele 

achava que era coração, me passou 5 exames de coração, eu fui fazer porque eu sentia 

muita dormência nas pernas, muita câimbra, meu marido coitado, todo dia chegava em 

casa, quando era aula de sapateado então eu chegava em casa destruída e ele fazia 

massagem, e chegou dia de eu dormir com a meia pressionada, eu sentia muita dor, muita 

dor, eu já preocupada o que que era, e aí eu fui pro médico, marquei uma consulta, ela me 

passou todos os exames, fiz todos os exames, coração bem, tudo bem, “Meu Deus o que 

que é?”. “Daliana, vamos fazer uma...” como é que é Meu Deus, é como se fosse uma 
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ultrassonografia das pernas, “vamos fazer, você trabalha com o quê?”, eu falei “dou aula 

de dança”, “ah é é, vamos fazer uma ultrassonografia das pernas”, não lembro se era esse o 

exame, eu lembro que era das pernas aí eu fiz, quando eu fiz, “Vamos ver agora se você 

tem alguma tendência pra trombose”, ela fez o exame, nenhuma tendência pra trombose, 

mas ela falou, “Daliana, você trabalha com dança”, aí fui na outra médica pra ela me dar o 

resultado do exame, aí ela verificou lá o negócio da trombose, que eu não tinha. Aí ela 

“Daliana, você trabalha com o quê?”, “eu dou aula de dança”, “seu problema não é 

coração, seu problema é muscular, você trabalha muito a sua musculatura e você não tá 

dando tempo hábil pra que ela retorne pro lugar”. Eu falei “o que que eu faço?”, “diminui a 

sua rotina”, só que a gente não ganha se não dá aula, eu falei “como é que eu vou reduzir 

minhas aulas se eu ganho conforme eu dou aula?”, “mas é assim, você vai precisar reduzir, 

porque você tá sobrecarregando a sua musculatura”. E eu já não aguentava mais de dor, eu 

tava sentindo muitas dores, muitas dores, porque era em pé no transporte público, era em 

pé dando aula, eu ficava muito tempo em pé e muito tempo fazendo movimentos. Então 

assim, quando eu chegava em casa já era quase 10 da noite, as vezes 9 e pouca da noite, 

dependendo do BRT né, maravilhoso. Então assim, até eu chegar em casa, tomar banho, 

tava em pé, tomar banho, arrumar as coisas, as vezes eu tinha que ir pro computador 

preparar aula, eu sentava, levantava, mas não tinha tempo suficiente pra a musculatura 

descansar. Então, eu falei, eu não vou conseguir mais ter a mesma rotina que eu tenho, eu 

não vou conseguir mais ter 11 turmas, só que se eu não tiver 11 turmas eu não ganho 

dinheiro, conforme eu vou diminuindo, eu vou diminuir o dinheiro que eu preciso receber, 

eu vou ficar numa bola de neve. Aí foi daí que eu, eu sempre quis ir pra fora do brasil fazer 

mestrado e doutorado, e eu e meu marido a gente queria ir pro Canadá, a gente tava 

estudando francês, pra ir pra Quebec e do nada me apareceu, eu tava sentada, eu tava de 

férias, a gente tinha acabado de voltar do Chile, a gente foi passar férias no Chile, eu falei 

“sabe de uma coisa, eu vou procurar universidade que fala português”, porque eu não vou 

precisar ter tempo pra tirar nem o TOEFEL nem o TCF, porque pra Quebec era TCF. Aí 

vão bora, aí foi que eu pesquisei, não tinha pensado em Portugal, não tinha parado pra 

pensar em Portugal, eu tava tão focada no Canadá, que eu não tinha pensado em Portugal, 

foi quando eu me inscrevi pro mestrado, passei e aqui estou eu, 9 meses. 

M: 9 meses? 

I: 9 meses. 

M: Já nasceu então. 
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I: Nasceu. 

M: Mas bom, você já falou que você se sustentava com a própria dança. E era isso 

que você imaginava quando entrou na faculdade, ser professora de dança? 

I: Sim. 

M: Sim, isso sempre foi o que você queria? 

I: Sempre foi, sim. 

M: E já que você não trabalha mais com dança, você gostaria de voltar a trabalhar 

com dança novamente? 

I: Essa pergunta é muito difícil, porque essa semana. Eu participei do, fui pra 

bolsista Erasmus né, em abril, não, em março, eu fui pro Maranhão trabalhar, a gente tinha 

uma missão, a União Europeia, tinha vários países envolvidos de melhorar o IDH do 

Maranhão, foi uma experiência incrível assim. E no final do evento, tinha um pessoal que 

ia tocar e cantar, que tinham músicos e artistas envolvidos, sempre tem, com um pezinho 

na arte né. E daí começaram a ensaiar com a banda, daí eu “olha, porque que eu não 

danço?!” Olha só, aquela vontade enorme de voltar dançar, “vou catar alguém pra dançar 

comigo” e tinha outro bailarino e a gente teve um dia pra criar a coreografia, porque a 

gente não tinha tempo, que tinha que decorar as falas, porque tinha que apresentar o 

projeto pro governo né, a gente tinha um esquete, eram 5 minutos, não podiam ultrapassar 

os 5 minutos, então a gente tava com a loucura pra entregar o projeto, pra entregar pro 

governo e a gente queria ensaiar que a gente queria dançar, porque dança faz parte da 

minha vida sabe e começou ali, que eu percebi que eu tenho uma enorme vontade de voltar 

a dançar e que eu tenho uma enorme vontade de dar aula. E de vez em quando eu me pego 

aqui dentro de casa dançando, de vez em quando, aí meu marido olha assim pra mim “tá 

tudo bem?”, “tá tudo bem”, porque aí eu começo, aí vou, aí eu começo a dançar, do nada 

assim, eu tenho vontade sim e eu já pensei em como eu vou fazer isso, não sei como, sei 

nem se é possível, mas eu tenho vontade de voltar a fazer aula também, tenho muita 

vontade. 

M: Mas aqui em Portugal, você já deu uma olhada em mercado de trabalho? 

Nenhuma ideia de como funciona? 

I: Não, nenhuma ideia. Só mesmo essa mãe dessas minhas alunas que me mandou 

uma mensagem perguntando se eu queria dar aula, mas nem sei onde é, sei que é aqui no 

Porto, mas eu ainda não. Eu tenho uma colega que mora no Rio que ela pediu pra dar uma 

sondada pra ela no mercado aqui, eu acabei procurando uma ou outra academia, mas eu 
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tinha acabado de chegar, tava no airbnb ainda, que era lá perto do, mais pra cedofeita, acho 

que é cedofeita, não perto de Carolina Michaelis, que foi onde eu fiquei, eu acabei achando 

uma academia, peguei o número, mas acabei que eu não liguei com essa coisa de ficar 

organizando a vida, de procurar apartamento, você sabe bem o que que é isso, de 

reconstruir, a gente se reconstrói aqui. Mas eu ainda não, mas confesso que já tá me dando 

uma instigada pra começar a pesquisar isso. 

M: O que que você tem ideia, o que você imagina que seria a dança em Portugal, 

mesmo sem conhecer, o que você imagina, comparando com o Brasil? 

I: Olha, eu tenho curiosidade disso, eu realmente não sei. Como eu trabalhei muitos 

anos, 10 11 anos no Rio, nunca pensei em fazer dança fora, engraçado né. Enquanto eu 

estive no Brasil, a minha ideia era fazer mestrado em engenharia fora, mestrado e 

doutorado em engenharia, eu nunca pensei como era a dança fora do Brasil, nunca parei 

pra pensar. Assistia muito musical, mas assim, a gente acaba que as vezes até trás aquilo 

pra sua realidade e acaba sendo usual, você acaba trazendo aquilo pra você, você tá tão 

acostumada a ver musical que tu acha que já faz parte da tua cultura e não é. Porque a 

gente cresce vendo musical dos EUA, musical da Broadway, porque a gente produz muito 

esses musicais no Brasil, então aquilo pra mim já fazia rotina, porque todo ano eu produzia 

musical da Broadway, todo ano era um tema do musical da Broadway. Aqui quando eu 

penso em Europa, a primeira coisa que eu pensei, eu vi um cartaz assim, perto de onde eu 

morava, perto da faculdade, já tinha saído do airbnb, era de sapateado, aí eu fui e pensei 

“será que o sapateado que eles utilizam é o sapateado americano?”, fiquei pensando “será 

que é o sapateado americano?”, e assim será que eles trazem o balé clássico, traz da 

Rússia, traz o balé americano, ou será que eles têm alguma coisa deles, que eles trazem 

também, porque eles tem a cultura deles, as músicas e as danças típicas daqui também né. 

Daí eu não sei, eu tenho curiosidade, saber se eles trazem isso pra técnica que já existe a 

sei lá quantos anos de balé, se eles agregam isso pra arte de balé, ou se não. Eu não sei, eu 

tenho curiosidade de saber, vou dar uma pesquisada. 

M: Pesquisa sim. Partindo pra parte final, pro mercado de trabalho em si, não 

pensando na sua experiência, você acha que a graduação em dança, faz diferença? 

I: Sim, total, porque tem empresas como eu falei que se você não tiver uma 

graduação, eles não te contratam como professor e nem te contratam pra dar aula. Na 

companhia atlética, por exemplo, eu não teria oportunidade de fazer nada lá sem 

graduação, a não ser que eu tivesse o sindicato. É sindicato que fala né? É sindicato? 
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M: Do DRT, sim é o sindicato. 

I: A não ser que eu tivesse o DRT, mas mesmo assim, pro DRT eu teria que me 

dedicar a outras coisas, eu teria que parar de trabalhar, enfim, DRT te consome muito 

tempo. As escolas, eu tinha colegas que fizeram. Qual o nome daquela escola de dança 

bem grande do Rio, famosa? 

M: A do Meier ou a Petit Danse? 

I: Não é Petit Danse não. 

M: Centro de Dança Rio? 

I: Centro de Dança Rio, exato. Então ficavam o dia todo, ficavam a semana toda ali. 

Então assim, eu sabia que se eu fosse parar pra isso, eu ia ter que reverter a minha vida 

onde eu já tinha chegado e eu não ia fazer isso, então como eu não tinha tempo pra me 

dedicar assim e dinheiro, porque minha amiga pagava, ela era bolsista, mas ela pagava, 

uma bagadela, porque não é barato. Nada de dança é barato, nem o collant. 

M: Nem a meia. 

I: Nem a meia, que dirá um collant, pois é. Uma meia de qualidade, porque uma 

meia que passa o dedo e rasga, não dá. Então assim, eu não tinha como, eu vim de uma 

família simples, não tinha como investir nisso, desde pequena, não tinha, meus pais não 

tinham, éramos 4, não tinha como investir em mim nisso. A faculdade pra mim era assim, 

eu lembro que eu tinha, eu morava na tijuca ainda, acho que eu tinha uns 8 9 anos, e eu 

falava assim “quando eu crescer, eu vou ser professora de dança e vou dar aula na 

comunidade de graça”, eu falava isso, eu cresci falando isso. Engraçado que eu cheguei a 

realizar isso, eu não esqueço disso, eu tava na Conde de Bonfim andando com a minha 

mãe, e eu olhava as criancinhas tudo com o coquezinho, com a sainha, o bodyzinho, e a 

minha mãe coitada não podia pagar pra mim ballet né e eu falava assim “quando eu 

crescer, eu vou ser professora de balé e eu vou dar aula pras crianças da comunidade de 

graça”, era o que eu falava. Assim, acho que é por isso de fato que estar naquele projeto 

social me fez reviver muitas coisas da minha vida, e o quanto que aquilo me transformou, 

porque eu sabia que o que me faria, eu sempre falei pra minha mãe “mãe, a gente vai sair 

da comunidade”, o que ia me tirar da comunidade seria estudar. Eu sei hoje o quanto a 

educação é fundamental num país, o país não desenvolve sem educação, você vê a 

Noruega, você vê a Suiça, não desenvolve sem educação, então um país que investe na 

educação é um país que desenvolve. Então assim, eu falava assim “eu sei que com a 

licenciatura, com a graduação, com a faculdade, eu vou conseguir ser professora, dar aula e 
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vou conseguir mudar a minha realidade de vida” desde criança eu sabia que o mudaria a 

minha realidade de vida seria a educação. Então com certeza se não fosse a graduação, não 

daria aula e não sobrevivia como eu sobrevivi no Rio de Janeiro. 

M: E você considera que a experiência profissional é mais ou menos importante ou 

é igualmente importante que a formação acadêmica em dança? 

I: Eu tenho muito isso como discurso até na engenharia também, porque assim, é de 

igual importância. Eu não vejo um mais importante que o outro, porque assim, o médico 

tem residência, porque o médico mata muita gente, eu questiono isso na engenharia, 

porque na engenharia não tem residência, porque a gente também mata tanto ou mais que o 

médico, porque se um prédio cai a gente mata muitos, se um garoto cai, a gente mata 

muitos, o médico mata um por dia, um por vez, quer dizer um por vez. Um por dia não, 

Deus me livre. Mas o médico se errar numa mesa de cirurgia, ele mata um, a gente se erra 

a gente mata muitos, então assim, é importantíssimo a prática. A mesma coisa na dança, eu 

acho que todas as áreas. A gente tem uma ideia na faculdade, a gente tem uma ideia, eu 

costumo dizer que pra mim que a licenciatura foi uma ideologia, uma coisa muito 

encantadora, que não é na prática, é muito difícil. Eu lidei com crianças com diversos 

problemas, que a graduação não me deu conta, mas que se durante a minha graduação, 

desde sempre, eu tivesse o momento de ir pra uma escola, “ah, vamos fazer didática hoje”, 

então vamos pra escola montar uma aula, vamos montar um plano de aula e vamos pra sala 

de aula, porque quantos planos de aula eu não montei e não consegui dar, inúmeros. Eu 

lembro que no meu projeto social, eu criei o plano de curso, eu fiquei o final de semana, eu 

criei o plano de curso e criei o plano de aula de um dia, só de um sábado. Eu cheguei pra 

dar aula e comecei a direcionar as crianças né, “ah agora vamos fazer isso pra direita”, aí tá 

uma batendo na outra, “agora vamos fazer pra esquerda”, aí dá uma de cara pra outra, aí eu 

olhei pro meu plano de aula e falei “opa, querido, vamos guardar você”, porque não é real, 

não é real. Então assim, eu tive que primeiro trabalhar direita e esquerda, trabalhar corpo, 

eram crianças que vinham de realidades onde eram muito ofendidas, então ofendiam, então 

brigavam o tempo todo, se batiam o tempo todo, eu era mais separadora de briga do que 

professora ali, porque o tempo todo eu tinha que ficar com uma pra não matar a aula, 

acabava a aula ficava um montinho lá fora esperando pra meter a porrada na outra. Então 

assim, não faz sentido pra mim assim, eu hoje eu vejo que assim, qualquer área do 

conhecimento é preciso haver isso em conjunto, porque você lida com coisas na realidade, 

que se você tivesse antes um contato, quantas professoras estão com depressão. Eu liguei 
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na escola que eu estive, foram 6 meses suficientes pra entender que eu não queria aquilo, 

porque eu não queria ficar igual aquelas professoras, várias afastadas com depressão, 

doente, por quê? Porque é um espaço insalubre, não tem infraestrutura, são realidades, 

escola perto de comunidade, então é outra realidade. Então se vai uma pessoa que só fez 

aquela coisa encantadora, porque licenciatura é curso lindo sim, e vai pra um lugar assim, 

morre, sai correndo, porque não tem nada a ver com aquele encantador, que ela vai 

preparar uma coisa linda, preparar uma coisa encantadora e que ela vai chegar lá e que ela 

não vai conseguir dar. Então ela precisa entender que há diversas realidades, assim como 

você vai pra um escola como a The British você não vai dar a sua aula que você pensou, 

porque as crianças tem outro ritmo, tem outro olhar de cultura, tem outro olhar de arte, 

porque são pais que entendem arte e a cultura como algo fundamental pro desenvolvimento 

da criança, coisa que uma pessoa que vem de comunidade acha que isso é frescura, ah 

ballet, a jazz, mas que isso é tão quanto importante como matemática, porque aquilo 

contribui pra criança, no desenvolvimento, no aprendizado pra matemática, pra química, 

pra tudo. A criança aprende a se conhecer, aprende a ver seus limites, então assim é muito 

diferente, eu tenho plena consciência que seria muito diferente se a gente tivesse em 

conjunto. É licenciatura? Pra onde que a pessoa que termina a licenciatura vai? Dar aula, 

seja em academia, seja em escola pública, seja em escola particular, seja em companhia, 

vai dar aula, então a gente tem que preparar pra esses ambientes que vai dar aula, porque é 

muito diferente. Nossa, eu tive que reaprender plano de aula, plano de curso, porque não 

dá. Quantos planos de aula a gente faz na graduação e dá aula pra gente né, aí a gente junta 

lá nossos amigos, vamos lá, “qual o tema de hoje? Corporeidade. Então tragam pra semana 

que vem aula de corporeidade”. Aí a gente dá aula pra gente, pra pessoas formadas, 

pessoas cheias de vivência, pessoas que já tem um grau de arte, cultura e intelecto, e que 

não é a mesma realidade que você vai pra uma escola. “Agora vamos pegar o pente e 

passar o pente”, as crianças vão pegar o pente e enfiar na outra, como eu já passei por isso, 

toma-lhe pente, agarra o pente no cabelo da outra. Eu já dei aula de pente né, eu levei, 

incrível, mas assim, na segunda vez deu certo, mas deu certo, porque eu falei eu vou levar 

essa aula incrível, mas eu achava que todo mundo ia se concentrar, que ia pegar o pente. 

Porque a gente aprendia lá na faculdade, quando a gente leva essa aula, todo mundo recebe 

bem, ninguém se comporta como criança, ninguém vai querer enfiar o pente na outra, todo 

mundo entra no personagem da aula, “ah, a aula hoje é pra qual idade? De 3 a 4”. Todo 

mundo vai lá, mas não. Pra eu dar aula de pente eu tem que ter 20 olhos, olhos em todos os 
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lugares e câmera. Ah vamos dar aulas com balões, com bolas, são estímulos incríveis pra 

dar aula com criança de 3 a 4, de 5 a 6, “ah, vamos trabalhar com balões”, tem que criança 

que fala assim. Criança da comunidade é encantador o balão, eu já fiz essa experiência, é 

encantador o balão, vão aproveitar o balão, umas vão ter medo do balão, vai estourar o 

balão; aí você vai trabalhar com criança que tem outro nível “balão, tia, balão?”. Entende? 

São coisas diferentes e são realidades que você só aprende vivendo, que a teoria, a 

faculdade não dá e nem tem como dar conta. Não tem como dar conta. Por isso se o espaço 

escolar tivesse em contato com a graduação seria incrível, nós com certeza teríamos 

professores mais preparados, porque os nossos professores hoje, não sei de outros lugares 

eu posso falar do Rio de Janeiro, são heróis, são pessoas que deveriam ser muito mais bem 

pagos, porque os caras saem de casa e tem que ter o emocional triplicado, quadriplicado, 

pra lidar com cada tipo de coisa que vem de um lugar, de um espaço, que diz que aquilo ali 

é lindo, é encantador, só que na prática não é, não é, é muito difícil é muito árduo e a gente 

as vezes aprende na pancada. Eu tinha alunos por exemplo que eu não podia chamar 

atenção, porque eram bandidinhos mirins, “ah, fulano”, “ah porque, tia, não pode falar 

assim com ele. Porque o pai dele é dono, não sei o quê”, “ah é mesmo é, mas na minha 

aula não vai fazer bagunça não, pode vim o dono, aquilo que for, ele vai ter que respeitar a 

minha aula”, tinham professores que não podiam, professores já foram ameaçadas, porque 

a realidade daquela escola é estar do lado da comunidade, quem vai frequentar? É o filho 

do jornalista? Não. São as crianças que moram na comunidade, então assim, são realidades 

que você tem que estar em contato, desde sempre, pra você entender. As vezes, até você se 

vê, “será que eu me vejo como professora? Será que é isso que eu quero pra minha vida?”, 

entendeu? Eu na escola pública, eu me vi, ali eu não queria, eu não procurei nenhum 

concurso pra escola pública, falei Deus me livre, eu tava me vendo a hora de ficar louca, 6 

meses, eu fiquei sem voz 3 vezes, sem voz, eu dava aula com microfone, acredite, eu dava 

aula de microfone, porque eu não tinha voz, porque eram 40 crianças dentro de uma sala 

com cadeira e mesa, porque a gente não tem aula de dança, não temos espelho, escola 

pública infelizmente não tem esse luxo. Então eu tinha que tirar, as vezes era sala de 

leitura, e tinha que empurrar as estantes, empurrar as mesas, empurrar as cadeiras e ali 

tentar dar a minha aula, com 40 crianças e isso crianças com diversas coisas, crianças 

surdas. A gente chama surdo ou cego? Não, cego e mudo, tem a diferença né, o cego, não, 

não é cego não, é surdo ou mudo, mas não fala mudo, é surdo né. Minha amiga é dessa 

área, ela tava me explicando, você não fala mudo, você fala surdo, acho que é isso, porque 
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como você não escuta, você não fala, é algo assim que ela tava me explicando, ela é 

especialista nessa área, e eu falei mudo pra ela e acho que ela me corrigiu, é um negócio 

assim. Então não fala, aí a criança não fala, aí tem o outro que quer se jogar na janela 

porque acha que pode voar, se morde todo, ele tinha metade do braço preto, ele se mordia, 

se automutilava e o outro que não tinha diagnóstico porque os pais não tratam. Tudo isso 

dentro de uma sala, minúscula, com 40 crianças que se correm, que se batem, que fazem 

tudo e tu tá ali é uma pontinha de um grão de areia pra dar aula. Então até mesmo pra 

pessoa se perceber, “será que é isso que eu quero?”, só a prática faz a gente ver. Eu me 

identifiquei com engenharia trabalhando com engenharia, fui pra uma empresa que me 

proporcionou trabalhar com engenharia, eu falei “opa, eu quero isso”. Na dança, eu 

trabalhava com a dança, muito antes de começar a graduação, eu comecei a graduação com 

20, eu dava aula desde os 16, eu já sabia o que eu queria, porque eu já tinha lidado com 

muitas coisas, eu falei “eu quero faculdade de dança”. Só que eu tomei aquele choque, não 

era o que eu esperava, e depois eu percebi porquê que aquilo era importante, mas, foi isso. 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTADO J 

 

M: Pra começar, eu gostaria que você me falasse um pouco da sua história com a 

dança, o seu percurso, como é que você veio parar aqui. 

J: Ih, é uma longa longa história, Mari. Bom, eu na verdade, o meu contato com a 

dança, eu tenho 41 anos, o meu contato com a dança de verdade, a sério mesmo, aconteceu 

já de adulta, quando eu tinha em torno de 19, 20 anos, eu comecei a estudar dança do 

ventre no Brasil, na cidade de São Paulo, enfim, mas era um pouco também porque era um 

estilo de dança que eu gostava, mas também porque na época se a gente pensar em 20 anos 

atrás, a dança pra adulto, no sentido acadêmico, se eu pensar em danças acadêmicas, em 

danças mais clássicas, como por exemplo o ballet clássico, contemporâneo, jazz, enfim, 

não era tão comum você encontrar escolas que tinham aulas disponíveis para adultos 

iniciantes e na dança do ventre não, na dança do ventre isso era quase que um “pré-

requisito” né, então a dança do ventre no começo era pra mulheres, enfim, então foi aí que 

eu comecei, há 20 anos atrás eu comecei a fazer aula de dança do ventre e eu sempre fui 

muito curiosa, então eu acabei me aprofundando, não ficando só nos ensinamentos da 

minha professora, mas eu lia muito, eu procurava muito vídeo, eu procurava entender da 

cultura, das origens. E direcionando um pouquinho pra tua pesquisa, na dança do ventre, 
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Mari, assim, hoje eu diria que dos últimos 10 anos pra cá isso mudou, mas na época em 

que eu comecei, pelo menos na dança do ventre não tinha muito, não tinha muito não, não 

tinha nada dessa formalidade, a professora não precisava ser formada em dança ou em 

nenhum tipo de faculdade ou de tipo de curso universitário ligado a área da saúde, o que eu 

entendo um pouco, se você pensar nas origens da dança do ventre, enfim, é uma dança um 

pouco como o nosso samba né, como o samba brasileiro, que faz parte da cultura de um 

povo, então quando eu penso em dança do ventre eu penso muito na cultura de um povo. E 

eu acho que isso tá um pouco relacionado, transmissão do conhecimento é uma 

transmissão muito de mãe pra filha, de transmissão familiar. Enfim, estudei dança do 

ventre, trabalhei com dança do ventre, é, enfim, dancei em restaurantes no brasil, festas, 

trabalhei com um grupo folclórico e enfim. Aí um belo dia eu tava dançando num 

restaurante e aí uma bailarina muito querida de dança do ventre, ela veio conversar comigo 

enfim, e ela é uma das tops bailarinas no Brasil, e ela falou “olha, eu queria te dar um 

conselho né, eu acho que vai te ajudar muito, porque tu tens uma questão de alinhamento, 

que eu acho que umas aulas de balé clássico ia te ajudar a melhorar isso, não que você 

tenha uma postura ruim, mas eu acho que seu alinhamento pode melhorar muito.” Lá fui eu 

né, fazer uma aula de balé clássico pra adultos, mas isso eu já tinha, vá uns 30 anos, quase 

30 anos, 29 pra 30, e foi muito engraçado isso, porque eu falei “nossa, imagina, ela pirou, 

balé clássico” e ela comentou comigo “hoje já tem algumas escolas que dão aula de balé 

clássico pra adulto”, mas também não era muitas não, Mari, enfim, aí eu fui, procurei e 

comecei fazer aulas de balé clássico. Bom, resumo da história, me apaixonei pelo balé 

clássico, principalmente pela questão da metodologia, que isso era uma coisa que eu sentia 

muita falta na dança do ventre e comecei a estudar, estudar, estudar, estudar, estudar, 

estudar, e aí fui buscar um método mais formal, vamos dizer, de dança, que é o da Royal 

Academic of Dance, então, aí eu comecei, fiz os certificados, fiz até o intermediate em 

2017, fiz o exame lá na Royal mesmo, na Royal Academic of Dance em Londres. E foi 

isso, e aí eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer da vida, eu queria trabalhar com 

dança, eu queria me especializar realmente em movimento, em trabalhar com dança mas 

no sentido, não como bailarina profissional, mas sim na área do ensino, da coreografia, do 

estudo do movimento. E eu vim pra Lisboa, na verdade porque eu queria, enfim, tá. Eu 

tava um pouco sufocada com algumas questões no Brasil e eu queria realmente passar um 

tempo fora, eu precisava passar um tempo fora, eu brinco assim, pra continuar amando o 

Brasil eu precisava passar um tempo fora, porque realmente tava muito difícil, encarar 



 

193 
 

assim, continuar vivendo, enfim, na situação de insegurança do dia-a-dia, principalmente 

em São Paulo, enfim, eu preciso, eu preciso ficar um tempo fora. E aí eu realmente decidi, 

mas eu queria estudar, queria continuar estudando, queria continuar estudando dança e eu 

fui pro curso da faculdade de licenciatura da Faculdade de Motricidade Humana, fazer o 

curso de licenciatura em dança. Que essencialmente não é um curso que forma bailarinos, 

não é um curso que forma bailarinos profissionais, mas tem um caráter muito mais pra 

análise do movimento, composição coreográfica, então eu brinco, eu vejo muitos colegas 

que se decepcionaram, se decepcionou um pouco com o curso, porque fala “ah, a gente tem 

uma carga horária prática muito pouca, enfim, pra que que eu quero estudar 

anatomofisiologia, pra que que eu preciso saber medir osso”, enfim, essas coisas todas, 

mas eu entendo e eu digo que assim, o curso, pra mim, é um o curso excelente tá, atende 

todas as minhas expectativas, porque eu já trabalhei na área, mesmo sem ser graduada em 

dança, sem ter nenhuma formação acadêmica, tirando da Royal, claro, mas antes disso 

quando eu comecei a dar aula de dança do ventre, eu me deparava com questões que hoje 

eu estou conseguindo esclarecer através do curso, através da licenciatura. Então, eu diria 

sim que a licenciatura é importante, ela é chave, mas pra quem já tem experiência, pra 

quem já sentiu na pele as dificuldades, então, quando eu vou trabalhar com um aluno com 

necessidades especiais, como que eu trabalho com aquele aluno, né, o que que eu posso, o 

que que eu não posso, como que eu planejo uma aula, né, o planejamento de uma aula de 

balé clássico pra crianças de 7 a 8 anos é o mesmo planejamento de uma aula de balé 

clássico pra crianças de 13 a 14? Ou ainda, o planejamento de uma aula de dança do ventre 

pra adultos é o mesmo planejamento que uma aula de balé clássico pra adultos? Então eu 

acho que esse tipo de questão, pra além de outras, enfim, da questão de anatomia, 

geometria, a faculdade vai muito de encontro as minhas necessidades, mas de novo eu acho 

que realmente, precisa de uma maturidade pra enxergar isso, não sei se to conseguindo ser 

clara. 

M: Mas me fala mais um pouco do curso, como está sendo fazer a licenciatura em 

dança pra você? 

J: É assim, voltar pra faculdade, voltar pra um curso depois de 20 anos, porque 

minha primeira, eu sou licenciada, eu sou bacharel em secretariado executivo, então, 

imagina, eu fiz técnico em processamento de dados, fiz depois secretariado executivo com 

ênfase em análise de sistemas e marketing, então assim, trabalhei muitos anos, trabalhei 

muitos anos, como assistente executiva, trabalhei com análise de desenvolvimento de 
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sistema de análise, e voltar pra faculdade depois de mais de 20 anos com pessoas que tem 

idade pra ser meus filhos, não foi fácil, não foi fácil, eu confesso, e eu confesso até que foi 

muito mais difícil do que eu esperava, porque a gente chega aos 41 e a gente fala “já sou 

super madura, já trabalhei com projeto, já, vou tirar de letra essa parte de organização, essa 

parte”, imagina, e na verdade não, na verdade a prática é muito diferente né, então se você 

pensar que você passa, o curso lá é integral, então você passa o dia inteiro praticamente 

com pessoas de uma outra geração e o volume de atividades, esse novo, novo?!, nem tanto 

né, não é convenção, como é que eles chamam aqui? 

M: O Tratado de Bolonha. 

J: Exato. Eu acho que ele exige muito mais do aluno, porque você tem uma carga 

horária de sala de aula, mas o que é dado em sala de aula não é suficiente, né, você precisa 

estudar fora, você precisa ir atrás, você precisa pesquisar, você precisa, realmente chegar 

em casa final de semana e estudar, então realmente isso pra mim foi um prazer, porque eu 

estou estudando aquilo que eu amo que eu gosto, mas ao mesmo tempo foi desafiador, foi 

cansativo, foi realmente estressante, chegou uma época no final do semestre, do primeiro 

semestre, que eu tava assim com os cabelos em pé que eu falava “gente, eu não vou dar 

conta”, é muita prova, é muito trabalho, e é apresentação, e é ensaio, eu fiquei assim em 

pânico, mas eu confesso que fazer licenciatura aqui em Portugal tem sido muito bom, 

muito bom, Mariana, talvez eu não teria a mesma determinação e a mesma motivação se eu 

tivesse fazendo no brasil em São Paulo, não porque as faculdades não sejam boas não, mas 

eu acho que por uma questão de sair um pouco do nosso contexto, da nossa zona de 

conforto, sabe. E os docentes são sensacionais, são muito bons, pessoas que realmente 

estão ali porque gostam de estudar, porque gostam da pesquisa, porque se interessam pelo 

autodesenvolvimento, isso eu acho que é muito importante, e infelizmente eu não via com 

tanta frequência até com os meus colegas que davam aula, que estavam na faculdade, eu 

não via isso com tanta frequência no Brasil, então aqui por exemplo eu vejo que os 

professores estão sempre, pelo menos os professores que eu tenho, ou estão fazendo um 

curso de doutorado ou de pós-doutorado, ou tão sempre fazendo workshops, seminários, 

participando ou ministrando. O que eu acho essencial num sistema de educação. 

M: sim, claro. Mas fala mais um pouco das suas expectativas ao entrar na 

universidade e agora que você já entrou quais as suas expectativas pra quando se formar. 

J: É, bom, antes de entrar pra faculdade realmente as minhas expectativas era 

conhecer mais sobre a parte de movimento, sobre a parte que me faltava, então de 
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anatomofisiologia, de cinesio, de biomecânica, enfim, com todo esse, e foi muito 

engraçado foi uma grata surpresa porque eu tive uma matéria chamada técnicas corporais e 

de bem-estar, e trouxe uma nova área de aplicação, vamos dizer assim, ou de interação, de 

integração com a dança, que eu realmente não tinha percepção que é a área das somáticas, 

então hoje, eu digo assim, quando eu vim pra cá eu vim realmente muito focada, eu quero 

estudar, eu quero estudar análise do movimento, eu quero estudar didática, eu quero 

estudar corpo, eu quero estudar movimento, enfim, porque, eu quero sair daqui fazer o meu 

CBTS, que é o Certificate Ballet Teacher da Royal, porque eu quero ser uma expert, eu 

quero ser uma excelente sim professora, pra atuar com público especial ou com pessoas ou 

com crianças, adolescentes, adultos, com necessidades especiais, com idosos e eu tinha 

isso muito claro que ia ser através da dança pura e clássica, vamos dizer assim, balé 

clássico. Hoje eu confesso que meu coração tá balançando, porque eu tive contato com 

técnicas corporais que realmente chamaram muito a minha atenção, então assim, em 

termos de futuro, em termos de, aspirações futuras, profissionais eu diria que sim, eu 

continuo pensando em seguir o trabalho com pessoas especiais, com idosos, mas talvez não 

tão especificamente focado no ballet clássico. Não sei se respondi a tua pergunta. 

M: Sim, sim, claro. Então, você já meio que falou, mas eu queria que você 

explicasse um pouquinho mais da diferença que o ensino superior tá fazendo pra sua 

formação enquanto profissional de dança. 

J: Total, todo, pra mim toda diferença porque justamente ele veio de encontro, ele 

veio suprir as informações ou os conhecimentos que eu não tinha enquanto eu dava aula, e 

eu brinco que, brinco não né é uma coisa muito séria, mas enfim, eu dava aula ou por 

imitação, porque eu seguia, eu ensinava da forma como eu aprendi, algumas coisas eu fazia 

de forma intuitiva, então as vezes é perceber quando o aluno tem alguma dificuldade e 

intuitivamente eu ia explorando outras formas de explicar, e a faculdade até o momento 

veio de encontro nesse sentido, em trazer formalmente, de uma forma mais acadêmica, 

mais organizada o conhecimento que eu não tinha. 

M: E atualmente você está trabalhando com dança? 

J: Não, não, não até por uma questão de visto né, então o visto que eu tenho é um 

visto de estudante, é um visto temporário de estudante, então realmente eu preciso de uma 

autorização especial do SEF pra poder trabalhar. Mas vamos ver pro ano eu quero começar 

a fazer alguns trabalhos voluntários e eu acho que é um pouco com esse pensamento, quero 
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fazer trabalhos voluntários como assistente pra aprender, porque eu acho que a gente 

aprende muito observando. 

M: Sim. Mas quando você trabalhava com dança, ela te sustentava ou você 

precisava trabalhar com outra área? 

J: Não, não, não, de forma alguma, eu continuava trabalhando na área de 

secretariado, como secretária executiva, e mas nem perto, nem perto, nem perto. Muito 

embora, também, eu falo por mim, mas porque, de novo, a minha história com a dança, ela 

veio muito mais tarde, hoje eu digo pra ti que eu acho que quem se propõe a fazer um 

trabalho certinho, de respeito, ético, profissional, eu acho que tanto aqui em Portugal 

quanto no Brasil, existe muita oportunidade. No Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar 

com um professor meu, fui assistente dele num projeto comunitário numa ONG, e assim, 

tem muito espaço, tem muito espaço, tem espaço pra todo mundo, né, se a gente pensar na 

área de dança, é uma área gigante, tem espaço pra todo mundo, basta saber trabalhar, basta 

realmente colocar a mão na massa e falar “ok, vamos separar as coisas.” Dá pra ficar 

milionário? Não, mas aí até hoje em dia, é o que eu falo, qual a profissão que deixa alguém 

milionário, não é. Enfim, você pode ok ganhar bem, mas, então realmente não, eu acho que 

no meu caso eu não vivia da dança, não sobrevivia, não me sustentava da dança, mas eu 

conheço muitas pessoas que sim, e curiosamente a maioria das pessoas que eu conheço ou 

muitas das pessoas que eu conheço que sobreviviam da dança, não tinham de fato uma 

formação. O que de uma certa forma é um pouco triste, sabe, porque a gente vê, poxa, 

pessoas, que foram, que estudaram e as vezes é um mercado, acaba virando um comércio, 

principalmente na área da dança pra adultos, também falando em dança de formação, mas 

também as escolas e as academias, de novo, tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra 

todo mundo, só que as vezes a coisa se torna muito comercial, né, então, “ah porque a 

fulana é famosa, dança bem, tal” ok, mas dança não é só isso, dança não é só a coreografia, 

não é só eu ensinar a coreografia, não, eu preciso ensinar o movimento, e qual que é o 

processo pra eu ensinar o movimento. Então isso me preocupa um pouco e me entristecia 

um pouco quando eu via esse tipo de situação, então as vezes professores que tinham toda 

uma formação, todo um trabalho, nem sempre tão bem vistos quanto aqueles que 

alegravam a galera, o importante é ver o aluno feliz, e ok, claro, o aluno tem que estar 

feliz, mas eu acho que ele tem que ser cuidado. 

M: Certo. E, bom, você já falou como é a sua visão de um pouco do mercado de 

trabalhar aqui em Portugal e como é que você compara o mercado de trabalho aqui em 
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Portugal e no Brasil e talvez um pouco de outros países que você tenha tido experiência ou 

de quando você fez o workshop em Londres, como você falou? 

J: Eu vivi 6 meses em Londres, eu cheguei em 2017 em Londres que foi o período 

que eu levei pra fazer meu exame de intermidiate na Royal. E lá é assim, Londres é 

Londres, não é Mariana, de novo, você tem muita oportunidade, só que você tem muita 

gente boa, muita gente boa. E quando eu falo em muita gente boa, não é um pouco 

diferente do que a gente vê aqui, não, são pessoas boas, que são assim, eu brinco, na frente 

do nome do professor ou do bailarino vem aquele monte de letrinha, sabe, 

phd/doc/blablabla, porque realmente o pessoal estuda, o pessoal dá importância. Até 

porque lá eu acho que exige um rigor um pouco maior pra você entrar como professor, 

numa escola, numa academia, enfim, eu acho, de novo, Londres existe um mercado 

interessante, sim, mas é um mercado mais exigente, justamente porque você tem uma 

oferta muito grande de profissionais, e eu não estou falando de bailarinos, eu estou falando 

de professores muito bons. Brasil, se eu olhar pro tamanho do Brasil e eu disser “ah, não, 

Brasil não tem oportunidade pra dança, Brasil a dança não funciona”, nossa, me joga na 

fogueira, agora, porque isso é uma injustiça, é uma injustiça com um país tão vasto, com 

pessoas tão boas, Brasil, po, exporta bailarino pra caramba, tem bailarino brasileiro nas 

principais companhias do mundo. Se você olhar pro Bolshoi, pro Opera de Paris, pro Royal 

Opera House, você tem bailarino brasileiro e tem mesmo e os caras são bons, então assim, 

o Brasil tem um recurso humano de bailarino fantástico, o que eu acho é que falta um 

pouco de organização né, então eu acho que falta organização, eu acho que falta 

coletividade, eu acho que falta esse sentido um pouco, mas quando as pessoas se juntam 

pra fazer as coisas, quando as pessoas realmente trabalham firmes, assim, com vontade, 

com determinação, eu acho que as coisas sim podem dar certo no Brasil. Pode ser difícil? 

Sim, pode ser difícil. Eu confesso que antes de vir para Portugal, eu saí da empresa onde eu 

tava e eu fiquei num dilema entre realmente investir o dinheiro que eu tinha abrindo um 

estúdio, abrindo uma escola de dança ou me associando com alguma escola ou investindo e 

vindo pra fora. Naquele momento, como eu te comentei, eu realmente precisava, eu optei 

sair, porque eu queria, mas sim, mas eu acredito, eu acho que existem muitas 

oportunidades, muitas oportunidades sim no Brasil, muita coisa pra ser desenvolvida, sabe, 

só precisa realmente ter briu, ter vontade de fazer, ter coragem pra fazer. É fácil? Não, não 

é. Demora? Demora. Ninguém abre ume studio de dança, e negócio nenhum, se você não 

tiver aí pelo menos um capital pra segurar as pontas os dois primeiros anos. Mas vá, eu 
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tenho amigas que enfim, que abriram os seus estúdios e estão indo super certo, sabe, de 

verdade assim, graças a deus de todo mundo, de todas as amigas e amigos que eu tenho 

que começaram a trabalhar com dança, nenhum e absolutamente nenhum dos amigos que 

eu tenho falaram “desisti da dança porque a dança não me dá dinheiro”, eu não conheço 

uma pessoa que tenha parado de dançar porque a dança não dava dinheiro. Conheço 

pessoas que sim que pararam, que deixaram de ser bailarinos profissionais, porque 

questões pessoais “ah, porque já não dava mais ou porque não era mais aquilo que eu 

queria”, ok, mas efetivamente que não, pelo menos das pessoas que eu tenho contato 

assim, nenhuma. Portugal, Portugal pra mim ainda é uma terra a ser desbravada, e aí tem 

também uma outra questão, eu sou imigrante aqui, então, eu confesso que sim que eu tentei 

mandar, tiveram duas oportunidades em que eu tentei me inscrever pra dar aulas e eu não 

sei, eu senti aquela coisa assim “ah, é que a vaga já foi preenchida”, mas não sei, sabe 

quando você não sente que aquilo é muito verdade, enfim, até porque o anúncio ficou 

ainda mais duas semanas no quadro e não foi porque a pessoa responsável não sabia que a 

vaga já tinha sido preenchida, porque eu mesma fui falar com a pessoa e o anúncio ficou 

lá, enfim. Então eu acho que aqui em Portugal, eu já ouvi muitos comentários que pra um 

brasileiro conseguir dar aula, enfim, conseguir alguma escola é mais difícil, mas isso sim, 

de novo, eu já ouvi isso, mas ao mesmo tempo eu já presenciei situações opostas. Então, 

por exemplo, tem um estúdio de dança aqui em Lisboa, grande, acho que é a maior 

academia de dança de Lisboa, no sentido de academia de dança, vamos dizer assim, e lá 

tem muitos muitos professores estrangeiros, então assim, eu conheço 2 professoras 

brasileiras, 1 canadense, um outro que é americano. Então assim, de novo, tem 

oportunidade? Tem. Agora, eu não sei, pra ser honesta contigo, eu acho que eu ainda to 

desbravando, é um universo que eu ainda to desbravando, mas que dentro também de um 

aspecto social também existe muito incentivo. Então, eu tive pesquisando um pouquinho, 

tem muita bolsa de iniciação científica, de bolsas de investigação, de iniciação cientifica, 

de doutorado, tem muito projeto, né, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de 

conhecimento no sentido de, eu acho que não tanto o pré-requisito formal, mas eu acho que 

sim o pré-requisito do networking, de conhecer as pessoas, de estar no lugar certo, aqui eu 

sinto um pouco isso, eu sinto muito, que essa questão do networking é muito forte, é muito 

forte na área da dança, até porque eu to falando de Lisboa, eu não conheço outras regiões, 

mas Lisboa é uma cidade muito pequena, então todo mundo conhece todo mundo. Você 

vai fazer aula num lugar, você olha pro lado, tá aquela pessoa que você encontrou fazendo 
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aula num outro lugar, e as pessoas se falam muito, então eu acho que é um universo muito 

pequeno, mas que ainda também tem muita oportunidade, eu acho que tá crescendo, eu 

acho que Lisboa tá maturando, tá maturando em termos de oportunidades. 

M: Entendi. Mas a sua ideia por enquanto é ficar em Portugal ou depois que se 

formar pretende ir pra outro país, experimentar a dança em outro país? 

J: É, bom, eu tenho considerado também a possibilidade de fazer o último ano de 

Erasmus, né, então não sei ainda, talvez em algum lugar, não sei, Espanha ou Polônia, 

enfim, algum, Itália, Itália eu não sei se eles têm, mas eu sei que têm Espanha, Espanha eu 

sei que eles têm, Polônia eu sei que eles têm programa, então isso é uma opção que eu 

considero, é, pra já, terminando a licenciatura eu tenho a intenção de fazer o mestrado aqui, 

porque eu já identifiquei alguns mestrados, algumas pós-graduações também que me 

interessam bastante, um pouco ligados a essa área de somática, de movimento, então os 

meus planos são esses a princípio, ficar aqui após a licenciatura pro mestrado. 

M: Entendi. E você tentando pensar agora do lado do mercado de trabalho, você 

acha que pro mercado de trabalho a graduação em dança faz diferença? 

J: Pergunta difícil essa, pergunta difícil essa. Olha, eu vou responder com dor no 

coração, tá, eu queria responder, de verdade, eu queria responder diferente, mas eu acho 

que pra quem tá contratando nem sempre, nem sempre, por que que eu digo isso? Porque 

eu vejo muito ou algumas escolas publicando vagas, pedindo professores nos murais da 

faculdade, o que que isso significa? Que o contratante, ou seja, que as escolas, elas estão 

aceitando pessoas que ainda não são graduadas, então é nesse sentido que eu olho, que eu 

respondo, que logicamente, vamos dizer assim, eu interpreto a questão do mercado. É 

lógico que eu, se eu fosse dona de uma escola, eu olhasse 2 currículos e eu vejo 1 pessoa 

que tem graduação e 1 pessoa que não tem graduação, eu vou optar por uma pessoa que 

tem graduação, mas eu acho que o mercado não pensa muito assim não, Mariana, eu vou 

ser muito honesta contigo, eu acho que o mercado não pensa muito nisso, eu acho que 

muitas vezes o mercado olha e vale mais os locais essa pessoa dançou, em que companhia, 

em que espetáculo, em que papéis que essa pessoa fez, onde essa pessoa já trabalhou do 

que tanto a formação acadêmica, infelizmente. Isso eu to falando fora dos órgãos, de 

estruturas públicas, tá, de concursos públicos que exigem a comprovação do certificado, 

mas eu to falando do comércio, da área comercial mesmo. 

M: De um modo geral mesmo né?! 

J: Sim, exato. 
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M: Mas então, pra terminar, agora a sua opinião, você considera que a experiência 

profissional é mais, menos ou igualmente importante que a formação acadêmica em dança? 

Por quê? 

J: Eu acho que ela é igualmente importante. Olha, eu não sei nem se eu estou 

respondendo a mesma coisa que eu respondi há 1 mês atrás quando você me mandou o 

questionário, depois você me conta se eu fui coerente nas minhas respostas ou não. Mas eu 

acho que justamente por isso que eu to comentando contigo, eu acho que uma completa a 

outra, eu acho que uma complementa a outra. Porque, por exemplo, a Faculdade de 

Motricidade Humana, apesar de eu ter tido aulas de balé clássico na faculdade e mesmo 

que eu faça um mestrado em dança, com certeza eu não tenho conhecimentos suficientes, 

isso não me dá conhecimentos suficientes pra dizer que eu sou uma professora de balé 

clássico, por quê? Porque eu tive uma carga horária, sei lá, de 10 horas de balé clássico, 

talvez mais vai, vamos dizer assim, 40 horas de balé clássico, na formação acadêmica. 

Então, o que eu quero dizer assim, só a formação acadêmica não basta para eu ser um bom 

professor de dança, porque muitas vezes só a formação acadêmica não é suficiente, do 

ponto de vista prático, agora já a experiência profissional, então, e eu estou dizendo assim, 

enquanto dança né. Enquanto dança, obvio que é enquanto dança. Mas o que eu quero 

dizer, enquanto atuação mesmo, ela me dá uma outra experiência de corpo, uma outra 

experiência de estar do outro lado, de saber transmitir ou ok, eu já sei, eu já passei por isso, 

eu já passei por essa fase. Então eu acho que sim, eu acho que é igualmente por isso.
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