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Resumo  

 

Este estudo centra-se na análise do processo criativo de alguns coreógrafos da 1ª 

geração da Nova Dança Portuguesa, constituintes da amostra desta investigação. 

Com vista à contextualização histórica da 1ª Geração da Nova Dança Portuguesa, 

produziu-se um quadro teórico orientador de ruturas e inovações da dança teatral, 

fazendo um cruzamento desta com outras manifestações artísticas, nomeadamente 

as artes visuais, do século XX.  

O estudo assenta na análise compreensiva do modo como o processo de 

composição coreográfica se estrutura e desenvolve em cada um dos coreógrafos, 

considerando a organização dos vários tipos de pensamento implicados nas ações, 

visando igualmente, perscrutar as estratégias criativas utilizadas por estes criadores, 

os quais as apelidam de método. O método como subcategoria emergente da 

análise dos discursos aglutina questões, experiências, heurísticas, estratégias e 

fórmulas de composição coreográfica aglomerando etapas do processo criativo, 

determinando soluções parcelares para os problemas que surgem ao longo da 

criação, sendo distinto em cada um dos coreógrafos. 

Adotou-se no quadro teórico e com base na psicologia cognitiva, o modelo clássico 

do processo criativo em quatro etapas (Wallas,1926), o qual orientou a estrutura do 

guião de entrevista, instrumento utilizado na recolha de dados. Após o seu 

tratamento, através da técnica de análise de conteúdo, demonstrou-se nos 

resultados obtidos emergentes do discurso, a interdependência entre as etapas, a 

alteração sequencial das mesmas e diferenças nas estruturas do processo criativo 

de cada um dos criadores analisados, diferindo do quadro teórico de referência.  

Este estudo contribuiu para a clarificação dos procedimentos utilizados na criação 

coreográfica, destes autores, cuja produção fica por natureza, escondida do olhar 

dos espectadores. 

 

Palavras-chave 

Dança Teatral, Criatividade, Processo criativo, Composição coreográfica 



 

Abstract 

 

This study focuses on the creative process analysis of some New Portuguese Dance 

1st generation choreographers, who represent the sample for this research. 

Overlooking the historical context of the 1st Generation New Portuguese Dance a 

theoretical framework was developed in order to guide disruptions and innovations of 

theatrical dance, cross matching it with other art forms, including twentieth century 

visual arts. 

The study is based on a comprehensive analysis of how the choreographic 

composition process is structured and developed in each of the choreographers, 

considering the organization of various types of thinking involved in the actions. It 

also intends to scrutinize the creative strategies used by those creators, which they 

call method. The method as an emerging subcategory of discourse analysis puts 

together questions, experiences, heuristics, strategies and choreographic 

composition formulas, assembling stages of the creative process, settling partial 

solutions for the problems that arise throughout the creative process being distinct in 

each of the choreographers. 

Based on cognitive psychology, the theoretical framework adopts the classic model 

of the creative process into four stages (Wallas, 1926), guiding the structure of the 

interview, which was the instrument used for data collection. Data treatment, through 

content analysis, showed through the results obtained, the interdependence between 

the phases of the process, the sequential change of the same structures and 

differences in the creative process of each of the creators analyzed, differing from the 

previous chosen theoretical framework. 

This study intends to contribute to the clarification and disclosure of the procedures 

used by those choreographic authors in their creative processes, whose production 

process is naturally hidden. 

 

Keywords 

Theatrical Dance, Creativity, Creative process, Choreographic composition
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I Parte 
 

 

Introdução  

 

O público ao assistir um espetáculo defronta-se com um produto acabado, fruto de 

um processo criativo anterior. A criação de uma coreografia pressupõe um grande 

envolvimento por parte do coreógrafo, na estruturação das suas ações e 

pensamentos com vista a uma resolução criativa. É sobre estes aspetos evocados 

que se debruça este estudo. Tendo como base a preposição teórica de Graham 

Wallas (1926) sobre o processo criativo, em quatro etapas, procedeu-se à análise 

dos processos criativos individuais de quatro coreógrafos que integraram o estudo 

pertencentes à primeira geração da Nova Dança Portuguesa, movimento que no 

final dos anos 80 início dos anos 90, alterou o panorama da dança teatral em 

Portugal. 

Comparou-se então, o modelo de Wallas com a prática dos coreógrafos apurando as 

especificidades de cada criador. A metodologia qualitativa empreendida, permitiu 

procurar semelhanças e divergências entre o modelo clássico, e a prática 

coreográfica descrita por estes criadores. As conclusões centraram-se na marca 

única de cada criação coreográfica. Esta relaciona-se com as decisões e influências 

que são vividas durante o processo criativo, concretamente com os traços da 

personalidade, as motivações, a capacidade de trabalhar de forma multidisciplinar e 

em grupo. 

Num breve levantamento de preponderâncias, com vista a perceber as repercussões 

das ruturas criadas que indiretamente influenciaram a Nova Dança Portuguesa, 

organizou-se uma contextualização da dança no século XX. Neste, incluiu-se uma 

abordagem às artes visuais e à área da performance, enquanto movimentos que 

também influenciaram a dança como expressão artística e de criação. Tendo como 

base a dança teatral que se produz para um público que afastado observa a peça, 

no primeiro capítulo, referem-se as ruturas da dança teatral desde o início do século 

XX, interligando com outros movimentos artísticos até aos anos sessenta, passando-

se depois à contextualização da situação portuguesa. Muitos artistas ficaram por 

referir porém, pensa-se serem os referenciados, aqueles que imprimiram mudanças 
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que direta ou indiretamente influenciaram o trabalho dos coreógrafos da Nova Dança 

Portuguesa. 

Ainda na contextualização, o segundo capítulo apresenta uma abordagem ao 

processo criativo na perspetiva da Psicologia Cognitiva. Descreve-se um quadro 

teórico passível de fundamentar a investigação sobre o processo criativo com o 

objetivo de compreender a estrutura do pensamento e as ações durante a criação 

coreográfica contemporânea portuguesa, sob esse ponto de vista.  

No terceiro capítulo apresenta-se a problemática, a metodologia usada e os 

coreógrafos que integram a amostra: Madalena Victorino, Francisco Camacho, 

Paulo Ribeiro e Vera Mantero. Descriminam-se as técnicas e instrumentos de 

recolha dos dados e o seu tratamento, através da análise de conteúdo formulada às 

das entrevistas efetuadas. Segue-se o quarto capítulo onde se apresentam, 

analisam e discutem os resultados emergentes desta investigação e por fim as 

conclusões que remetem para a descrição das formas de criação específicas de 

cada um dos criadores, baseando-se em macro estruturas e micro estruturas de 

organização, que estruturam variantes ao modelo teórico considerado no estudo. 
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II Parte - Enquadramento histórico da dança vanguardista 

no século XX 

 

Apresentam-se os autores e acontecimentos que se pensa contribuírem para a 

elaboração de uma linha de pensamento ao longo do século XX na área da dança 

teatral – “um género de performance que estabelece uma separação entre intérprete 

e espectadores” (Fazenda, 2007 p.1). 

Sucede-se a esta explanação, a apresentação dos conceitos relativos à definição e 

do processo criativo e suas etapas estruturantes, com base na área da Psicologia 

Cognitiva. Determinam os dois grandes temas, que contextualizam o pensamento 

desenvolvido no estudo as referências da História da Dança no século XX e o 

processo criativo sob o ponto de vista da Psicologia Cognitiva.  

 

Capítulo1- Ruturas da dança teatral 

 

O primeiro grande tema do estudo são as ruturas produzidas na dança Teatral. Não 

se tratando de um relato de companhias de dança, ou da descrição intensiva dos 

percursos dos coreógrafos ao longo do século XX, procuraram-se pontos relevantes 

como a conjuntura artística, alterações na forma de apresentação dos espetáculos, 

mudanças de atitude perante o corpo, ou na composição coreográfica, a exploração 

de outros estilos de movimento e a relação com outras artes que determinaram uma 

outra dança criada para o público. Tais ruturas introduzidas por coreógrafos criaram 

estilos próprios de apresentação das coreografias, gerando diferentes correntes e 

em alguns casos novas técnicas corporais assim como, outras formas de relacionar 

a dança com as artes intervenientes no espetáculo e com o público.  

 

1.1– Vanguardas do século XX: movimentos artísticos de rutura 
 

Os contextos artísticos do século XX permitem observar a abertura das mentes e o 

gosto dos artistas pela experimentação. Foi um século marcado por acontecimentos 

e mudanças drásticas que levaram a novas estruturas de funcionamento, 

composição artística e concretamente ao progresso destas áreas. Na dança 



4 
 

cumpriram-se desígnios artísticos que permitiram a aceitação de outros corpos, 

menos baléticos, e diferentes temáticas, a influência das outras artes e novas formas 

de expressão que ampliaram as estratégias coreográficas. 

A primeira metade do século XX viveu a industrialização, duas guerras mundiais e 

alterações radicais nas artes, tanto a nível técnico, como estético. A dança enquanto 

género inovador e de rotura com o que vigorava durante o século XX não teve uma 

produção regular ou fecunda comparativamente às outras artes. Antes, teve 

coreógrafos que nos seus espetáculos, refletiam a evolução dos tempos vividos, 

implementando mudanças fundamentais para a dança de hoje. Verificou-se uma 

grande atenção dos artistas à realidade e a outros artistas, na conquista de um 

papel reflexivo e de contágio.  

Procurou-se evidenciar no estudo os elementos comuns nas áreas que destacam o 

corpo e a sua relação com o espaço, nelas incluídas a performance, como área de 

cruzamento entre artes plásticas e a arte do movimento. Sendo referências 

históricas que inspiraram e influenciam a produção coreográfica contemporânea, é 

de ressalvar que o destaque é feito às inovações geradoras de contributos para 

novas linhas estéticas de dança. 

Os movimentos artísticos que se apresentam, analisados enquanto momentos 

fluídos com muitas influências e fatores, representam-se como referências 

orientadoras da construção de uma linha de pensamento. É nesta consciência que 

se abordam os temas. Interessa por isso perceber a importância das inovações 

operadas nas artes que têm o corpo como expressão. No presente estabelecidas as 

linhas da dança contemporânea, verifica-se uma ideia forte de reflexão, herdada das 

inovações dos coreógrafos e artistas que viveram no século XX.  

 

1.2- Influências pertinentes na dança teatral e nas artes no século 

XX: América e Europa 

 

No início do século XX a dança que se fazia-se nos palcos tinha a sua base no 

trabalho das companhias de repertório clássico, com uma estética que se baseava 

nos ballets narrativos (Mendonça, 2008) e fantasiosos, cujos movimentos usados 

nas coreografias eram restritos a corpos de características estéticas e físicas 

especiais e treinados para uma técnica. A dramaturgia dos espetáculos era linear 
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centrada num tema, ou narrativa com o objetivo principal de divertir e distrair os 

públicos. Na Europa e na América o quotidiano preenchido de mudanças, a poucos 

coreógrafos da época servia de inspiração. Não existiam na dança intenções de 

retratar a realidade ou as questões do momento. Ao contrário, o Modernismo, 

“sendo mais uma atitude que um estilo” (Kemp, 2000 p.410) tinha como 

características e objetivos, criar a partir das realidades e perceções da época.  

A dança, maioritariamente dançada por mulheres, nos primeiros anos do século era 

considerada uma arte menor nunca ao nível das artes visuais ou da música.  

“Os modernistas viam na dança uma linguagem que propiciava o 
cruzamento de diferentes disciplinas artísticas, a elas associando um 
imaginário do corpo em transformação.”  

Roubaud; Tércio, 2010 p. 193. 
 

Entre a tradição e os princípios modernistas proporcionaram-se ruturas e novas 

linhas artísticas. Segundo Navarro nesta altura “(…) a arte não se limita a apenas a 

imitar a natureza, sendo também uma criação imaginativa (…)” (Navarro, 2006 p.46). 

 

 

1.2.1 - Delsarte, Dalcroze, Laban- teóricos do movimento 

 

Teorizando o movimento e a gestualidade vários autores contribuíram de forma 

importante para as ruturas que se sucederam na dança do século XX. 

François Delsarte, (1811-1871) francês, desenvolveu um sistema para análise do 

gesto e do movimento na convicção de estarem estes, intimamente ligados às 

emoções (Au, 2006). Delsarte estudou o modo como o corpo transmite a própria 

interioridade (Azevedo, 2008) e como comunica nas posturas avaliando o potencial 

físico da expressão do corpo. Uma posição corporal de abertura significa bem-estar 

e de fechamento, mal-estar.  

Inicialmente ator, Delsarte ensinou em Paris durante os anos 1839 e os anos 1859. 

O seu trabalho servirá mais tarde como base para o ensino, exploração e estudo do 

movimento, como se verificou na Denishawnschooll de Ruth Saint Denis e nos 

estudos de Émile Jaques Dalcroze e de Rudolf Laban (Azevedo, 2008). As teorias 

de Delsarte explicando a ligação do movimento às emoções e impulsos serão 

determinantes para a atribuição de significado aos gestos e para as possibilidades 

de leitura do movimento (Azevedo,2008). A emoção transmitida pelo corpo, em vez 
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da narratividade, será uma das grandes mudanças na dança preconizada pelos 

coreógrafos vanguardistas. 

Também o suíço Émile Jacques Dalcroze, (1865-1950) músico e pedagogo, 

desenvolveu mais tarde um método de ensino musical cuja base seria o corpo, o 

“sistema rítmico” (Portinari, 1989). Determinando diferentes graus de tensão 

muscular e energia aplicada ao movimento, explicou a necessidade de um 

movimento claro sem outros automáticos ou supérfluos que o tornam pouco objetivo 

(Azevedo, 2008). Dalcroze demonstrou a importância do entendimento da música 

através do corpo, que na consciência da própria postura e energia aplicada do 

movimento corporal, permite o domínio do ritmo sem tensão e com uma 

expressividade natural. Explicou como o movimento se relaciona com os 

sentimentos, aprofundou a sua própria metodologia de ensino musical e movimento, 

a Eurritmia, que foi comparada a uma ginástica que organiza o corpo no espaço e no 

tempo (Azevedo,2008). Na ligação do movimento à música, Dalcroze propõe a 

construção de uma dramaturgia do movimento, pela aplicação da sensibilidade 

musical e da imaginação permitindo o conhecimento do próprio equilíbrio e 

potencialidades físicas que se traduzem na consciência corporal. O seu método foi 

ensinado na Alemanha especificamente em Hellerau onde foi diretor (Portinari, 

1989). Teve como aprendizes Loïe Fuller, Isadora Duncan e Ruth Saint Dennis que 

adotará o método Dalcroze e também de Delsarte para o ensino dos seus alunos, na 

escola que fundará mais tarde. Outra artista e aluna também influenciada por 

Dalcroze, será a alemã Mary Wigman (Au, 2006).  

Rudolf Laban (1879- 1958) austro-húngaro sistematizou a dança, e deu-lhe novos e 

importantes contributos. Criou a base para a dança expressiva, acessível a todos 

com metodologias direcionadas para a educação, a terapia e o entretenimento.  

Este teórico da dança nasceu na Hungria e estudou Belas Artes em Paris. Em 1910, 

na Suíça começou a estudar o movimento inspirado pelas teorias de Delsarte e 

Dalcroze e lá abre a sua escola de “Arte do Movimento” cuja técnica se denominará, 

Eucinesia. Laban considera que o movimento acontece na necessidade do corpo se 

movimentar e exprimir e devendo procurar a fluidez (Au, 2006). Desta forma define e 

sistematiza o movimento pela própria função, tanto no esforço como no relaxamento. 

Laban definiu o tempo, peso, espaço e fluência (Azevedo,2008) como bases para a 

consciência e análise do esforço. Nestas define-se o impulso interior que atribuí a 

dramaturgia ao movimento. Dois movimentos iguais distinguem-se pela função e 
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pelo esforço necessário para se realizarem, determinando desta forma a própria 

qualidade dos movimentos.  

Para Laban a capacidade de observação e análise do movimento são determinantes 

da consciência do movimento corporal (Azevedo,2008). Esta consciência permite o 

controlo, autoconhecimento, exploração, ampliação e modificação das próprias 

capacidades expressivas bem como, a exploração da cinesfera, espaço que o corpo 

ocupa distendido sem movimento (Azevedo, 2008). Laban protagonizou uma 

revolução no movimento criando a dança expressiva, Ausdrucktanz (Au, 2006), 

dança expressionista (Sasportes et.al.; Acarte, 1994). A metodologia de Laban será 

útil, tanto a bailarinos como a atores.  

Em 1926, Laban já havia criado uma forma de registo gráfico do movimento a 

Labanotation, adaptável a qualquer função do corpo. Nesta pesquisa teve a 

colaboração do seu aluno, bailarino e coreógrafo alemão Kurt Jooss (Au, 2006). 

Ainda nesse ano Laban vai para Berlim onde trabalha com grupos de ginastas. Mais 

tarde, não se identificando com os ideais nazis, foge para Inglaterra onde cria o 

Modern Educational Dance e publica livros com a sua metodologia.  

Nikolai Foregger (1892-1939) artista ucraniano explorou o corpo procurando agregar 

técnicas de dança, teatrais, cinematográficas e circenses nas suas performances no 

Estúdio Mastfor. Criando uma técnica de trabalho físico, similar à Eucinesia Rudolf 

Laban e à biomecânica de Vsevolod Meyerhold (1894-1940), Foregger que estudou 

dança na Rússia apresentou várias Danças Mecânicas que seriam espetáculos 

multidisciplinares em que o corpo era visto como uma máquina numa arte mecânica 

a que o Futurismo apelava. A sua fundamentação teórica situou-se na importância 

de desenvolver capacidades físicas e psicológicas do intérprete a tafiatrenage. 

“(…)Fascinado pelas intermináveis discussões que ocorriam durante as exposições 

e pela mecanização e abstração da arte e do teatro, Foregger ampliou essas ideias 

através da inclusão da dança. (…)”Goldberg (2012 pp.46,47). 

Como Delsarte, Dalcroze, Laban e Foregger, outros estudiosos e artistas 

determinaram o curso da arte e do corpo, uns em contribuições teóricas outros, 

práticas. Associaram à melhoria do desempenho físico de bailarinos, atores, 

performers, cantores, ou ginastas, estudos para análise, investigação e 

sistematização do movimento, com objetivos de o tornarem mais eficaz e expressivo. 

O interesse pelo movimento corporal e sua expressão não se restringiam à dança e 
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à composição coreográfica, estava também no teatro e em todas as artes que 

implicassem a experiência viva da arte. 

 

 

1.2.2 -Loïe Fuller: a primeira modernista 

 
“A dança contemporânea nasceu, tal como o cinema, no fim do 

século XIX. É, à sua semelhança, uma arte nova, ainda que o seu 
veículo – o corpo humano- seja o suporte mais velho de todos. Loïe 
Fuller anuncia emblematicamente o aparecimento simultâneo do 
movimento de corpo e do movimento de luz (movimento de um corpo 
iluminada por meio de projecções), por vezes, a partir da mesma 
prefiguração: o nascimento da biomecânica, a visão das fases 
intermédias da deslocação e as suas dinâmicas desvendadas através 
da cronofotografia, por exemplo.” 

Louppe, 2012, p.54. 
 

No século XX destaca-se Loïe Fuller (1862-1928) como uma das representantes da 

dança, e referência para a dança contemporânea. Impulsionadora da mudança na 

composição coreográfica, criava considerando os efeitos de luz e os figurinos. Tendo 

estudado teatro, esta coreógrafa americana, inovou nos seus espetáculos 

apresentando volumes, cores e novos efeitos de luz.  

Na américa não existia uma tradição da prática e de ensino do Ballet consistentes, o 

que gerou a procura de novas formas de expressão por parte de algumas artistas 

que concretizaram inovações estruturantes e geradoras de novas correntes 

artísticas na área da dança.  

Segundo Au (2006) o interesse de Loïe Fuller pela tecnologia, concretamente pela 

luz usada em palco, colocou-a ao nível de outros criadores que pesquisavam os 

efeitos e possibilidades da expressão da cor e da luz, como o pintor Georges Seurat. 

Fuller dançava movimentando os figurinos esvoaçantes com os braços de forma 

constante e fluída (Banes,1994), em algumas coreografias segurava varas que 

prolongavam os braços e os figurinos. A luz projetada nos figurinos drapeados e 

volumosos de Loïe Fuller, dava primazia à imagem o que representou uma mudança 

no intuito do espetáculo e nas espectativas dos espectadores habituados a histórias 

com movimento. Loïe Fuller valorizava a individualidade do bailarino e explorava a 

liberdade dos próprios movimentos sem dar relevo à beleza ou virtuosismo, 

declinando o carácter de entretenimento dos espetáculos. Fuller explorou, criou e 

patenteou efeitos de luz inovadores. 
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Os temas que Fuller escolhia para as coreografias relacionavam-se com os efeitos 

visuais produzidos e elementos naturais como o fogo e o mar, animais ou flores. 

Com todas as suas inovações, Fuller tornou-se original na construção da 

dramaturgia do espetáculo. Como refere Au (2006), ao longo da sua carreira, Fuller 

também se interessou pela música progressista de Stravinsky, Debussy, Gluck, 

Mussorgsky, entre outros compositores cuja música dificilmente era usada em 

espetáculos de dança. 

“(…)Loïe Fuller apresentava-se como um das primeiras iconoclastas, 
capaz de fazer dança de arte sem bases académicas e de se aventurar 
a mover-se ao som dos mestres clássicos.”  

Sasportes,1970, p.237. 

 

O sucesso de Fuller foi reconhecido em Paris logo no final do século XIX com a 

apresentação de coreografias suas em 1900 na Exposição Universal com a 

companhia de Sada Yaco, actriz japonesa (Au, 2006). Dois anos mais tarde Loïe 

Fuller e Sada Yaco apresentariam o mesmo espetáculo em Lisboa. (Sasportes,et.al, 

1994).Sendo uma contemporânea dos Fauves, de expressões radicais e que 

lutaram pela liberdade na expressão do artista (Janson,1998), notam-se nos 

princípios comuns na defesa da uma expressão livre, experimental e de rutura. 

Como Fuller também Isadora Duncan e Ruth Saint Denis mais tarde o farão. 

 

 

1.2.3- Isadora Ducan: a sublimação do natural  

 

Contemporânea de Loïe Fuller, Isadora Duncan (1877- 1927) foi uma coreógrafa 

autodidata.  

“Entre séculos (o XIX e o XX), nos Estados Unidos da América, 
Isadora Duncan (1877-1927) preconiza uma “nova dança” que, contra 
o antepassado aristocrático e palaciano do ballet- que desde o século 
XVIII vinha dominando a cena da dança teatral quer na Europa quer, à 
época de Duncan, nos Estados Unidos da América – fosse 
“verdadeiramente americana”.” 

Fazenda, 2007 p. 57. 

Esta bailarina e coreógrafa californiana, foi determinante para a dança 

contemporânea. Inovou inspirando-se nos movimentos da natureza que segundo a 

própria lhe permitiam representar a liberdade (Au, 2006) e demonstrou o potencial 

expressivo do corpo natural. Duncan dançava muitas vezes descalça e com vestes 

soltas de inspiração grega. Na opção por figurinos menos apertados distinguia-se da 
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tradição revelando o seu desejo de libertação do corpo comparativamente aos 

figurinos e às pontas que alongavam e comprimiam os corpos e pés baléticos (Au, 

2006). 

Isadora Duncan apresentou os seus primeiros espetáculos em 1896 em Chicago e 

Nova Iorque. Aos 21 anos assiste a um espetáculo de Loïe Fuller em Paris. Mais 

tarde em 1902, as duas pioneiras conhecem-se (Au, 2006) é nesta altura que 

Isadora se muda para Londres onde estuda arte grega em museus de Londres e 

Paris. 

Esta pioneira da dança livre, acrescentará uma perspetiva à dança de então. 

Azevedo (2008) e Au (2006) referem que Duncan considerava que todo o 

movimento se inicia no plexus solar, zona central do tronco, depois evoluindo para 

as extremidades desta forma, Duncan inverte a tendência de mobilidade periférica 

dos membros, característica do Ballet. A coreógrafa considerava que o movimento, 

expressão, figurinos e cenários deviam ser naturais e simples (Azevedo, 2008), logo 

valoriza a expressão espontânea do corpo, dando-lhe centralidade e potência na 

procura de harmonia. Duncan pesquisou os movimentos elementares do corpo 

apresentando como elementos coreográficos: o andar, o correr e o saltar. Para 

Isadora a dança seria a união do corpo à alma na expressão de sentimentos e ainda 

sublimação do que é natural.  

Isadora Duncan, tinha como admirador o escultor Auguste Rodin (1840-1917) de 

quem a coreógrafa chegou a ser sua aluna (Portinari,1989), e os seus princípios 

coreográficos estavam em concordância com os ideais modernistas. Rodin que nas 

suas obras se centrava na imperfeição da vida foi considerado como o artista que 

deu vida à matéria. Mudou a perspetiva de observação da obra pela valorização do 

segmento em relação ao todo e indiretamente terá influenciado o modelo de Duncan 

de enaltecer o natural.  

Tendo vivido na Alemanha, Duncan em 1904 viajou até à Rússia onde causou 

grande impacto junto dos membros dos Ballets Russes, mais especificamente junto 

do coreógrafo Mikhail Fokine (1880-1942). Isadora Duncan apresentava-se muitas 

vezes em solo, tal como Loïe Fuller e criava coreografias usando movimentos que 

se aproximavam de uma dança mais acessível ao corpo comum sem uma 

mensagem linear ou narrativa, antes transmitindo o prazer do movimento. Exibia as 

coreografias estruturadas a partir da música de Chopin, Beethoven, Brahms, 

Schubert ou Tchaikovsky. Na altura autores pouco usados em espetáculos menores, 
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os de dança (Au, 2006). A sua vida agitada e trágica não a impediu de criar uma 

forma de movimento própria tornando-se uma referência para a dança que se 

seguiu.  

Os inusitados princípios de uma dança livre e naturalista (Ribeiro 1994) sem uma 

coreografia milimétrica com deslocações geométricas e planeadas no espaço, no 

início do século XX, não conseguiram a adesão de todos os coreógrafos. Porém, o 

trabalho destas coreógrafas ficou sempre associado ao seu carácter inovador e, 

embora representassem o espaço dado à experimentação, reflexo da abertura e 

aceitação que marcou o Modernismo, isso não impediu que outros movimentos de 

rutura com a tradição do ballet clássico se destacassem. 

Segundo Sally Banes (1987), Loïe Fuller foi quem determinou os princípios da dança 

moderna ao apresentar-se em solo e explorando a liberdade do movimento. Defende 

também que estes princípios não foram aceites pelos contemporâneos de Fuller e 

que só mais tarde, os pós-modernos vão explorá-los. Iniciou-se uma mudança não 

só no intuito da dança, que passa a ter um discurso associado à vivência do 

espetáculo sob os aspetos visuais e sensoriais, mas também no assumir o 

abandono da técnica e da narrativa. É o criar de um espaço para a imaginação do 

espectador que, nas sugestões subjetivas do espetáculo, pode fazer uma leitura 

pessoal.  

 

 

1.2.4- Performance: das artes plásticas à vanguarda do corpo 

 

 As duas Grandes Guerras Mundiais e as mudanças que trouxeram influenciaram 

correntes artísticas refletindo nas obras de arte a crítica social, a experimentação, a 

interioridade e a esperança dos artistas. Os novos movimentos artísticos surgiam em 

constatação ou em reação às guerras, à industrialização e aos contactos entre 

artistas, uns retratavam, outros reinterpretavam os significados dos tempos que se 

viviam. No século XX, a arte personalizou a mudança com movimentos artísticos que 

refletiam ideais para uma nova sociedade e ao mesmo tempo permitiam a expressão 

pessoal e criativa. A arte era a imagem dos tempos vividos mas também, do 

pensamento. E foi neste século que os ensaios e experiências que os artistas 

realizavam se transformaram em arte surgindo a performance como arte agregadora 
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de várias expressões. Embora só nos anos setenta reconhecida claramente como 

arte. 

“Qualquer definição mais rígida negaria de imediato a própria 
possibilidade da performance, pois os seus participantes usam livremente 
quaisquer disciplinas e meios como material- literatura, poesia, teatro, 
música, dança, arquitectura e pintura, assim como vídeo, película, slides e 
narrações -, utilizando-os nas mais diversas combinações.” 

Goldberg, 2012, p. 10. 

 

Simultaneamente às mudanças que apresentavam as coreógrafas referidas, muitas 

outras manifestações artísticas surgiam de forma regular. O Futurismo foi um 

movimento que englobou vários artistas e áreas artísticas e teve contributo 

determinante para as artes performativas, concretamente nos happenings de 1960 

(Kemp,2000). Teve como protagonista o poeta italiano Filippo Marinetti (1876- 1944) 

que através de um irreverente artigo publicado no jornal francês Le Fígaro em 1909 

com o título Le Futurisme, deu voz à nova expressão, a Performance Futurista 

(Goldberg,2012).  

Nos anos que se seguiram muitos artistas se identificaram com a performance uma 

vez que, nela cabiam muitos géneros. A produção de uma arte com a participação 

de artistas de várias áreas tal como Richard Wagner havia anteriormente imaginado 

(Goldberg 2007), servia de referência a alguns artistas que se identificavam com a 

performance futurista. Também alguns coreógrafos aderiram à performance futurista 

de cariz experimental e por vezes improvisado. Era uma arte de vanguarda que 

podia numa apresentação incorporar várias áreas artísticas e ideias desconexas. É 

aqui que a Arte Dada e o Surrealismo encontram a sua concretização performática 

em apresentações que muitas vezes o público não receava patear. É no Futurismo 

que se enquadravam artistas, que como Fuller e Duncan reclamavam o uso do 

espaço real, estes na substituição da tela e dos pincéis.  

Participaram com a sua arte ou assistiram a performances futuristas, que 

preconizaram as performances dos anos sessenta (Kemp, 2000), artistas como 

Giacomo Balla e Fortunato Depero, Umberto Boccioni, Toulouse Lautrec, Sergei 

Diaghilev, Kasemir Malevitch, Nikolai Foregger, Vladimir Maiakovski, Hugo Ball, 

Emmy Hennings, Valentine de Saint-Point, Vsevolod Meyerhold, Hugo Ball, OsKar 

Kokoska, Vassili Kandinsky, Rudolf Laban, Tristan Tzara, André Breton, Sonia 

Delaunay, Erik Satie, Jean Cocteau, Léonide Massine, Guillaume Apolinaire, Loïe 
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Fuller, André Breton, entre muitos outros, que ensaiavam as oportunidades de 

experimentação arrojada que a performance possibilitava (Goldberg, 2012). 

O movimento Dada, também designada como “anti-arte niilista” (Kemp, 2000 p.442), 

surgiu em Zurique no ano de 1916 como forma de protesto contra a burguesia 

(Kemp,2000 p.412) que estes artistas consideravam responsável pela I Grande 

Guerra. Participaram e criaram nessa linha estética Francis Picabia (1879-1953), 

que criou obras baseadas nas máquinas que representavam o que não era humano, 

e Marcel Duchamp (1887-1968) o mais iconoclasta dos Dada (Kemp, 2000), que 

com objetos comuns, ready mades, criou obras retirando a mestria às tradicionais 

obras de arte. Este artista viabilizou a transmissão de ideias contrariando a tradição 

de transmissão de imagens. (Kemp, 2000 p.496). Picabia e Duchamp foram dois dos 

artistas mais expressivos do movimento Dada. O Dada que apresentava uma arte 

desregrada, anárquica e questionadora foi, como outros movimentos modernistas, 

uma atitude de rutura com o academismo e de valorização àquilo que estava 

instituído, não criando nada de realmente novo e dando primazia ao acaso e à 

simultaneidade.  

Em 1925 o Manifesto Surrealista contribuiu com os fundamentos para uma arte que 

expressava o pensamento e o sonho, justificando os enredos psíquicos de 

apresentações e obras anteriores ao próprio manifesto. Era uma arte do 

inconsciente e do irracional.  

No seguimento do movimento futurista iniciado por Marinetti, pintores, escultores, 

coreógrafos encenadores, poetas criavam performances muitas vezes sendo eles os 

protagonistas. Marinetti criou e apresentou muitas performances, intituladas de 

“Dança da Granada”, ou “Dança da Aviadora”, Loïe Fuller criou entre outras a 

“Dança Azul”, a “Dança Ultravioleta”, a “Dança do Aço”, Gilbert Clavel e Fortunato 

Depero apresentaram em Itália “Danças Plásticas”, Foregger as “Danças Mecânicas” 

e ainda Oskar Schlemmmer na Bauhaus intitulou muitas das suas apresentações 

como a “Dança dos Gestos”, “Dança das Varas”, “Dança do Vidro” e ainda o “Ballet 

Triádico” este, para um conjunto de danças que seriam o resultado de várias 

experiências coreográficas. Com estes artistas o conceito de dança seria a 

concretização do próprio manifesto fundador que referia a velocidade e um trabalho 

entre corpo e o seu movimento. Em 1917, Marinetti valorizou no seu manifesto da 

“Dança Futurista”, a dança de Loïe Fuller, de Isadora Duncan e de Nijinsky que 

segundo ele, dançavam de forma espontânea sem recorrerem a um modelo que 
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imitavam, tal como na arte modernista e na performance (Goldberg, 2012). O surgir 

da performance com a intenção de criar espanto e evocar o absurdo, confirma o 

desejo de fuga ao tradicional academismo. A performance, expressão desordenada 

e sequiosa de novas ideias, preparou terreno para a consolidação de novas 

correntes artísticas a partir daquilo que é real e vivenciado. Integrou também as 

ideias de abstração e a mecanização do corpo, definia-se como uma arte anárquica 

e até de participação pública, porém “A performance passou a ser reconhecida como 

meio de expressão artística independente na década de 1970.” (Goldberg, 2012 p.7). 

Determinante para a dança na sua permissividade a todas as experiências 

realizadas com o corpo, a performance contribuirá mais tarde, a partir dos anos 

sessenta e setenta, também para o alargamento da abrangência da dança. Sendo 

uma arte de essência vanguardista e com potencial para abranger muitas 

expressões, a performance será em alguns aspetos, a zona de experimentação do 

corpo, enquanto elemento plástico e expressivo. 

 

 

1.2.5 -Os Ballets Russes de Diaglilev: a dança e as artes de palco 

 

“Um dos aspectos mais pertinentes na dança ocidental deste 

século é o fascínio e a atracção recíprocos que os coreógrafos e bailarinos 

americanos (…) têm pelas obras europeias (…), e que os europeus têm 

pela dança americana.” 

Ribeiro, 1994.p.64. 

 

Os Ballets Russes foram o exemplo de uma companhia cuja abertura a novos 

movimentos, interação e integração das artes de palco, refletiu o engrandecimento 

mútuo numa demonstração de independência em relação ao teatro e à ópera 

(Sasportes, 1979). Em 1909, os Ballets Russes tiveram um grande êxito em Paris 

com a apresentação de várias coreografias de Michel Fokine e Marius Petipa 

(Portinari,1989). A apresentação de uma nova estética de movimento e um grande 

investimento na cenografia, nos figurinos e em todos os elementos do espetáculo 

contribuíam para o sucesso. O coreógrafo principal dos Ballets Russes, Michel 

Fokine (1880-1942) defendia a criação de movimento específico para cada peça 

musical e uma expressão do corpo que valorizasse todas as suas partes, recusando 

movimentos supérfluos e sem significação.  
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Alexandre Benois (1870-1960) pintor e grande apreciador de ballet russo depois de 

conhecer Michel Fokine (1880-1942), apresentou este coreógrafo dos Ballets 

Russes, ao bem-sucedido Serge Diaghilev (1872-1929) em 1907 (Au, 2006). Benois 

esperava que Diaghilev difundisse o ballet russo no ocidente, enquanto diretor da 

companhia.  

Fokine que havia sucedido a Marius Petipa (1818-1910) como coreógrafo principal 

dos Ballets Russes tinha ideias concretas para desenvolver a linha estética da 

companhia, baseavam-se na igualdade de destaque dado à música, figurinos, 

cenários e coreografia. Fokine viu em Diaghilev um parceiro que aproveitando os 

seus conhecimentos e contatos, fruto da sua anterior experiência profissional como 

editor de arte e organizador de exposições, conseguiria o sucesso da apresentação 

em Paris. Em 1910 os Ballets Russes regressam a Paris para mais uma temporada 

de sucessos e com a estreia de Igor Stravinsky numa composição musical para 

ballet, a obra, “Pássaro de Fogo” que representou a inversão da tradicional 

prevalência da música perante a coreografia, aspeto importante para equiparar a 

dança às outras artes. 

Um dos principais bailarinos da companhia Vaslav Nijinsky (1889-1950) também se 

destacava na sua interpretação e saltos extraordinários. Nijinsky seria comparado a 

um deus pelos críticos. Mais tarde, criará coreografias para os Ballets Russes tendo 

como base as inovações de Isadora Duncan. “L´Apres Midi d’un Faune”, coreografia 

de Nijinsky com inspiração em posturas de perfil egípcias e gregas e com posições 

de pés totalmente opostas ao en dehors (rotação externa) do Ballet tornar-se-á uma 

referência assim como, “Le Sacre du Printemps” em 1913, que teve como assistente 

e colaboradora Marie Rambert, aluna de Dalcroze. Perante o favoritismo do jovem 

Nijinsky, Fokine perde parte do seu protagonismo como coreógrafo. “L´Apres Midi 

d’un Faune” com cenários e figurinos do pintor Léon Bakst (Portinari, 1989), é 

estreada em Paris no ano de 1913 (Au, 2006) altura em que Diaghilev torna Bakst o 

figurinista principal da companhia. Esta coreografia destacou-se pelo romper com a 

técnica e a estética, estabelecidas no ballet. Diaghilev teve a astúcia de se rodear de 

artistas reconhecidos pertencentes ao Modernismo como Picasso, Chanel, Cocteau, 

Braque, De Chirico, Rodin, Laurens,Chagall, Larionov, Kirchner, Benois, Constatin 

Kerovin e Nicolas Roerich (Ribeiro, 1994) entre outros. Aqui estaria a garantia do 

interesse e promoção dos seus espetáculos. Esta visão empreendedora e de 

reconhecimento das várias artes seria também determinante para o curso da dança 
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e demonstrava a intenção de atualidade. Esta visão do espetáculo como um todo de 

igual importância de Diaghilev, foi importante, uma vez que os artistas contratados 

para a conceção dos cenários e figurinos eram considerados menores.  

Com a morte de Diaghilev, veio também o fim da companhia (Sasportes et.al.1994). 

 

 

1.2.6- Mary Wigman e Kurt Jooss: a Dança Expressionista e o início da Dança 

Teatro 

 

O ano de 1905 foi determinante para o surgir de uma nova corrente de pintores, os 

Fauves (Janson,1998). Este movimento claramente de rutura com as convenções 

académicas influenciou muitos artistas e teve como seu semelhante o 

Expressionismo Alemão, porém, ambos pertencendo ao grande Modernismo. 

Verificava-se um interesse pelo exótico e a centralidade geográfica francesa, entre 

outros fatores, determinou Paris, como a capital das manifestações artísticas. Mas a 

Alemanha, concretamente nos anos 20, em oposição à crise, consequência da 

Primeira Grande Guerra Mundial, tinha uma produção artística fecunda.  

Com Mary Wigman (1886-1973) uma nova dança surgia, a dança expressionista 

alemã. Os temas que esta coreógrafa escolhia eram comuns ao Expressionismo 

Alemão, visando a distorção e manifestação do sofrimento humano numa 

interioridade sombria do indivíduo. 

Mary Wigman estudou em Hellerau com Dalcroze (Portinari, 1989) e mais tarde, com 

Laban na Suíça. tendo sido sua assistente (Au,2006). A coreógrafa considerava a 

dança, como expressão da personalidade do bailarino que procura perceber os 

próprios impulsos. Num corpo que luta com o espaço que o restringe e confronta 

(Portinari, 1989). Este aspecto estava em oposição à ligação essencial, que Laban 

atribuía entre o corpo e o espaço. Embora Laban apoiasse Wigman nas suas 

pesquisas para uma dança teatro. Wigman considerava que cada bailarino tem o 

seu próprio vocabulário, sem ter de usar uma técnica pré definida para dançar. 

Desta forma rejeitava as técnicas de treino do corpo que defendiam a repetição e 

realização de exercícios antinaturais. 

O pintor Emil Nolde (1867-1956) pintor (Janson,1998) e companheiro de Wigman, 

criava as máscaras que a coreógrafa usava em coreografias. Wigman servia-se 
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delas para exteriorizar as suas características mais obscuras, escondendo o rosto 

naturalmente expressivo e desta forma transferindo a emoção para o corpo 

(Portinari, 1989). Mary Wigman apresentou o seu primeiro espetáculo em 1914, cujo 

programa eram “Hexentanz” e “Witch Dance”, esta dançava sentada, usando uma 

máscara e criando ritmos fortes e secos com as mãos e pés. A coreógrafa conferia 

ao gesto um sentido dramático, ampliando-o para as outras partes do corpo. Era 

uma dança pesada que cedia à gravidade e procurava transportar o corpo para o 

estado de transe.  

Em 1920 Wigman forma a sua própria escola, em Dresden. Esta coreógrafa via a 

composição coreográfica como interação entre o movimento e a música defendendo 

que as duas composições, coreográfica e musical, deviam ser em simultâneo. 

Baseava também na improvisação de movimentos e nos impulsos interiores para 

coreografar. Vivendo entre as duas Grandes Guerras Mundiais, esta coreógrafa 

criava coreografias com temáticas fatídicas, usando também instrumentos de 

precursão e sem intenção de narrar ou interpretar uma história. Em 1930 

coreografou “Totenmal” em memória dos soldados mortos na Primeira Grande 

Guerra Mundial (Au, 2006). Durante a segunda Grande Guerra a coreógrafa vê a 

sua escola ser fechada contra sua vontade, só reabrindo em 1945.  

 

Kurt Jooss (1901-1979) coreógrafo já referido enquanto aluno de Laban, será 

fundamental no registo e desenvolvimento da Labanotation (Portinari,1989) e na 

consolidação da Dança Expressionista Alemã. Em 1928 forma sua própria 

companhia em Dresden, cria coreografias com dramatismo e crítica política. 

Também nesse ano que apelida ao seu trabalho o termo Tanztheater 

(Fazenda,2003), Dança Teatro pelo uso de aspetos teatrais nas coreografias. 

Procurou dar um contributo teatral à dança, cujas características herdara de Laban. 

“A Mesa Verde”, a sua coreografia mais conhecida criada em 1932, pressagiava 

uma guerra (Portinari,1989), e na continuação do legado de Mary Wigman os 

bailarinos usaram máscaras, enquanto dançavam a coreografia.  

Tecnicamente Jooss dava primazia ao tronco como parte do corpo de onde a 

energia emerge, propagando-se para as extremidades e das extremidades 

novamente para o centro. Para este coreógrafo o corpo era detentor de uma 

consciência e vocabulário próprio. Como Wigman, Jooss vê-se forçado a fugir da 

Alemanha com a sua companhia de dança refugiando-se em Inglaterra em 1933. 
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Durante a primeira metade do século XX a mobilidade dos artistas era por vezes 

determinada pela fuga às guerras (Kemp,2000) e pelo interesse em contactar com 

novas correntes artísticas.  

 

 

1.2.7- Schlemmer e Nikolais: a abstração na Dança  

 

A presença da máquina ou antes, as consequências da substituição do homem pela 

máquina, vieram alterar radicalmente a sociedade e naturalmente a arte. Segundo 

Mendonça (2008), as questões centrais dos artistas da vanguarda foram a 

abstração, a união do corpo e mente, e a máquina consequência das mudanças que 

se faziam sentir. 

A escola da Bauhaus foi um exemplo da motivação dos artistas que defendiam o 

próprio enriquecimento pela experiência e contacto com as outras artes, 

arquitectura, belas artes e artesanato (Au,2006). Tendo em vista a criação da obra 

de arte total no espaço real, a escola da Bauhaus abriu em 1919 inicialmente em 

Weimar na Alemanha, liderada por Walter Gropius. Através de um manifesto, 

Gropius definiu como objetivo formar artistas para além da expressão que escolhiam 

como área de estudo, teve como consequência artistas e artífices trabalharem juntos 

(Droste,2006). Gropius defendia que a arte não tem um método de ensino e que a 

experimentação seria a forma de capacitar os alunos para produzirem e 

percecionarem a arte. Como professores e coordenadores das oficinas, Gropius 

escolheu artistas e pintores de várias formações como Johannes Itten, que 

desenvolveu o curso preliminar (Droste, 2006), Vassily Kandinski, Paul Klee, László 

Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, entre outros. Os alunos estudavam a Eurritmia de 

Dalcroze, a Labanotation e a Eucinesia e ainda a Dança Expressionista de Wigman. 

Oskar Schlemmer (1888-1943), escultor e pintor sucedeu a Lothar Schreyer na 

coordenação da oficina de teatro da Bauhaus em 1923, onde era lecionado o curso 

de Performance (Goldberg,2012) com uma componente forte de trabalho do corpo. 

Segundo Schlemmer a coreografia, devia desenvolver-se de forma simples e 

progressiva como a vida logo, começaria com movimentos como o andar, seguindo-

se os saltos (Mendonça, 2008) e a dança em si. Schlemmer com intenção de dar à 

pintura uma concretização prática pela dança abordou questões nas suas 
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pesquisas, relativas ao estudo e à representação do espaço considerando a 

perspetiva, o volume, a geometria e a arquitetura. Dedicou-se ao desenvolvimento 

de exercícios que estabeleciam e aprofundavam as relações dos corpos com o 

espaço. Schlemmer criou manifestos que explicavam a bidimensionalidade da 

pintura e a sua relação com o teatro. Criou uma forma de notação do movimento, 

registando as deslocações dos bailarinos no espaço, que funcionaria também como 

demonstração e organização do corpo no espaço.  

Em 1922, Oskar Schlemmer, apresentava em Estugarda o seu “Ballet Triádico”, com 

figurinos de formas geométricas. Esta, uma performance que era o resultado das 

pesquisas que realizava desde 1912, espetáculo constituído por doze danças 

interpretadas por três intérpretes (Mendonça, 2008). Os bailarinos dançavam 

deslocando-se geometricamente no espaço, numa união entre a arte e tecnologia, 

concretizando este princípio base da Bauhaus (Goldberg, 2012). Nesta tentativa de 

criar um homem-máquina estaria o objetivo da representação abstrata da pintura 

através da performance.  

Numa concretização clara dos ideais da Bauhaus (Mendonça, 2008) ou seja a 

interação entre artes, Schlemmer, não se preocupou com as fronteiras entre 

expressões e estabeleceu uma ligação direta entre a pintura e a performance 

(Goldberg, 2012). Apresentava performances abstratas que permitiam ao corpo 

perder a ligação com o real, potenciando o pensamento a partir da observação dos 

corpos. Em 1925, quando a escola é transferida para Dessau, Gropius determina 

que passará a existir um palco para as apresentações e festas da escola. Nessa 

altura Moholy-Nagy pretendia criar uma nova expressão que permitisse ao 

espectador o interagir com a peça, seria o teatro-total (Goldberg, 2012). Baseada 

nesta nova conceção de espetáculo a discussão sobre qual seria o melhor espaço 

cénico, palco ou arena, fundamenta-se na importância de envolver o público no 

espetáculo. Este, um exemplo da importância dada à interpretação do espectador e 

do interesse no impacto do espetáculo. É a arte de palco vista como arte e não 

como entretenimento.  

Em 1928, Vassily Kandinsky (1866-1944), professor na Bauhaus, usa a música 

como forma de produção de imagens para as suas pinturas. Estas pinturas seriam 

personagens numa performance, concretizando o seu desejo de ter uma pintura 

desligada das imagens reais e de atribuir às formas, a predominância da expressão. 

As performances da Bauhaus destacaram-se das performances Futuristas, 
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Dadaístas e Surrealistas por darem preferência à consolidação da expressão sem 

recorrer a temáticas políticas ou de agitação. 

No ano de 1929, Schlemmer deixa a Bauhaus (Droste, 2006), mais tarde no ano de 

1932 em Paris, será feita a última apresentação do “Ballet Triádico”. Nessa altura 

também a escola da Bauhaus será encerrada, sob a direção de Mies Van der Rohe. 

  

Como Schlemmer o coreógrafo, Alwin Nikolais (1910-1993), via na dança um meio 

de união dos vários elementos plásticos. Tendo nascido no Cunnecticut, este 

coreógrafo criava espetáculos abstratos dando prioridade à substância, dos objetos, 

nas imagens criadas. Sobrepondo imagens de forma abstrata criava outras 

dimensões na interpretação que o público poderia fazer do espetáculo. Este teórico 

da composição coreográfica (Louppe, 2012) produziu espetáculos multimédia em 

que os bailarinos manipulavam e alteram o espaço cénico (Azevedo, 2008). 

Transcendendo a forma pessoal de se moverem os bailarinos de Nikolais, nas 

coreografias, identificavam-se com os elementos cénicos e como manipuladores do 

espaço em que se movimentavam (Au,2008) numa consciência do gesto 

(Louppe,2012). 

 

 

1.2.8- A Dança Moderna: um novo olhar sobre a técnica 

 

Nos Estados Unidos às inovadoras coreógrafas Loïe Fuller e a Isadora Duncan, 

sucedeu-se a bailarina e coreógrafa Ruth Saint-Denis (1879- 1968), das três a que 

mais impacto teve junto dos americanos, criando coreografias de inspiração religiosa 

(Azevedo, 2008) e oriental. Saint-Denis tinha a dança como forma de chegar à 

perspetiva espiritual da vida (Portinari 1989). Tal como Loïe Fuller e Isadora Duncan, 

Ruth Saint-Denis procurava novas formas de expressão e um outro uso para a 

dança diferente do decorativo e superficial. Estudou artesanato e arte indiana em 

museus, como Isadora Duncan e ainda Teatro, Acrobacia e outras.  

Ted Shawn (1891-1972) seu companheiro, também bailarino iniciou-se na dança 

estudando Delsarte (Azevedo, 2008). Fundaram juntos a Denishawn School em 

1915 na cidade de Los Angeles. Os alunos tinham aulas das técnicas de Delsarte e 

Dalcroze, música e disciplinas teóricas como Anatomia e História da Dança, entre 

outras técnicas do corpo como Ballet sem sapatilhas, ou Danças Folclóricas. Saint-
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Denis trás para a dança um novo e mais vasto vocabulário com base nas culturas 

egípcia e indiana. Coreografou “Radha”, “The Incense” e “Egypta”, entre outras 

coreografias que lhe atribuíram um estilo específico e exótico (Portinari, 1989). 

Foi na Denishawn School que as duas bailarinas que viriam a fundar a Modern 

Dance, Martha Graham (1894-1991) e Doris Humphrey (1895-1958), se formaram. 

Não se identificando com o exotismo e exuberância das coreografias de Saint Denis, 

Graham e Humphrey, consideravam que a dança deveria refletir os tempos 

modernos. 

A Dança Moderna enquanto movimento artístico desenvolveu-se nos Estados 

Unidos durante os anos vinte e até aos anos cinquenta, com objetivos claros de unir 

a dança às questões e preocupações da vida real. Martha Graham e Doris 

Humphrey foram as suas principais mentoras seguindo caminhos paralelos e 

investigando as bases do movimento. Graham numa vertente mais psicológica e 

Humphrey procurando abordar a relação do individuo com o grupo (Au, 2006). 

Em 1926, altura em que os princípios modernistas se consolidavam nas várias artes, 

Graham apresenta o seu primeiro espetáculo (Horst; Russell, 1987). Anos antes em 

1923, Martha Graham observando um quadro de Vasily Kandinsky determinou que 

aquela seria a sua forma de coreografar (Gardner 1993). No ano de 1928 Graham 

tinha como colaborador o compositor Louis Horst (Au, 2006) que, contrariando o que 

até à altura se fazia, compôs a música para a coreografia “Fragment” à semelhança 

de Stravinsky com os Ballets Russes em 1910. Foi através de Horst que Graham 

conheceu as metodologias de Laban e Mary Wigman. Em 1929, Graham apresenta 

a sua primeira coreografia de grupo, “Heretic”, no ano seguinte “Lamentation” uma 

das suas mais emblemáticas coreografias (Au, 2006). Graham teve como temas 

recorrentes a história americana e a mitologia grega porém, sempre com uma visão 

atual espelhando sensações e conflitos interiores. “Deep Song” (1937) foi a 

coreografia que Graham criou baseando-se na Guerra Civil Espanhola, refletindo 

uma dança com um caratér contestatário. No ano seguinte, 1938 forma a sua 

companhia de dança (Ribeiro 1994). Em 1944, Graham coreografa “Appalachian 

Spring” e dois anos depois “Cave of the Heart” e depois “Night Journey” em 1947. O 

cenógrafo que mais criou para as coreografias de Graham foi o escultor Isamu 

Noguchi (Portinari 1989), cooperando na criação das metáforas abstratas (Ribeiro, 

1994). 
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Doris Humphrey depois de dirigir a Denishawn School em Nova Iorque criou a sua 

própria companhia e escola de dança. Esta coreógrafa estruturou a dança entre os 

gestos funcionais, sociais, emocionais e rituais, considerando que o bailarino tem 

como função procurar o espírito desses gestos. Humphrey baseava as suas 

pesquisas na queda e recuperação do corpo (Louppe,2012) retratando a relação do 

indivíduo com o grupo. Na dicotomia entre equilíbrio e a queda o corpo do bailarino 

será o motor das duas evidências, sempre atraído pela força da gravidade e pela 

ascensão. Humphrey também via o corpo como produtor de desenhos no espaço.  

Tendo coreografado e colaborado com Charles Weidman, também aluno na 

Denishawn (Gardner,1993), Humphrey foi diretora da companhia de José Límon e 

da Julliard School onde mais tarde irá estudar Pina Bausch. Escreveu o livro “The 

Art of Making Dances” (Azevedo, 2008) fruto dos estudos e pesquisas que foi 

realizando e segundo Humphrey “o primeiro manual de composição coreográfica do 

século XX” (Fazenda, 2007 p.83). 

Identificou-se com os ideais americanos e desenvolvia as suas coreografias sem o 

suporte simbólico de que se servia Graham. A coreografia “Water Study” (1928) de 

Humphrey foi criada a partir da observação da respiração, contrapondo a 

interpretação da música, Humphrey também determinaria a potencialidade de cada 

parte do palco em relação à perceção do espectador (Fazenda, 2007). Esta 

coreógara seria uma referência para o “pensamento da dança contemporânea” 

(Louppe, 2012 p.157).  

Humphrey investigou e refletiu sobre a dança enquanto professora e coreógrafa. 

 

“(…)os dançarinos modernos introduziram temas lidando com a vida 
moderna, a injustiça social e o relacionamento entre o homem e a 
mulher, ou abandonaram completamente a narrativa.” 

Gardner,1993 p.221. 
 

Em 1940 José Limon, na altura aluno de Doris Humphrey, continuará a explorar a 

técnica de Humphrey. No emergir da dança moderna, em 1927 sentia-se que esta 

nova expressão refletia a contemporaneidade e a crítica de dança, assim o 

determinavam, as palavras do crítico John Martin que estabeleceu nesse ano, o 

termo Modern Dance (Banes,1987). 

Implementando um sistema de movimento específico, a Dança Moderna baseou-se 

naquilo que o ballet ainda não tinha explorado, integrou como código uma nova 

linguagem do corpo que incluía a horizontalidade, as contrações e rotações do 
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tronco, a flexão das mãos e dos pés, a expansão do peito, a utilização do chão, o 

desequilíbrio, a respiração, a assimetria, a lateralidade. Usou a tensão e a sensação 

muscular que nascia dos movimentos comuns e que requeriam um treino e 

aperfeiçoamento intensos, gerando uma nova técnica de dança.   

A Modern Dance considerava a abstração e desta forma, aproximava-se 

intimamente do espectador pela empatia e sinergias, definindo-se por uma dança de 

carácter ritualista (Ribeiro, 1994). A Dança Moderna, como movimento modernista, 

veio a revelar-se diferente deste, numa nova técnica do corpo que cada vez mais se 

baseava na postura (Ribeiro, 1994) foi-se tornando mais exigente fisicamente e 

carregada de simbolismo. Preparou o terreno para os novos coreógrafos que no final 

dos anos quarenta até aos anos sessenta, criam a rutura com uma dança técnica de 

significados e intenções. Segundo Sally Banes (1987) estes seriam fundamentos 

para o movimento de dança pós-moderna americana, esta sim moderna nos seus 

princípios, mas pós-moderna no suceder da história. 

 

 

1.3- Cunningham, Cage e os anos que se sucederão 
 

Paris continuava a atrair artistas na era pós-guerra Nova Iorque também disputava 

essa fama destacando os artistas da vanguarda (Kemp,2000).  

A arte produzida na primeira metade do século XX e que traduzia a liberdade na 

criação (Janson,1998) despertava para outras formas de expressão e novos 

materiais. Era uma nova atitude perante o quotidiano e a sociedade. A liberdade da 

expressão artística conquistada, foi determinante para que experiências ousadas se 

verificassem e novos movimentos artísticos surgissem avolumando o Modernismo. 

Na viragem entre Modernismo e Pós-modernismo estará o coreógrafo Merce 

Cunningham (1919-2009) aluno das grandes modernistas da dança, Martha Graham 

e Doris Humphrey.  

A Dança Moderna à medida que se afirmou, como um estilo específico, distanciou-

se dos propósitos iniciais tornando-se uma arte para um público informado e restrito, 

aquém dos princípios da Arte Moderna (Banes, 1987). A sua codificação numa 

linguagem de exercícios e movimentos próprios atribuiu-lhe um carácter académico 

e técnico nem sempre acessível a todos. Estes aspetos, evidentes no final dos anos 
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cinquenta implementaram a reflexão que os coreógrafos pós-modernos operariam 

na década seguinte.  

Merce Cunningham aluno e bailarino de Martha Graham entre 1939 e 1945, tornou-

se depois coreógrafo e revolucionou pela democratização dando a todas as artes 

intervenientes no espetáculo e a bailarinos, a mesma importância e independência, 

(Fazenda,2007). Como coreógrafo assumiu roturas determinantes com a Modern 

Dance concretamente na composição coreográfica (Fazenda, 2007). Já em 1953 

Cunningham fazia a junção das várias secções da coreografia de forma aleatória 

(Cunningham in Celant,1999), esta, legado do Dadaísmo com uma composição sem 

intenção de relação entre as partes. Esta estratégia de composição transferida para 

a coreografia, personalizou uma nova forma de criar e tinha como intenção dar o 

mesmo valor a todas as ações e elementos do espetáculo. Cunningham libertou o 

movimento de significados e procurou o puro movimento com valor por si só. Aboliu 

a ideia do solista como o bailarino mais importante, e utilizou a imobilidade como 

opção coreográfica. Cunningham criava para que o espetáculo pudesse ser visto de 

qualquer perspetiva e assim deixou de compor em função da frente do palco, sendo 

as suas coreografias construídas para serem observadas de qualquer ângulo. 

Aproximando-se das questões também discutidas na Escola da Bauhaus, as 

escolhas de Cunningham colocaram em questão a arquitetura do espaço cénico. 

Para o coreógrafo qualquer som, qualquer movimento, qualquer cenografia, 

qualquer figurino podiam estar juntos sem uma união lógica, antes na liberdade de 

coexistirem, podendo o espectador escolher a perspetiva ou perspetivas sob as 

quais quer usufruir do espetáculo e associar-lhe as ideias que lhe emergem. 

Cunningham coreografou: “Masks, Props and Mobile”s em 1953 que a crítica não 

reconheceu como sendo uma peça de dança, este seria também o ano da fundação 

da sua própria companhia. Coreografou “Winterbranch” em 1964, “Sixteen Dances 

for Soloist and Company of Three”, “Westtbeth” em 1974, “Blue Studio” em 1974, 

ambas vídeo-danças, em 1969 coreografou “Canfield”, e mais tarde em 1991 “Beach 

Birds”. Criou coreografias em colaboração com diversos artistas plásticos e músicos. 

Foi dos primeiros coreógrafos a usar um computador na composição coreográfica 

com o programa “Life Forms”, desenvolvido por Cunningham em 1990. 

Merce Cunningham com a sua perspetivas artística será o exemplo da criação 

coreográfica individualizada e livre de uma hierarquia das artes intervenientes no 

espetáculo (Fazenda, 2007). Retirou toda a narratividade e significado à dança pelo 
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destaque da forma e o anular do centro a partir do qual tudo acontece. Assume a 

pura dança sem um desenvolvimento e desenlace em função de um clímax. Neste 

sentido Fazenda (2007) compara Cunningham ao artista plástico Jackson Pollock, 

pois as suas coreografias “não têm como referência um ponto específico no espaço.” 

(Fazenda, 2007 p.88).  

John Cage (1912-1992) músico e compositor seu colaborador, teve nestas ideias um 

papel determinante. Cage tinha como método de composição musical, a ligação 

aleatória das várias estruturas sonoras. Considerando todos os sons interessantes, 

desvalorizou a acentuação e destacou a ideia do silêncio que dificilmente se escuta 

e que considera também música. A partir dos princípios de Cage muitos artistas 

produziram a sua arte entre eles estão Claes Oldenburg e Alan Kaprow 

desenvolveram happenings em Nova Iorque (Kemp, 2000). 

Nesta perspetiva das artes como iguais destaca-se também colaboração com o 

artista plástico Robert Rauschenberg (1925-2008) que desenhava figurinos e 

cenários para os seus espetáculos (Ribeiro, 1994). Cunningham trabalhou com 

artistas plásticos  e colaborou com Isamu Naguchi, Frank Stella, Jasper Johns, Andy 

Warhol, entre outros realizadores e compositores. Rauchenberg mais tarde criará 

pinturas e esculturas a partir dos novos princípios da dança (Phelan in Lepecki, 

2010). 

Cunningham criando uma técnica de movimento e de composição coreográfica 

próprias, quis dar ao corpo, a primazia da expressão sem que tivesse de se auxiliar 

de um tema para se mover.  

Cunningham inspirará os coreógrafos Pós-Modernos pela casualidade na 

composição e hierarquia dos bailarinos e dos outros elementos do espetáculo. No 

entanto estes jovens coreógrafos vão designar mais uma rutura com novas 

propostas para a dança e a negação da técnica de Cunningham. 

 

1.4- Nova Iorque, Julho de 1962 
 

“As primeiras incursões modernistas do início do séc. XX 
abriram um espaço de experimentação que foi fundamental para os 
posteriores desenvolvimentos da dança teatral. Mas sobretudo a partir 
das décadas de 50-70. Com a chegada do movimento pós-moderno à 
dança, acentuou-se a sua autonomia artística e conceptual.” 

Reis; Roubaud, 2008. p. 109. 



26 
 

 

Em Nova Iorque em 1959, o artista plástico Allan Kaprow apresentou na Galeria 

Reuben o seu primeiro happening: “18 Happenings in 6 Parts” e de ter integrado na 

mesma apresentação ideias que retirou da dança, da escultura, da música e outras 

artes (Lepecki, 2010) o espaço de apresentação de espetáculos ganhou outra 

dimensão e permissividade transformando-se num espaço público com um público 

participante (Banes, 1987).  

A coreógrafa Ann Halprin ensinava nos seus workshops as ideias de Cage. Simone 

Forti coreógrafa e performer apresentou na Galeria Reuben, próximo da Judson 

Church, “See Saw” em 1960. Mais tarde influenciará a criação de novos coreógrafos 

que surgirão (Lepecki, 2010), dois anos mais tarde. 

Paralelamente e por sugestão de John Cage que Robert Dunn, seu aluno e músico, 

ensinou composição a bailarinos, no workshop que durou dois anos e teve como 

base também, as teorias de composição musical de Cage. Este workshop teve como 

resultados práticos a aplicação destas técnicas de composição na composição 

coreográfica criada pelos bailarinos que mais tarde, formarão o Judson Group 

(Lepecki, 2010). Cage utilizava, para além da ligação aleatória das partes, a 

utilização de objetos. Estas fórmulas transpostas para a dança resultariam numa 

nova forma de composição coreográfica que, em vez da dramaturgia psíquica da 

dança moderna, criaria dramaturgias físicas e rítmicas.  

Será no mês de Julho de 1962, em Nova Iorque, na Judson Church que alguns dos 

bailarinos que frequentaram o workshop de Dunn farão uma apresentação informal 

dos seus trabalhos coreográficos, que servirá como marco para o início da dança 

Pós-Moderna Americana. Depois desta apresentação, criaram a sua própria estética 

numa dança com princípios verdadeiramente modernistas, uma vez que os 

coreógrafos anteriores, precursores do modernismo na dança acabaram por refletir 

os princípios clássicos de aprendizagem da arte do movimento. 

No ginásio da Judson Church bailarinos, coreógrafos, escultores, artistas plásticos, 

poetas encontravam-se para desenvolverem e apresentarem as suas criações.  

Dos coreógrafos que mais se destacaram no grupo realçam-se Yvonne Rainer 

fundadora do grupo e que escreveu o manifesto do “Não” em 1965, diferenciando a 

esta outra dança que surgia, da Dança Moderna (Fazenda, 2007).Também Steve 

Paxton criou com Nancy Stark-Smith a contact improvisation (Fazenda, 2007 p.60) 

(ver definição na página seguinte), Trisha Brown que através das repetições nas 



27 
 

coreografias eliminou a ideia de climax e alterou a perceção e importância do 

movimento, Simone Forti, que como Brown, procurava novas formas de gerar 

movimento, Deborah Hay que defendia a consciência do corpo, Lucinda Childs, 

Douglas Dunn entre outros dos quais artistas plásticos que, segundo Banes (1987), 

nos anos setenta, viram ali a possibilidade de tornar a sua arte num objeto 

performativo. Realçam-se como criadores e performers que participaram e criaram 

na Judson, Allan Kaprow, Robert Rauschenberg, Robert Witman, Claes Oldenburg e 

Carolee Scheemann e Robert Morris companheiro de Forti e artista plástico, entre 

muitos outros. 

Alguns os princípios defendidos pelo grupo, eram a recusa da autoridade e a 

igualdade e integravam nas suas apresentações bailarinos profissionais e 

semiprofissionais. Estes coreógrafos pós-modernos vão demonstrar que o corpo que 

se move de forma natural e requer um conhecimento próprio que não tem 

forçosamente de passar pela aprendizagem de uma técnica, numa dança acessível 

e influenciada pelo meio envolvente.  

Destacam-se como referências algumas coreografias de Yvonne Rainer: “Satie For 

Two” (1962), “At my Body’s House” (1964), “The Mind is a Muscle” (1966) (Ribeiro, 

2011), de Trisha Bown, que criou uma estética e linguagem do movimento muito 

próprias, as coreografias: “Improvisations on a Chicken Coop Roof” (1963), 

“Skymap” e “Men Walking Down the Side of the Buinding” ambas em 1969, 

“Accumulating Pieces, Spanish Dance” ambas em 1963. 

De Steve Paxton para além das jam sessions de Contact Improvisation, destacam-

se as coreografias “Transit” (1963), “Scribe” (1976), Solos (1978), “Temporary One” 

(1972). De Deborah Hay as coreografias “Rain Fur” (1962), “Nº3” (1966), “Flyer” 

(1967) (Banes, 1987), entre outras coreografias criadas com propósitos diversos e 

que determinaram novos rumos para a dança contemporânea. 

“A grande modernidade reenvia-nos para um quadro de criação em 
que o coreógrafo, bailarino e pensador, inventa não somente uma 
estética de espectáculo, mas um corpo, uma prática, uma teoria, uma 
linguagem motora. Trata-se da família dos fundadores (que os anglo-
saxónicos designam por «the originals») que começa com Isadora 
Duncan, e cujos últimos representantes pertencem talvez à geração de 
1960, nos Estados Unidos, no célebre contexto do Judson Dance 
Theater.” 

Louppe, 2012, p. 46. 
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Assistia-se à partilha, contágio e experimentação mútuas entre artistas de várias 

áreas. Segundo Sally Banes, a rutura implementada por estes coreógrafos 

aconteceu entre 1960 e 1973. Desenvolveram abordagens fortes e uma 

argumentação teórica bem estruturada, questionaram a postura do espectador em 

relação ao espetáculo e do bailarino perante a criação.  

“Nos anos 1970, a prática do contact improvisation cultiva um novo 
“corpo de ideias”. A “invenção” do contact improvisation é atribuída ao 
bailarino Steve Paxton que, em 1972, assim designou uma ideia e 
técnica de movimento que já antes vinha a investigar com colegas e 
estudantes. A designação descreve exactamente o que acontece física 
e visualmente: contacto entre dois performers a partir do qual se produz 
um movimento contínuo e improvisado.” 

Fazenda, 2007, p.60. 

Uma apresentação deste tipo de técnica é a vivência do momento dada a assistir ao 

espectador sem preparação prévia de ensaios.   

  

Os coreógrafos da Judson apresentaram as suas coreografias em espaços 

diferentes dos convencionais, como edifícios abandonados, galerias ou estúdios. 

Basearam as suas criações na repetição, na acumulação, na fragmentação do 

movimento e dos temas. Depois das experiências da Judson Church, o termo 

coreografia passou a poder usar-se noutras áreas como a instalação, a pintura e a 

escultura, e como pretexto para a experimentação. 

Segundo Sally Banes (1987), o grupo da Judson Church encerrou a questão que 

desde sempre acompanhava as duas grandes correntes de artistas, aqueles que 

preferiam a expressão e os que preferiam a técnica. Essas deixaram de ser 

questões pertinentes passando-se a valorizar o indivíduo independente da sua 

técnica, para além da intenção que tenham de mudar “o estatuto da obra de arte”. 

(Lepecki,2010 p.14). 
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1.5- Pina Bausch: a dança das pessoas comuns 
 

Enquanto que na Europa a Dança Americana  ganhava consistência conquistando o 

público (Sasportes et.al.,1994), surge na Alemanha  a Dança Teatro preconizada por 

Pina Bausch.  

Pina Bausch (1940-2009), na Alemanha teve como mestre Kurt Jooss, em Essen 

entre 1956 e 1959. Nos Estados Unidos da América concretamente em Nova Iorque, 

foi aluna dos coreógrafos Anthony Tudor e José Limon na Julliard School (Sasportes 

et.al.; Acarte, 1994).  Foi bailarina no Metropolitan Opera Ballet e no New American 

Ballet. 

António Pinto Ribeiro referindo-se a Pina Bausch escreveu: 

“A atitude comum a todos os coreógrafos alemães a quem 
ela agora se ligava Laban, Wigman, Joss, Doyer entre os mais notáveis 
- era a afirmação de uma prática artística que assentasse no movimento 
significante e que em determinado espaço e tempo específicos 
representasse, através da dança, o social e o existencial de uma forma 
tensional. Daí chamar-se Dança-Teatro, a tradução mais próxima do 
“Tanztheater”.” 

Ribeiro, 1994 p.37. 

 

Nos anos 1960, paralelamente aos Pós-modernos americanos, na Europa 

verificavam- se mudanças na dança com uma aproximação desta arte à vida comum 

e a questões essenciais como a comunicação e a condição humana, preenchida de 

sentimentos e confrontos. Será uma coreógrafa contemporânea, que não se 

associando à Nova Dança, fortalece o legado da Dança Expressionista Alemã 

consolidando-a na Dança-Teatro 

Pina Bausch, regressando à Alemanha em 1963, trabalha como bailarina ainda para 

Jooss na Folkwang Tanzstudio, aqui apresenta os seus primeiros trabalhos 

coreográficos. No ano de 1970, dá o nome de Tanztheater Wuppertal à companhia 

que passa a dirigir na mesma cidade (Fazenda, 2003) no ano de 1973 (Sasportes 

et.al.; Acarte, 1994). A alemã Pina Bausch será a coreógrafa da Dança-Teatro. No 

ano de 1978 começa a coreografar com um método muito próprio, coordenando as 

suas criações a partir das impressões dos bailarinos que de forma performativa 

respondem às questões da coreógrafa (Fazenda, 2003). Desta forma estabelece 

uma nova estética de espetáculo, numa visão que desenvolveu a partir da dança 

expressionista e do teatro.  
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Partindo das perceções dos bailarinos, Bausch compunha as suas coreografias com 

essas perceções. Nos Estados Unidos da América familiarizou-se com a ideia de 

composição através da repetição, integração do quotidiano e a apropriação de 

características de outras expressões na criação. Os seus bailarinos dançam, 

cantam, correm, riem e realizam em palco, todas as ações com o que se preenche o 

dia-a-dia. Usam figurinos comuns e os cenários dos espetáculos são de grandes 

dimensões. 

O processo de criação de Bausch elevou a importância dos vários aspetos do 

quotidiano e todos contribuindo para o espetáculo em sequências de cenas 

justapostas (Fazenda, 2003). A sua composição coreográfica assemelha-se à 

coleção de material com uma dramaturgia física fortemente ligada a sentimentos e 

conflitos.  

Em 1989, Pina Bausch apresentou em Portugal um vasto repertório de coreografias, 

nos Encontros Acarte. Teve como coreografias mais simbólicas no seu percurso 

“Café Muller” (1978) e “Kontaktoof” (1979) as duas com uma forte utilização dos 

gestos num vocabulário físico e de movimento, muito próprio (Ribeiro, 1994), e ainda 

“Nelken” (1982), “Ein stuck von Pina Bausch” (1980), “A Sagração da Primavera” 

(1975), “Viktor”, “Café Muller” (1978), “Mazurca Fogo” coreografia inspirada em 

Lisboa. 

 

Descreveram-se alguns criadores que na necessidade de renovar perante o que o 

Ballet apresentava, introduziram alterações definitivas na dança e nos estudos do 

movimento. Situam-se os movimentos artísticos que mais influenciaram o movimento 

da Nova Dança, Estados Unidos da América e na Europa.  

Verificou-se ao longo do século e através dos artistas apresentados, uma mudança 

de perspetiva em relação à dança que deixou de ser uma arte para entreter e 

passou a ter um reflexo dos tempos.  

Procurando a génese do movimento, a dança renasceu como forma de expressão 

ultrapassando a técnica e edificando-se como arte com correntes e influências 

diversas a actuais. Nesta nova dança, o sujeito é o próprio movimento e os 

coreógrafos dão ao bailarino e intérprete espaço para a individualidade que torna 

única cada apresentação.  
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1.6- Portugal marginal e a Nova Dança Portuguesa 

 

Tendo como referência o início do Século XX, estudaram-se coreógrafos que 

produziram mudanças a partir do que seriam os espetáculos e estilos de dança 

teatral que vigoravam. As suas contribuições permitiram perceber o desenvolvimento 

da dança teatral e algumas ligações às artes plásticas e à performance. Neste 

sentido, salientam-se acontecimentos que permitem contextualizar a primeira 

geração da Nova Dança Portuguesa. 

A História da Dança feita para apresentação ao público num palco, em Portugal é 

recente. Enquanto noutros países se viveram anos de mudanças e inovações, 

Portugal foi pouco relevante no seu contributo para a dança. Justifica-o em parte a 

descentralidade geográfica e a quantidade de produção artística que noutros países 

catapultava as várias áreas artísticas para a ribalta internacional colocando as 

investidas nacionais, em segundo plano (Sasportes et. al.1994). Os espetáculos que 

a se podiam assistir em Lisboa, eram esporádicos sem linhas estéticas orientadoras 

de uma cultura da dança portuguesa e eram essencialmente de artistas 

estrangeiros, que dificilmente chegavam às outras cidades nacionais.  

“(…) as temporadas organizadas com artistas estrangeiros 
atribuíam à dança papel secundário, chegando mesmo à supressão das 
sequências coreográficas exigidas por determinadas óperas.” 

Sasportes, 1979, p.70 
 

Neste contexto, o público nem sempre estaria preparado para o entendimento e 

aceitação do que os teatros apresentavam. 

Como exemplo das reações instáveis do público lisboeta refere-se o caso de Loïe 

Fuller que em 1902 dança em Portugal, pela segunda vez, apresentando a “Dança 

da Serpentina” e a “Dança do Fogo” com a Companhia de Sadda Yaco. Do público 

obteve críticas entusiasmadas. Mais tarde em 1912 Fuller regressa a Lisboa ao 

Teatro D. Amélia, com um espetáculo cujos desenhos de luz eram da sua autoria, 

uma inovação para a época. Embora a crítica dissesse sobre “Loïe Fuller – que, sob 

o aspeto de ter inventado, não fórmulas novas de arte, mas de uma arte de todo 

inédita, pode, a dentro das plásticas artes, dizer-se uma das maiores criadoras do 

século XIX” (Sasportes et.al;Pinto, 1994, p.24).O público pouco habituado à 

novidade teve uma reação pouco desejável e contraditória em relação à receção 

anterior. 
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Em 1917,1918 e 1919, apresentam-se em Lisboa espetáculos dos Ballets Russes de 

Diaglilev, no Coliseu e no Teatro de São Carlos ( Sasportes, 1979). Em 1917, como 

forma de reconhecimento da importância e projeção da estadia dos Ballets Russes, 

Almada Negreiros (1893-1970) pintor, ilustrador, escritor modernista encantado com 

o trabalho da referida companhia, escreve um panfleto fervoroso sobre esta 

companhia, incitando e orientando o público a não perder estes espetáculos de arte 

moderna (França,1974).  

“Em Portugal ao tempo da visita dos Ballets Russes, não havia 
condições para receber o seu estímulo, de tal modo que mesmo as 
experiências de Almada Negreiros ou de Luís dos Reis (Luís Turcifal) 
não passaram de explosões diletantes sem consequências, salvo para 
os próprios.” 

Sasportes, 1979. pp. 69,70. 

 

Em 1918 são apresentadas as coreografias “A Princesa dos Sapatos de Ferro” e o 

“Bailado do Encantamento”, numa iniciativa de Almada Negreiros no Teatro São 

Carlos em Lisboa, cujos cartazes, figurinos, música e cenografias eram da autoria de 

Raul Lino, José Pacheko, Ruy Coelho (Roubaud; Tércio, 2010) e (Sasportes,1979). 

Como Almada Negreiros também Cotinelli Telmo, arquiteto, bailarino e ator e Luís 

Turcifal depois historiador de arte tiveram a experiência de dançar e de criarem 

espetáculos (França, 1993). Não sendo a dança e coreografia as suas áreas, foram 

estes acontecimentos a prova dos seus espíritos inovadores e corajosos, muito de 

acordo com os princípios futuristas ditados nos manifestos de Marinetti.  

Em 1927 o teatro São Carlos em Lisboa apresenta os Ballets des Champs Elysées 

coordenado por Roland Petit. Paris seria nessa altura considerada capital mundial 

da arte. A sua centralidade era na década de 1920, refutada por Nova Iorque que 

concentrava exposições de artistas europeus (Kemp, 2000). 

“Ao longo dos primeiros quarenta anos deste século, não existiram 
profissionais e não foi possível formar um público ao sabor dos 
escassos espectáculos que cá produziram Cléo de Mérode, Loïe Fuller, 
Pavlova, Pastora Imperio ou Escudero.” 

Sasportes, 1979 pp.70,71. 

 

Surge em Portugal a primeira companhia de dança em 1940, o Verde Gaio. 

Apresentou-se no Teatro da Trindade neste, que também foi o ano da Exposição do 

Mundo Português (Roubaud; Tércio 2010). A nova companhia de dança liderada por 

Francis Graça, tinha intenções e apoio claramente políticos, para uma estratégia de 
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reforço do nacionalismo, que António Ferro dirigindo o Secretariado e Propaganda 

Nacional, tanto defendia. Este fenómeno foi a reunião de interesses vários, e a 

“vinculação ao programa estético-propagandístico do Estado Novo” (Tércio; 

Roubaud, 2010 p.187). Desta forma o Verde Gaio liderado por Francis Graça tinha 

como intenção evidenciar os valores nacionais integrando uma estratégia do 

Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), de coesão entre política e arte. Estes 

dois vetores, respetivamente personalizados em António Ferro, antigo diretor da 

revista futurista Orpheu e Francis Graça, concretizam uma companhia com um perfil 

“folclórico-popular” (Tércio; Roubaud, 2010 p.198), cujos objetivos seriam a 

inovação, aliada aos valores nacionais da dança portuguesa, o folclore.  

Mais tarde em 1944, Margarida de Abreu cria o Círculo de Iniciação Coreográfica 

com uma estrutura similar ao Verde Gaio tendo inclusive, os dois grupos 

apresentados os seus bailados juntos em óperas. Em 1960 Margarida de Abreu 

assume a sua direção do Verde Gaio (Sasportes, 1970). A partir de 1950, 

intensificaram-se os espetáculos a que o público lisboeta pode assistir, mais uma 

vez com apresentações de artistas estrangeiros no Teatro São Carlos. O facto de 

existirem poucos críticos para orientarem os gostos estéticos do público português 

delegou para outros meios, como o cinema e a televisão, o culto e interesse pela 

dança. Em 1952 o Teatro de São Carlos recebeu o Sadler’s Wells Ballet, tornando-

se esta temporada decisiva para o interesse pela dança por parte dos públicos 

(Sasportes et. al. 1994). Seguiram-se a esta companhia outras como a José Limon 

and Dance Company em 1957, e a Martha Graham and Dance Company, em 1967. 

Estes e outros espetáculos espaçados no tempo foram apresentados em Lisboa, 

porém, sem coreógrafos nacionais de destaque e sem uma programação 

organizada. Em 1960, surge o Grupo Experimental de Bailado que deu origem ao 

Grupo Gulbenkian de Bailado dirigido Walter Gore no ano de 1965 (Sasportes et.al. 

1994).  

Portugal depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, altura em que o país sofria de 

um acentuado desinteresse e limitação cultural, marcado pela censura e um perfil 

demasiado comercial dos espetáculos que se apresentavam ao público, celebrou a 

liberdade estabelecida em torno da discussão artística. As novas obras artísticas 

criadas vestiam-se de intenções de intervenção. Mais tarde, o interesse pelo que se 

fazia na Europa, intensificou-se junto do público e artistas portugueses, uma vez, 

que a produção internacional ao nível das artes plásticas irrompeu. Inaugurou-se em 
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Julho de 1983, o Centro de Arte Moderna, CAM, da Fundação Calouste Gulbenkian 

com uma exposição, dedicada a Amadeo de Souza-Cardoso, pintor modernista 

português, e no ano seguinte, o Serviço ACARTE (Sasportes et.al. 1994), 

(Gulbenkian 1991) com uma forte programação de dança, permitindo ao público 

conhecer artistas internacionais. 

Na falta de uma cultura artística da dança, intensa e consistente, sem haver espaço 

para a expressão individual, apenas vingava uma moral fechada e controlada pelo 

regime político que pouco se interessou pela cultura. No início de 1980, o 

Modernismo aproximava-se do fim, passando-se rapidamente para o Pós-

modernismo assistindo-se a alterações laborais, à rapidez da informação e às 

inovações tecnológicas produzindo-se uma arte menos coerente numa diversidade 

de géneros ainda mais dispersa (Kemp, 2000). 

Portugal, um país pequeno e periférico relativamente ao centro da Europa, nunca 

apresentou até à década de 80, uma cultura coreográfica forte que se destacasse 

para além das suas fronteiras. Nos anos 80 em Portugal existiam duas grandes 

companhias de dança: a Companhia Nacional de Bailado e o Ballet Gulbenkian. 

Nos anos setenta e oitenta pela Europa a Nova Dança, cuja abordagem ao corpo se 

multiplicará refrescando as formas de compor um espetáculo, ganha importância. 

Em França nos anos setenta alguns coreógrafos americanos passam a dirigir 

companhias de dança. As mudanças de perspetiva relativamente à apresentação do 

corpo alastram pela Europa, numa necessidade de ter o corpo como produtor de 

discursos artísticos. É neste contexto que se realça a importância da Nova Dança 

Portuguesa. Considerando também o facto de, só em 1993 terem surgido, embora 

com características programáticas diferentes, dois grandes palcos para espetáculos 

que aumentaram as possibilidades de apresentação de espetáculos de dança, foram 

a Culturgest e o Centro Cultural de Belém, ambos em Lisboa (Ribeiro, 2009).  

“No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, há um grupo 
diversificado de bailarinos que desenvolve o seu trabalho no exterior 
das duas companhias de dança existentes no país – o Ballet 
Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado -, dentro do que a 
fragilidade das estruturas de formação, criação, produção e 
apresentação permitiam. Na altura, António Pinto Ribeiro designou esta 
nova realidade por Nova Dança Portuguesa (NDP).” 

  Fazenda, 2007, p.155. 

 

Os coreógrafos aqui assinalados introduziram nos seus trabalhos a ideia de 

subjetividade e teatralidade (Fazenda 2007). A técnica como demonstração de 
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virtuosidade e que cria um distanciamento do público foi declinada, uma vez que 

interessava dar primazia àquilo que o corpo sente e faz regularmente. Nesta ordem 

de ideias pode verificar-se uma aproximação à pessoa comum que não tem como 

profissão a dança, mas que assiste a um espetáculo. 

“Ao mesmo tempo que abandonavam o processo de criação 
coreográfica baseada na colagem de movimentos ditados pela simples 
exploração das técnicas de dança e da qual resultavam retóricas de 
movimento mais ou menos “suaves”, estes novos coreógrafos tomaram 
como pressuposto a ideia de que assiste à dança uma expressão que 
deve ser propositada.”  

 Ribeiro, 1994, p. 122. 

 

A Nova Dança Portuguesa terá sido um movimento de extensão e contágio da Nova 

Dança Europeia que se abriu a novas pesquisas e a novas formas de criação por 

parte dos artistas. As características que os movimentos abordados reúnem, 

contextualizam a afirmação da identidade artística dos coreógrafos e um ritmo de 

trabalho pessoal desligado do funcionamento regular de uma companhia, 

possibilitando a pesquisa, experimentação e exploração dos próprios materiais 

criados. A dança contemporânea apresenta-se como arte que questiona o 

tradicional, com conexões à realidade e uma lógica própria do coreógrafo, 

permissiva a várias interpretações, despertando no espectador várias visões. 

A liberdade transversal nas artes fez produzirem-se manifestos defensores dos 

princípios das correntes artísticas. Surgiram mais publicações de arte e a mobilidade 

dos artistas intensificou-se devido às duas Grandes Guerras Mundiais e a uma maior 

facilidade em viajar. As novas correntes artísticas tiveram sempre como base os 

ideais e experimentações entre criadores e o declinar da tradição.  

No ano de 1914, o início da Primeira Grande Guerra Mundial a arte generaliza-se 

devido à deslocação dos artistas que procuravam refugiar-se noutros países. Foi 

também importante para a difusão da arte, o avolumar de publicações de revistas de 

arte, um maior número de galerias e a proximidade dos artistas aos críticos de arte 

(Kemp 2000). O repensar daquilo que se observa, em oposição à imagens 

produzidas pela natureza, fez surgirem novos movimentos.  

No Modernismo integram-se os Fauves, os Surrealistas, a arte Dada, o Cubismo, o 

Abstracionismo, o Expressionismo, o Construtivismo, entre outros géneros que 

seriam a junção de estilos como o Expressionismo abstrato, em que se integra 

Pollock, Rotko, Newman (Kemp, 2000) ou o Abstraccionismo geométrico de Oskar 
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Schlemmer e de Piet Mondrian. A arte pretendia estar mais próxima do seu 

observador e da pessoa comum. Mas, não só o número de criações se foi 

avolumando, também a permeabilidade entre artes que os artistas experimentaram 

foi inesperada. Desta forma o ensino estritamente académico estava também em 

mudança, a liberdade que o artista conquistava opunha-se à metodologia 

académica, em fortes afirmações pessoais dos autores, na sua arte. 

Durante o século XX a arte foi também criando novos públicos, de tal forma que 

quase se tornou impossível a unificação de género artístico, nos ecléticos artistas 

pós-modernos dos anos oitenta (Kemp, 2000). 

 

 

Capítulo 2 - O processo criativo: referências teóricas 

 

Depois de um muito breve percurso por algumas influências na dança do século XX, 

e contextualização dos coreógrafos da Nova Dança Portuguesa, passa-se à 

exposição de bases de sustentação para o estudo de uma perspetiva do processo 

criativo. Averiguando sobre a criação coreográfica contemporânea portuguesa, 

apresenta-se como segundo grande tema, o estudo do processo criativo, enquanto 

sistema que produz conhecimento e que implica a organização de pensamento e 

ações que resultam numa produção inovadora, num qualquer domínio do 

conhecimento. Com base nas ideias de vários autores apresenta-se o processo 

criativo, como uma forma de pensamento dinâmico e gerador de ideias novas e 

válidas, formando-se de ações subsequentes, na resolução de questões simples ou 

complexas até uma nova criação.  

A criatividade sendo um sistema complexo de funcionamento e moderada por 

inúmeros fatores revela-se como caminho único a percorrer até uma ideia original. A 

sua especificidade compõe-se por muitas influências, umas incidindo no meio 

envolvente à pessoa que cria, outras no próprio indivíduo, procura-se clarificar 

algumas.  
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2.1-O processo criativo: um processo de pensamento  

 

O processo criativo desenvolve um conjunto de processos de pensamento 

conscientes e pré-conscientes, concebendo o desenvolvimento de ideias e ações 

até o descobrir de uma solução criativa. Este processo constitui-se em função das 

respostas para um dado problema pessoal ou colocado por outrem. A solução uma 

vez que, implica a perceção dos múltiplos aspetos abrangidos na questão a resolver, 

não surge de imediato. O processo criativo implica numa primeira instância a 

entrada num processo de procura, acontecendo este em circunstâncias específicas 

e consoante a área em que o sujeito desenvolve a sua ação. A procura da solução 

viabiliza a agilização de uma rede de conhecimentos e atos. Estes, desencadeiam 

associações e conexões de ideias nos domínios de conhecimento próximos, ou 

longínquos, com o objetivo de produzir soluções para a resolução do problema inicial 

e assim gerar novo conhecimento. 

O modelo mais amplamente usado na esquematização do processo criativo é o de 

Wallas (1926), designado por processo clássico em quatro etapas, definidas pelo 

autor como: preparação, incubação, iluminação e verificação.  

Porém, observando e os estudos realizados sobre este assunto no decorrer da 

segunda metade do século XX, verificou-se a necessidade de considerar e 

determinar outros momentos estruturantes da dinâmica da criação, os 

subprocessos. Os subprocessos vieram sedimentar as etapas clássicas referidas e 

explicadas por Wallas. Vários autores apresentam extensões e complementos do 

modelo de Wallas, demonstrando que o processo criativo será o percurso de 

pensamento operado até o descobrir de uma ideia diferente, original, surpreendente 

e com valor. Este percurso, pode envolver uma grande quantidade de 

circunstâncias, contribuindo todas direta ou indiretamente para encontrar uma ideia 

diferente. Implica ter consciência da questão inicial e pretender resolvê-la.  

Na originalidade de uma ideia, está a capacidade desta fazer surgir algo novo que 

rompe com aquilo que é conhecido.  

Os traços da personalidade criativa determinam o método e também o processo de 

criação, uma vez que influenciam as tomadas de decisão, as estratégias de procura 

e integram as relações com outras pessoas, agregam também, as atitudes que 

distinguem a individualidade de cada sujeito.  
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2.1.1-As quatro etapas clássicas do processo criativo de Graham Wallas 

 

As etapas clássicas do processo criativo de Graham Wallas (1926), a que alguns 

autores chamam modelo por fases, têm como estrutura a preparação, a incubação, 

a iluminação e a verificação, definidas pelo autor como sequenciais, ainda que 

recorrentes. Criar algo implica cumprir uma tarefa concretamente, resolver um 

problema que produzirá uma nova solução. Estão por isso implícitos a noção 

concreta do que se quer resolver, a intenção de busca de informação e um 

conhecimento extenso da área de conhecimento em que se opera. Como primeiro 

momento dessa busca está a etapa de preparação, altura em que conscientemente 

se entra num processo mental e circunstancial para procurar uma solução para o 

problema suscitado. A preparação implica ter uma questão inicial clara e sentir que 

se pode encontrar uma resposta. É a constatação de um problema, bem ou mal 

definido. No caso dos problemas artísticos, que são normalmente mal definidos, e 

ter-se- à de encontrar os meios e as heurísticas para a sua resolução. (Chi e 

Glasser; Boden,1996). 

De seguida esquematizam-se estes conceitos que servirão como instrumentos de 

análise, nos procedimentos metodológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Preparação 
Esquema representativo das ações e pensamentos que ocorrem na preparação. A relação entre o 
espaço interior e espaço exterior é importante e dinâmica. 

espaço 
exterior 

  

atenção aos 
estímulos 
exteriores 

impregnação 

 meio 

ambiente 

pensamento 
divergente 

 

insatisfação 

Eu 
espaço 
interior 
 

redefinição 

da questão 

descoberta do 

problema 

memória 

desordem 

formulação 

Pensamento 

convergente 



39 
 

A segunda etapa definida por Wallas é a da incubação. É uma fase do processo 

criativo em que o pensamento se processa de forma não consciente, em que o 

cérebro procura soluções sem que o sujeito tenha consciência dessa procura. É 

entre a realidade e o inconsciente que se encontram as funções do pré-consciente, 

que associa, combina e reorganiza os dados antigos em novas combinações 

(Boden,1996; Kubie, 1973).Na incubação verifica-se um afastamento temporário da 

questão e, por vezes, um abandonar do problema. Embora nesta fase o problema 

continue presente no sujeito, de forma inconsciente, este entrega-se a outras 

tarefas. O pré-consciente continua o processamento das informações recolhidas, na 

fase da preparação e as que têm armazenadas em memória, produzindo 

associações que apontarão para novas soluções. Neste momento do processo 

criativo, a mente de forma livre, sem seguir os caminhos da lógica, estabelece 

analogias e associações inusitadas, às quais o sujeito não acederia facilmente ou 

deliberadamente. Numa interação inconsciente, a mente associa e reorganiza 

estímulos de forma livre, sem preconceitos ou regras (Boden,1996). Estas ideias ao 

tornarem-se conscientes, contribuem para a progressão do processo criativo. As 

diferentes confluências e analogias que acontecem no pensamento de forma 

desregrada, fugindo aos caminhos a que se está habituado a pensar, quando se 

tornam conscientes podem causar surpresa, é a surpresa eficiente. Segundo 

Brunner (1962), o que acontece na incubação é um distanciamento do problema, 

que simultaneamente, cria espaço para novas ideias surgirem na mente uma vez 

que, o pré- consciente nunca abandonará a questão que despoletou o processo. 

Segundo os relatos de alguns criadores, recolhidos por Csikzentmhialiy (1996), a 

incubação pode ser um período mais ou menos longo, conforme a complexidade do 

problema a resolver. 

As associações produzidas na incubação, adquirirão uma representação simbólica 

de acordo com a área específica da criação. Desta forma, a incubação é o momento, 

em que toda a experiência e conhecimento adquiridos pelo sujeito, que procura uma 

nova ideia, alimentam o processo criativo. 
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Figura 2-Incubação 

Esquema representativo das ações e pensamentos que ocorrem na incubação. A relação entre o 
espaço interno e externo é mais reduzida, por ser aqui menos importante. Esta é uma fase em que as 
ações acontecem essencialmente no espaço interno e são inconscientes. O espaço interno, 
relativamente à sua importância no processo, é aumentado. Durante esta fase é de salientar a 
continuidade dos estímulos externos no espaço interior. 

 

Como terceiro momento das etapas do processo criativo de Wallas, está a 

iluminação. Momento preparado pelas etapas anteriores, onde ocorre a descoberta 

da nova ideia, ou solução para o problema. Sendo surpreendente, pois surge 

subitamente, o insight, na designação Gestaltista (Kooler,1962) é a perceção 

repentina da solução, fruto das associações, confluências e analogias produzidas na 

fase precedente. Produz uma grande satisfação e surpresa, pois é a resposta 

inovadora à questão que iniciou o processo e que representa a realização de uma 

ideia. O aparecimento da solução na fase da iluminação, permite o fechamento das 

questões, ou seja, o fechamento da forma, segundo a escola Gestaltista, para quem, 

qualquer problema é uma forma em aberto (kooler,1962). O espanto que as novas 

ideias produzem, deve-se à improbabilidade das ideias que surgem se ordenarem e 

gerarem algo. O modo como chegaram àquela solução, facto que os criadores não 

conseguem explicar, justifica as ideias originais.  
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Figura 3- Iluminação 

Esquema representativo das ações e pensamentos que ocorrem na iluminação. Este é um momento 
que origina de imediato a verificação. Nesta etapa não se verifica nenhuma relação com o exterior, é 
um momento de constatação e descoberta. 

 

 

A iluminação como momento de descoberta, gera a fase seguinte, a da verificação. 

Este, o momento em que se concretiza, verifica e avalia a ideia que se encontrou. É 

o testar da efetiva e eficaz solução, para o problema inicial. No quadro de etapas de 

Wallas, a verificação segue-se à iluminação, como ocasião de testar e averiguar a 

ideia na prática. Neste momento é necessário um grande conhecimento da área em 

que se está a criar, uma vez que só assim se pode efetivamente concretizar a ideia 

com segurança (Csikzentmhialiy,1996). Trata-se de uma etapa longa, que requer 

muito trabalho e capacidade para se manter a mesma tarefa durante o tempo 

necessário para a sua total verificação. Pela perseverança, caso a solução 

encontrada não responda a todas as necessidades do problema, o criador investirá 

em novas pesquisas, incubações e iluminações, num processo que se reinicia. 
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Figura 4- Verificação 

Esquema representativo das ações e pensamentos que ocorrem na verificação. É um momento 
semelhante à preparação na medida em que são importantes as relações com o exterior. Contudo 
aqui essas relações são de teste, aceitação e certificação da exequibilidade das ideias. 
 

O processo criativo é recorrente, dinâmico e permissivo a inúmeras influências. As 

etapas referidas são aquelas que o cérebro percorre até ao encontro de uma ideia 

original. Contudo a criação de uma solução é articulada por muitas ideias e ações, 

daí que, a análise do processo não se considere linear nem unilateral. 

Estas etapas, que permitem o entendimento genérico do processo criativo, devem 

considerar-se como base de estruturação onde, segundo estudos mais recentes, 

levados a efeito por vários autores (Guilford,1956; Mumford 1991; Lubart, 2003; 

Getzels e Csikszentmihalyi, 1976, entre outros), se integram outros momentos 

operativos apelidados de subprocessos. 

 

 

2.1.2- Detalhes do modelo clássico de etapas: os subprocessos operativos  

 

Todd Lubart (2003) explica a multiplicidade de abordagens ao processo criativo. 

Analisado profundamente, é bem mais complexo, para além de recorrente, ou seja, 

de implicar uma dinâmica de retornos, retrocessos e uniões entre as etapas, ativa 

outras ações e tipos de funcionamento cognitivo, perante as tarefas a concretizar.   

Definidos como subprocessos, estes momentos operativos, sedimentam as ações e 

pensamentos que acontecem nas etapas clássicas. Um subprocesso implica algo 

que decorre. Aprofundando os subprocessos que são complementares e por vezes 

transversais às várias fases clássicas do processo criativo, determinam-se ações e 
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pensamentos essenciais à produção de uma solução. Neste sentido, identificam-se 

como subprocessos determinantes da fase da preparação, o reconhecimento da 

questão inicial e a procura de informação específica para resolver a tarefa, a análise 

de dados determinantes e a colocação de hipóteses, estes momentos importantes e 

pertencentes à fase de preparação consideram-se subprocessos complementares 

que e especificam as etapas clássicas. A preparação como etapa de constatação e 

análise prévia da questão, determina o que se pretende resolver, implica a 

sensibilidade à questão e a atenção aos meios internos e externos que poderão 

contribuir para o desenrolar do processo. Nesta etapa é feita uma análise profunda 

da questão a resolver e que esta deve ter objetivos tangíveis. Considerando que a 

verificação pode fazer surgir uma outra preparação, pois a verificação implica a 

certificação da ideia, ou apresentar uma nova perspetiva ou ainda, ativar novas 

ideias, reinicia-se desta forma, uma nova progressão de ideias. A verificação é 

também uma etapa de análise, de redefinição, confronto e ajuste de ideias, que 

pode fazer outras. Por vezes, durante o irregular percurso do processo criativo e em 

que é necessário verificar uma ideia, podem surgir outras ideias prolongando e 

redirecionando o processo de busca. Num subprocesso operativo podem-se 

estabelecer analogias e outras ligações, ou criarem-se metáforas que funcionaram 

também como estratégia criativa. Especificamente a mudança de código ou imagem 

a que esta obriga, pode ativar novas ideias e perspetivas sob as quais se olha a 

questão. 

A verificação, tanto na produção de uma ideia como na produção de uma obra, pode 

acontecer várias vezes durante a criação, o mesmo com as outras três etapas 

clássicas descritivas do processo criativo.  

Os subprocessos são determinantes para a criação. Percebe-se melhor o seu 

funcionamento considerando que a mente está sempre a produzir pensamentos, e 

também, que as fases clássicas do processo criativo têm duração e ritmos diferentes 

podendo até ocorrer em simultâneo. Os subprocessos, como momentos de pensar e 

agregar ideias e pensamentos, são motores que dinamizam o processo incutindo-lhe 

um caracter específico. 

Na fase da incubação vários subprocessos estão também implicados na solução 

criativa. Como ação já referida na incubação verifica-se o afastamento da questão 

inicial, por vezes esta ação, pode impelir para a ideia de que não se vai conseguir de 

imediato a solução. É um momento de frustração sentido pelo sujeito que, por vezes, 
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leva ao bloqueio das ideias. Embora inconsciente a incubação implica que um 

processo tenha sido iniciado, logo uma atenção, um estado de alerta a estímulos 

exteriores que poderão constituir um motor progressão do processo criativo. O 

afastamento da questão e a frustração não implicam que se abandone o processo e 

a busca de soluções. Inconscientemente o processo continua e estes subprocessos 

contribuem para essa evolução.  

Na descoberta das primeiras ideias existirá uma formulação da questão e a 

consequente reformulação do problema, estes também, subprocessos. Ponderando 

outros elementos que influenciam o processo, como a atenção ao meio 

circunstancial e físico que envolve a mente criativa, pode também verificar-se uma 

mudança de perspetiva acerca do que está a ser produzido. Assim, a atenção, a 

análise, a mudança de perspetiva, as influências exteriores ou internas do 

pensamento, a codificação da informação e colocação de hipótese, a síntese, a 

avaliação do que vai sendo criado, a comunicação da ideia ou ideias e a sua 

validação, são tudo subprocessos que explicam a interação com o meio envolvente. 

Sendo tão distinta e identificável a formulação do problema relativamente à 

organização e angariação do material para começar a busca de uma nova ideia, 

pode considerar-se a formulação do problema, um subprocesso importante 

relativamente à preparação, etapa base do processo criativo. A formulação do 

problema implica, a sua identificação, análise de possíveis fragilidades, logo, o seu 

verdadeiro entendimento, considerando existir uma perceção de que o problema tem 

uma solução alcançável. Lubart (2003) define a impregnação pelo modo como o 

sujeito integra os dados do problema e a recolha de informação, para a solução. 

Como já referido o processo clássico em quatro etapas, designa os subprocessos 

como modos operativos constituintes de cada uma das etapas. Por outro lado, 

encarando as abordagens mais recentes à estrutura do processo criativo, os 

subprocessos serão correspondentes às etapas. Determinam um método de 

trabalho ativo e de organização, recorrente, mas não sequencial, cuja pesquisa e 

procura de uma outra perspetiva da mesma situação é frequente. Os subprocessos 

incluem a construção do problema, os processos de busca, a codificação da 

informação, a reorganização da informação, o pensamento divergente, a 

associação, a analogia, a metáfora, a síntese, reformulação de ideias, observação 

de semelhanças noutras áreas de conhecimento entre outras estratégias de 
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descoberta e de junção. Lubart (2003) explica que desta forma surge o material que 

depois se organiza estrategicamente para ser desenvolvido.  

Quando se observam processos criativos de uma área particular, verificam-se no 

processo criativo processos e subprocessos específicos de cada área e que se 

relacionam com a vivência do processo (Gardner, 1993).  

De realçar, que o modelo das quatro etapas primeiro apresentado, numa criação em 

que várias ideias têm de ser criadas, se repete. A análise do processo criativo só à 

luz deste modelo clássico será inevitavelmente insuficiente. Lubart (2003) explica 

que o tempo que o criador atribui a cada subprocesso determina os resultados.  

Numa forma de pensamento que permite pensar outra realidade, pelo 

desprendimento das regras e restrições do pensamento comum está a imaginação. 

Como forma de processo mental a imaginação é a capacidade de geração de 

imagens sem ter de existir perceção (Malrieu,1971). Osborne (1965) explica que a 

imaginação é determinante no descobrir de ideias e na sua reformulação. Esta 

ferramenta de descoberta e alteração gera perspetivas pessoais acerca do material 

produzido e tem ligação com a formulação de símbolos sem críticas. A imaginação 

pode servir a alteração e elaboração dos conceitos e pensamentos.  

 

 

2.1.3- Tipos de pensamento implicados no processo criativo 

 

Os dois tipos de pensamento distintos essenciais ao processo criativo são o 

pensamento divergente e o convergente (Guilford, 1950). No início do processo 

criativo está implícito o pensamento divergente que progride para o pensamento 

convergente, à medida que se vão avaliando as soluções encontradas. O 

pensamento organiza-se ora de forma divergente, na busca e pesquisa de muitas 

ideias cujo material é conseguido ativando o imaginário. E organiza-se de forma 

convergente ou seja indo ao encontro de uma solução a partir do pensamento 

divergente. Estas formas de pensamento são, como já referido anteriormente, 

consideradas subprocessos e igualmente recorrentes.    

A capacidade do pensamento divergente permite dirigir o pensamento em várias 

direções, o que é facilitador no início da produção criativa e também, revelador de 

flexibilidade. Para Guilford (1950) a flexibilidade é um fator cognitivo componente da 

criatividade e que permite analisar um problema sob vários pontos de vista. O 
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pensamento divergente, tal como o pensamento convergente, são como todos os 

subprocessos, recursivos e necessários à formulação e reformulação de cada ideia. 

Na fase de procura de soluções existe uma preponderância do pensamento 

divergente, depois, na altura de análise e teste da ideia, verifica-se uma 

preponderância do convergente. O pensamento divergente produz muitas ideias 

sem filtros ou juízos, é a procura sem regras de possibilidades de resposta à 

questão inicial. Neste surgir de ideias, outras são ativadas em associação. O 

pensamento divergente funciona como estímulo e produção abundante de ideias, vai 

contribuir para a descoberta de outras ligações inesperadas e desconexas. A mente 

elaborando acerca das ideias iniciais do início do processo, começa a selecionar, 

complementar e verificar as mesmas, como que procurando uma lógica específica 

do processo criativo, desta forma encadeia e fecha as novas ideias no que se 

designa de pensamento convergente.  

 

 

2.1.4- Espaços conceptuais como sistemas gerativos de ideias 

 

Os espaços conceptuais estão delimitados pelos sistemas gerativos, estes 

constituem-se por regras próprias de cada disciplina e definem o modo no qual, o 

sujeito pode operar na restruturação das suas ideias. Como explica Boden (1996), a 

rutura produzida num sistema gerativo, poderá fazer surgir ideias imprevisíveis e 

inesperadas. Produzir uma pequena mudança num espaço conceptual é abrir a 

possibilidade ao surgimento de algo novo. Assim como, uma mudança numa 

dimensão fundamental de um espaço conceptual poderá ser o surgir de um novo 

conhecimento, devido à transformação produzida nos sistemas gerativos. São disso 

exemplos, as grandes descobertas científicas, tecnológicas ou de paradigmas. 

Como ferramenta de organização encontram-se os mapas mentais, utilizados como 

instrumentos auxiliares do pensamento criativo. Organizam de forma visual, através 

de associações entre conceitos fundamentais e acessórios, espaços conceptuais 

onde se exerce a criatividade. Os mapas mentais são formas de auxiliar a geração 

de ideias. Estes, quanto mais complexos, mais potencial têm para gerar maior 

quantidade de ideias, por contágio, contraste ou oposição. Um mapa mental 

estabelece pensamento associativo e é o materializar do processo criativo, que 

expõe ligações e relações entre ideias e por consequência, dinâmicas criadoras.  
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2.1.5- As aptidões criativas 

 

Como estratégias próprias e internas que o indivíduo criativo utiliza para conhecer 

definem-se as aptidões criativas. Na procura de uma solução para um problema está 

implícito o conhecimento por um lado, no entendimento e objetividade da questão de 

inicial que identifica o problema e por outro, pelo caminho que é necessário realizar 

no juntar de informação que procura resolver esse problema.O entendimento da 

preeminência desse material até à síntese e teste da exequibilidade da ideia no fim 

do processo, exige a absorção, interligação e composição de informação. É um 

percurso que requer atenção, análise, a colocação de hipóteses, numa avaliação de 

como os vários elementos que compõem a ideia, se podem agregar. 

As aptidões criativas, aspetos do pensamento divergente, definidos por Guilford 

(1956), caracterizam-se por expressarem diferentes capacidades intelectuais e 

variam em grau consoante os sujeitos. Num sujeito criativo a flexibilidade, fluidez, 

elaboração e originalidade apresentam um grau elevado. Estas são as que mais 

frequentemente são encontradas nos testes de criatividade, e que se definem do 

seguinte modo: a flexibilidade traduz a capacidade de ver um problema sob várias 

perspetivas; a fluidez como a quantidade de respostas encontradas para uma 

questão; a elaboração como a capacidade de concretizar na prática uma ideia e de a 

complementar com pormenores e a originalidade como forma de agir e produzir 

novas ideias diferentes de tudo o que as precedeu. As outras aptidões criativas que 

se identificam na criatividade e têm igualmente, um papel relevante em aspetos 

determinados do comportamento criativo, são a sensibilidade aos problemas e a 

síntese. A sensibilidade aos problemas é a disposição interna do sujeito consciente 

que permite uma maior atenção a especificidades e lacunas do meio envolvente, 

logo um melhor entendimento da sua importância e possibilidade de encontrar uma 

solução. A síntese é a capacidade de agrupar ideias de forma sucinta e 

reformulando ou fragmentando o problema e desta forma encontrar estratégias para 

a resolução. 
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2.2- Os aspetos conativos da criatividade 

 

Considerando o indivíduo e as suas ações e pensamentos durante o processo de 

criação de uma ideia nova, podem estabelecer-se dois tipos de relações: internas e 

externas. As internas que se passam no Eu e que determinam modos de ação e 

pensamento e as externas que relacionam o indivíduo com o meio envolvente, este 

constituído por pessoas e organizações sociais da esfera pública ou da esfera 

privada. Os aspetos conativos referem-se ao modo preferencial ou habitual dos 

indivíduos se comportarem. 

 

 

2.2.1- Traços da personalidade 

 

Lubart (2003) refere que os traços de personalidade são padrões de funcionamento 

estáveis, no tempo e no espaço, na relação com os outros, em condições e 

conjunturas diversas. Os traços de personalidade, no processo criativo, deverão 

facilitar a utilização dos recursos cognitivos do sujeito ajudando-o a transformar as 

ideias (Mumford e Gustafsson, 1988, citado em Lubart, 2003). 

Alguns destes traços, foram indicados pelos estudiosos como estando mais 

desenvolvidos nas pessoas criativas, especificando-se na disponibilidade para se 

aventurarem noutras áreas correndo riscos, no ser tolerante àquilo que é ambíguo, 

na perseverança, no individualismo, na abertura a novas experiências e no 

psicotismo. Na perseverança observa-se a capacidade de resistir às dificuldades, e 

de continuar a trabalhar durante um longo período de tempo num mesmo assunto 

até que este se clarifique.  

A motivação será o impulso para realizar uma ação. Pode se observar a motivação 

intrínseca e extrínseca. A primeira, parte do indivíduo e tem o seu foco na realização 

de uma tarefa. A segunda, a motivação extrínseca tem o seu foco na recompensa e 

parte da iniciativa de fatores exteriores ao individuo, que daí obtém reconhecimento 

ou gratificação. A tolerância ao que é ambíguo ou seja, àquilo que não se define 

logo, ou que não apresenta de imediato uma resposta, é também um traço da 

personalidade criativa. A disponibilidade para trabalhar noutras áreas ou realizarem 

novas experiências, é outro traço da personalidade criativa que também pode ter 
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associada a curiosidade e interesse em novas áreas de conhecimento. O 

individualismo está relacionado com a capacidade de isolamento nas ideias, sem 

que necessitem do apoio de outros para as desenvolverem. O psicotismo determina 

a relação que o individuo estabelece com a realidade.   

Csikszentmihalyi (1996) refere ainda como características da personalidade criativa 

a humildade e o orgulho, a rebeldia e a independência, a energia e a concentração, 

a vivacidade e a ingenuidade, a abertura e sensibilidade, a imaginação e a 

consciência da realidade, a irresponsabilidade e a responsabilidade, a introversão e 

extroversão, o apego e desapego e ainda a androginia psicológica. Gardner (1993) 

referindo-se aos artistas, sublinha a importância do trabalho para os próprios, uma 

vez que, a atividade lhes trás enorme satisfação, sentindo a autoestima e a 

identidade reforçadas pelo próprio trabalho artístico. A realização e contentamento 

podem também surgir a partir do reconhecimento ou da sensação de passarem uma 

mensagem. 

 

 

2.2.2 - As Motivações: intrínseca e extrínseca 

 

A motivação é definida pelo conjunto de processos fisiológicos e psicológicos 

responsáveis pelo começo, manutenção, ou cessação de um comportamento 

(Amabile, 1996, citado em Lubart, 2003). A motivação será o impulso para realizar 

uma ação. Pode-se observar dois tipos de motivação: a motivação intrínseca e a 

extrínseca. A primeira parte do indivíduo, dos seus desejos internos e tem o seu foco 

na satisfação que advém de realizar uma tarefa. A segunda, a motivação extrínseca 

não tem o seu foco na tarefa, mas na recompensa obtida depois de cumprida a 

tarefa, parte da iniciativa de fatores exteriores ao indivíduo, que daí obtém 

reconhecimento ou gratificação. 

Os traços da personalidade de uma pessoa criativa definem-se pela curiosidade, 

pelo gosto de correr riscos, pela perseverança, pela rebeldia, por serem 

dominadoras, independentes, introvertidas, orgulhosas, tolerantes ao que é ambíguo 

e que não se define logo. Csikszentmihalyi (1996) considera que aqueles que são 

criativos detêm ainda mais aspetos conativos relacionados com a criatividade, refere 

a imaginação, a grande capacidade de trabalho, a humildade e o orgulho, a rebeldia 

e independência, a sensibilidade a questões, entre outras associadas. 
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Depois dos aspetos inerentes à natureza da criatividade referidos, verifica-se que o 

processo criativo pode apresentar-se como uma metodologia da descoberta. 

Apresenta-se como uma pesquisa por etapas que associadas a características da 

personalidade, é comparável a uma pesquisa de materiais e à sua organização. 

Relaciona-se com a incerteza de conseguir produzir uma nova ideia, com a 

perseverança na procura de combinações e de outras perspetivas, e finaliza-se com 

a grande satisfação de criar e assistir a essa descoberta. 

 

 

2.3-O processo criativo como trabalho multidisciplinar 

 

O conhecimento genérico das quatro etapas do processo criativo, bem como o 

conhecimento de exercícios de estimulação do potencial criativo, podem trazer 

vantagens aos criadores. Porém, não se julgue que esse conhecimento controla o 

processo. A duração das etapas não é calculável, excluindo a iluminação pois é um 

momento de descoberta e surpresa, todas as outras etapas estão dependentes de 

circunstâncias internas e externas. Esse conhecimento genérico pode sim, trazer 

mais tranquilidade ao processo.  

O que acontece a criadores que regularmente produzem obras, é um conhecimento 

empírico do seu próprio processo, que analisado teoricamente terá uma metodologia 

idêntica à referida. 

Abordadas as variações do processo criativo não devem ser esquecidas aquelas 

que dependem da área em questão. O conhecimento do meio e suas ferramentas 

determinará em certa medida a direção do produto criativo. Por exemplo, um 

coreógrafo deverá saber como funciona um corpo, e pode necessitar de ter uma 

linguagem clara para transmitir aos seus bailarinos as suas intenções criativas. 

Outro aspeto por referir são as experiências pessoais, determinantes também para o 

processo criativo. Depois de uma viagem, de ver um filme ou ler um livro, pode surgir 

a ideia de criar sobre essa viagem, filme ou livro, ou mesmo a motivação intrínseca 

de explorar uma ideia concreta que se observou ou resultou dessa experiência. 

Poderá surgir a questão como é que estas experiências são traduzíveis para áreas 

de criação específicas? Neste sentido distingue se uma inteligência associada à 

área em questão, ou seja uma inteligência específica, que visa a predisposição 

genética para um conhecimento maior de determinada área. Assim reconhece-se 
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esta capacidade de inteligência específica capaz de traduzir uma ideia para uma 

área criativa concreta. 

 

 

2.3.1-Criar em grupo  

 

Segundo Tschimmel (2009), a criação em grupo permite a interação entre todos os 

elementos do grupo, logo uma produção de ideias em maior escala. Com as 

experiências e propostas geradas, o grupo constrói uma memória coletiva a partir do 

que vivenciam juntos. O grupo dispõe de grandes probabilidades de mais depressa 

ir ao encontro da solução procurada, pois institui-se uma dinâmica de trabalho 

diferente, pela partilha de mais experiências e mais conversas à volta do assunto a 

resolver. Pode haver a distribuição de papéis, que resulta numa dinâmica de 

trabalho mais rápida e analítica. Implica a cedência ou alteração das ideias 

individuais sendo de todos a responsabilidade do sucesso ou insucesso da criação. 

Também será mais fácil o grupo distanciar-se do trabalho que está a ser realizado 

para observação e discussão das várias perspetivas que se procuraram para o 

problema. Em grupo verifica-se a partilha de vários tipos de conhecimento e uma 

maior facilidade na análise das questões pela maior distância das mesmas, para 

análise. 

A autora refere ainda que, isto não significa que o grupo seja mais criativo que uma 

só pessoa. Demonstra que a dinâmica do processo criativo é diferente. Tal como as 

relações que se estabelecem, o material que vai sendo produzido vai ganhando 

novas perspetivas. Deve ainda considerar-se que o trabalho criativo em grupo pode 

abarcar a organização e distribuição de tarefas pela equipa. Em alguns casos pode 

até definir-se uma hierarquia, por exemplo um coreógrafo e os seus intérpretes. 

Nas diversas possibilidades de estruturação do processo criativo, que depende do 

problema que se pretende resolver e dos estados emocionais dos participantes no 

processo, Tschimmel (2009) mostra vários modelos para o processo criativo que 

decorrerem do modelo de Wallas (1926) e do Creative Problem Solving, especifica-

se o modelo em seis etapas que explora a desordem, a procura de informação, a 

definição do problema, a produção de muitas ideias, a planificação da ação e a 

implementação ou seja, a aceitação.  
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2.3.2-A composição coreográfica: processos criativos individuais 

 

Na criação de uma coreografia realiza-se um sistema elaborado de trabalho que, 

não se determinando pelo tempo exato que demora, se define por etapas concretas, 

algumas já referidas. Este processo começa por ser uma questão que o artista 

pretende ver resolvida e naturalmente sobre o qual lhe interessa indagar e criar um 

espetáculo. Dessa forma verifica-se a necessidade de organização, para responder 

à curiosidade. Essa curiosidade aliada à determinante vontade de ter uma resposta 

e ao prazer de a obter, pode-se definir como a motivação intrínseca. Assim o 

coreógrafo evolui no seu conhecimento e experiência, que cada vez estará mais 

aumentado. Ora, se para a produção de uma ideia original, é importante um 

conhecimento abrangente da área em que se pretende realizar o produto criativo, 

pode-se pensar que coreografia após coreografia, maior será a possibilidade de criar 

algo realmente novo. 

O desafio associado à curiosidade de passar pela experiência criativa impele para a 

impregnação, momento integrante da preparação como já referido. Denota-se a 

integração dos dados do problema seguindo-se processos de busca de informação, 

que iniciarão um processo de associações, combinações e analogias que se 

processarão sem cessar através dos mecanismos operados pelo pré-consciente, em 

momentos de incubação. Essa curiosidade ou interesse que se relacionam com o 

prazer de criar uma obra, mas que inicialmente não permitem prever os resultados, 

têm também associada a própria motivação intrínseca que impelirá à ação. Nesta 

pesquisa verificou-se que para a resposta à questão impulsionadora dos projetos 

coreográficos podem encontrar-se dois tipos de motivação intrínseca e a extrínseca. 

A primeira como referido, no desejo do próprio de concretizar algo, e a extrínseca 

como um estímulo exterior ao projeto, uma motivação que não tem origem no 

coreógrafo. 

O coreógrafo na necessidade de resolver a questão, a qual o estimula e lhe 

interessa, passa como já referido pela incubação. Sem esforço aparente, a sua 

mente procura informação para poder resolver e iniciar um processo de combinação 

de soluções, deixando-se influenciar por elementos dispersos e sem uma 

consciência plena do que realmente pode contribuir para resolver a questão.  

Em todos os momentos do dia-a-dia, pode surgir a resposta para a questão inicial. 

Normalmente acontece de forma inesperada e surpreendente. A decisão inicial de 
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definição do tema e a atenção aos estímulos garante a continuação do processo. 

Desta forma, os objetivos que se definem como alcançáveis, serão uma constante 

na procura de um discurso coreográfico que na perceção do mesmo, seja coerente. 

Verifica-se uma tolerância às inúmeras possibilidades do que pode acontecer 

durante o processo de composição e é encarado como elemento que, não sendo 

estanque, poderá evoluir para algo mais definido e ajudar ou enriquecer a 

coreografia.   

Fazer a descrição linear deste processo seria pouco realista, pois verificam-se vários 

processos e subprocessos intercalados, assim como, sequências de pensamento 

divergente e convergente que abrem e fecham ideias. Numa recolha extensa de 

material coreográfico tem de existir uma grande tolerância ao erro e à ambiguidade 

do material encontrado, porque dessa forma pode verificar-se o germinar de outra 

perspetiva para a criação.  

Entre procurar saber mais sobre a questão inicial e sob várias perspetivas e abordar 

possíveis combinações de ideias para resolução da questão, os processos e 

procuras sucedem-se. No caso da dança é também importante a noção do tempo de 

duração do espetáculo, para a implementação da temática e até que ponto a 

mesma, se pretende desenvolver, porque a dança implica um tempo longo de ação 

e que não se repetirá no imediato. 
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Capítulo 3- Problemática  

 

Escolheu-se fazer um percurso por diversas manifestações artísticas do século XX, 

que direta ou indiretamente influenciaram a dança teatral. Adquiriu-se um 

conhecimento da sua importância e inter-relação até à contemporaneidade 

portuguesa. As manifestações estudadas têm elementos comuns aos princípios que 

edificam a dança contemporânea, especificamente a experimentação, a relação com 

outras expressões artísticas e o vanguardismo. Contextualizou-se a dança, 

enquanto arte do corpo em movimento, distinta e que evoluí, influenciada por 

inúmeros aspetos resultando no estabelecer de “(…) lógicas e racionalidades dos 

actores (…)”(Guerra, 2006 p.22). A dança contemporânea será o reflexo não só do 

seu passado, mas também de todos os elementos que a especificam. Na 

multiplicidade de análises possíveis na abordagem de uma expressão artística, 

optou-se por centrar a investigação no processo criativo de coreógrafos da Nova 

Dança Portuguesa e na pesquisa das especificidades das suas estratégias de 

criação. Assim surge a questão: como se constitui o processo criativo dos 

coreógrafos contemporâneos portugueses?  

Apreendidas as ruturas e influências diretas e indiretas da dança vanguardista no 

século XX nos coreógrafos contemporâneos, verificaram-se processos originais e 

diferentes atitudes, perante a criação coreográfica. Contudo, estaria a dança 

contemporânea igualmente associada a um processo criativo dependente da 

individualidade do próprio coreógrafo e das diferentes atitudes perante a composição 

coreográfica? Estabelecendo estes parâmetros, julga-se ser possível analisar os 

processos criativos dos coreógrafos portugueses que integram este estudo.  

Louppe referindo-se à criação coreográfica contemporânea questiona: 

“O que existe no início da obra coreográfica? Nada. Não existe um 
suporte específico previsto. Ao invés do que sucede noutras artes, o 
bailado não dispõe de um meio previamente dado: som, cor ou máquina 
e luz, como no cinema. Não existe um suporte textual como sucede 
tradicionalmente no teatro (…)” 

Louppe, 2012, p. 257. 

 

Concretamente quais serão as estratégias de criação e como evolui o processo 

coreográfico destes coreógrafos da Nova Dança Portuguesa? Quais as etapas do 

processo criativo que mais relevância têm no processo de composição coreográfica? 

Que métodos de trabalho desenvolvem? 
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É nestas questões que se integra o objeto de estudo e a disposição dos seus 

elementos, cuja intenção é averiguar à luz da Psicologia Cognitiva, o processo 

criativo e os seus mecanismos.  

Na procura de resposta para as questões do estudo e depois de estudados os 

percursos da dança e dos coreógrafos portugueses, bem como elementos 

estruturais e dinâmicos da criatividade, determinou-se o cruzamento destes aspetos. 

Estes originaram as questões que presencialmente se fizeram aos coreógrafos 

numa conversa aberta que gerou outras perguntas e assuntos. 

O que se pretendia na entrevista com os coreógrafos, era averiguar como se 

desenvolvia o seu processo criativo. As etapas do processo criativo inicialmente 

referidas e definidas por Wallas (1926), ou seja, a preparação, a incubação, a 

iluminação e a verificação, estiveram na base das questões formuladas para o guião 

de entrevista realizado aos coreógrafos e averiguando acerca do seu processo 

criativo que os conduz à realização das suas coreografias. 

 

Parte III- Metodologia 
 

Depois de estabelecida uma contextualização histórica da dança contemporânea, e 

definido um quadro teórico como as etapas clássicas de Wallas e os subprocessos 

especificados por Lubart e os outros autores, determina-se um “quadro hipotético 

explicativo” (Guerra, 2006 p. 38) da organização do processo criativo destes 

coreógrafos, a partir do qual se estruturou “as dimensões de recolha da informação 

empírica” (Guerra, 2006 p. 36). Por conseguinte, só no confronto com a prática 

empírica se pode avaliar a aplicação deste quadro.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1992) na investigação qualitativa, a situação 

natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o instrumento de recolha. 

Considerou-se que a metodologia de investigação qualitativa seria a que melhor 

tratar a informação adquirida a partir de conversas abertas com base num guião de 

entrevista. É uma metodologia compreensiva em que “os sujeitos tomam o estatuto 

de informadores privilegiados,(…)” (Guerra, 2006 p.18) e que dá maior importância à 

significação, que ao número de vezes que determinado fenómeno é detetado 

(Guerra, 2006). 
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De modo que, primeiro está a descrição dos fenómenos e só posteriormente, a 

análise indutiva dos dados no seu conjunto. Esta análise começa por explorar 

questões abertas numa “ conversa informal e fluida” (Guerra, 2006 p.53) e detém-se 

na análise dos detalhes e aspetos específicos dos dados, para descobrir categorias, 

dimensões e inter-relações importantes (Bogdan e Biklen, 1992).  

Nesta perspetiva qualitativa, que integra o agrupar várias “técnicas interpretativas” 

(Guerra, 2006 p.11) centradas na análise e interpretação dos elementos recolhidos, 

está como objetivo, “identificar as lógicas e racionalidades dos actores (…) ”(Guerra, 

2006 p. 22), questionando os processos criativos dos coreógrafos e descobrindo a 

“diversidade interna, procurando as variáveis pertinentes”(Guerra, 2006 p. 46). 

A leitura “ flutuante” (Bardin, 2004, p.56) permitiu perceber as referências dos 

coreógrafos ao processo criativo e fazer uma primeira seleção dessas seções. 

Constituíram-se desta forma “ elementos de significação” (Bardin, 2004, p.58), 

Sistematizou-se a informação em grelhas com o conteúdo selecionado como 

unidades de contexto e unidades de registo que indicam para a “indexação (…) por 

classificação em palavras-chave” (Bardin, 2004 p.40) concretamente de 

subcategorias e categorias e a sua frequência no discurso. Especificamente foram 

determinadas categorias que permitiram “classificar os elementos de informação dos 

documentos, de maneira muito restrita.” (Bardin, 2004 p.40). Partiu-se para a análise 

de conteúdo produzindo conhecimentos, acerca das “condições de produção” 

coreográfica, descritos nas inferências (Guerra, 2006; Bardin, 2004). 

Desta forma, justifica-se a utilização de uma metodologia compreensiva (Guerra, 

2006), uma vez que esta permite a interpretação e o debruçar sobre “racionalidades 

próprias e comportamentos estratégicos que dão sentido às (…) ações” (Guerra, 

2006 p.17).  

 

4.1- Amostra: 4 Coreógrafos da Nova Dança Portuguesa 
 

Os quatro coreógrafos da Nova Dança Portuguesa, segundo Guerra (2006) formam 

uma amostra homogénea por pertencerem todos à primeira geração na Nova Dança 

Portuguesa, embora todos apresentando a própria individualidade artística, ou seja, 

uma “diversidade interna” (Guerra, 2006 p.46). Ponderando as características 
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naturalista, indutivas e holísticas do método qualitativo definidas por Carmo & 

Ferreira (1998), é nelas que se integra a estrutura e ação do objeto de estudo.  

O grupo a estudar, definido a partir de sua “homogeneização” (Guerra, 2006 p. 46), 

a primeira geração da Nova Dança Portuguesa, foi simultaneamente determinado 

pela disponibilidade pessoal de cada coreógrafo para uma entrevista presencial e 

gravada em vídeo este, o critério de escolha.  

Foi realizado um pedido de autorização escrita para utilização da entrevista em 

suporte vídeo e escrito, para fins académicos. Os coreógrafos Madalena Victorino, 

Francisco Camacho, Paulo Ribeiro e Vera Mantero, pertencentes à primeira geração 

da Nova Dança Portuguesa, têm características que os agrupam, contudo têm 

também metodologias de composição coreográfica e estéticas diferentes. Na 

exposição prática deste estudo, e averiguando sobre o processo de composição 

coreográfica já referido, também designado como processo criativo, definiu-se um 

modelo para análise (Guerra, 2006). 

Apresentam-se por ordem cronológica e em anexo as entrevistas integrais efetuadas 

a: Madalena Victorino, Francisco Camacho, Paulo Ribeiro e Vera Mantero. A dança 

contemporânea comporta estilos e técnicas muito diversas e este estudo procura 

focar uma corrente de coreógrafos portugueses que emergiram nos anos 80 em 

Portugal e que ainda hoje são referências na identidade coreográfica portuguesa, o 

movimento definido como a Nova Dança Portuguesa. 

 
“Faziam parte deste grupo de criadores, muito diferentes entre si, 

pertencentes a várias gerações e com diversos percursos artísticos, 
Clara Andermatt, Margarida Bettencourt, Francisco Camacho, João 
Fiadeiro, Vera Mantero, Paula Massano, Rui Nunes, Paulo Ribeiro, 
Madalena Victorino, entre outros.” 

 Fazenda, 2007,p.156. 

 

O reconhecimento da importância destes coreógrafos para dança contemporânea 

portuguesa e o seu lado inovador e vanguardista foram o impulso para este estudo. 

De referir que embora alguns autores tenham definido uma 2ª Geração da Nova 

Dança Portuguesa é na primeira que se foca esta análise por razões de abrangência 

e documentação. Existindo nos anos 80 em Portugal outros coreógrafos que se 

distinguiam deste grupo de criadores e trabalhando associados às companhias de 

dança existentes ou com projetos específicos, não pertenciam à Nova Dança 

Portuguesa. 



58 
 

Os quatro coreógrafos com o seu percurso artístico obtiveram uma importante 

relevância no panorama nacional da criação coreográfica. Generosamente, com as 

suas contribuições vieram possibilitar e enriquecer este estudo. Como caraterística 

comum dos coreógrafos estudados, denota-se a formação e percurso fora de 

Portugal.  

Contribuíram de forma determinante para a emergência da Nova 
Dança Portuguesa a formação que alguns daqueles coreógrafos-
bailarinos fizeram em Paris, Londres ou Nova Iorque, e a abertura em 
1984, em Lisboa, do Serviço Acarte da Fundação Calouste Gulbenkian 
que, de forma então absolutamente inédita, dá início a uma 
programação atenta ao que de mais vanguardista e inovador se ia 
fazendo pela Europa e Estados Unidos da América. 

Fazenda, 1997, p. 15. 

 

4.1.1- Madalena Victorino: A dança através do seu olhar  

 

Os quatro coreógrafos são apresentados pela ordem cronológica em que foram 

realizadas as entrevistas. A primeira entrevista foi à coreógrafa Madalena Victorino 

no dia 27 de Março de 2012. A entrevista foi gravada no Espaço Sou, em Lisboa. 

 

Madalena Victorino nasceu em 1956, em Lisboa estudou dança nos anos setenta na 

London School of Contemporary Dance, em 1980 graduou-se como professora 

(B.Ed) na Universidade de Londres Goldsmith’s College Laban Centre for Movement 

and Dance. É uma das primeiras coreógrafas portuguesas independentes e pertence 

ao grupo dos coreógrafos da Nova Dança Portuguesa, geração assim definida por 

António Pinto Ribeiro (1994).  

Em Lisboa no ano de 1980 iniciou um atelier coreográfico que a levou à 

apresentação da primeira coreografia em 1988, na Quinta Maria Gil, intitulada 

“Queda Num Lugar Imaginado” (Assis; Moura, 1995). Em 1989, coreografa “Madeira. 

Matéria. Materiais Pretexto Para uma Ideia de Corpo”, que apresentou no Museu da 

Água em Lisboa. No mesmo ano, em Vila Velha de Ródão, apresenta a coreografia 

“Projecto Tojeira”. Também professora, Madalena Victorino baseia as suas 

pedagogias nos princípios de Laban e na dança expressionista alemã, bases da sua 

formação. Procura naquilo que são as ações diárias, rotineiras e essenciais um 

sentido, que depois transporta para as coreografias. Em 1990 cria a coreografia 

“Torrefacção” que apresenta numa fábrica. Em 1991, coreografa “O Terceiro Quarto” 
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que é apresentado numa moradia. Em 1994 coreografa “Ana Ana” e no ano seguinte 

“Alma I” e “Alma II” (Assis; Moura, 1995).  

Madalena Victorino foi co-fundadora do Fórum Dança (Assis; Moura, 1995) e esteve 

como diretora do Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de Belém. 

Destaca-se como particularidade do seu trabalho coreográfico, a inversão na 

tradição de criar e depois adaptar uma cenografia. Por vezes escolhe primeiro o 

espaço cénico e de apresentação e cria a partir desse lugar. Madalena Victorino 

opta pela não linearidade narrativa dos seus espetáculos de dança e distingue-se 

pela transversalidade e abrangência temáticas.  

Pioneira em Portugal, nas apresentações em espaços não preparados para 

espetáculos, sites specifics esta coreógrafa, criou e apresentou coreografias em 

fábricas, casas, museus, piscinas e também nos palcos. Inspira-se para as 

coreografias nas memórias dos espaços e daqueles que participam nas suas peças.  

Em 2010, Madalena Victorino recebe o Prémio Autor na área da Dança atribuído 

pela Sociedade Portuguesa de Autores com a coreografia “Vale”. Em 2012 

coreografou “Paris Praia do Havai” e a “Lã e a Neve”. 

Tendo trabalhado em teatro criou também o documento “Orientações Curriculares 

para o Ensino da Dança” entre outros. 

 

 

4.1.2 - Francisco Camacho: Desafiar o espectador 

 

A segunda entrevista gravada foi com o coreógrafo e Francisco Camacho a 11 de 

Maio de 2012, também no Espaço Sou em Lisboa.  

 

Francisco Camacho, tal como Madalena Victorino, Paulo Ribeiro e Vera Mantero 

pertence à primeira geração da Nova Dança Portuguesa.  

Francisco Camacho nasceu em 1967 em Lisboa, fez parte da sua formação em 

dança na Companhia Nacional de Bailado e na escola do Ballet Gulbenkian (Lapa; 

Deputter 1998). Em 1986, segue para Nova Iorque e tem aulas no estúdio de Merce 

Cunningham e na escola de teatro realista, Lee Strasberg Theater Institute 

(Fazenda, 2007). Foi intérprete em coreografias de Paula Massano, Margarida 

Bettencourt, Meg Stuart e Alain Platel (Fazenda,1997), (Assis; Moura 1995). 
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Os seus primeiros trabalhos tiveram como inspiração temas marcadamente 

portugueses, metamorfoseando-se em personagens. A estratégia de composição 

que vai fundar o trabalho de Camacho é a improvisação. A criação de situações 

espontâneas associadas ao desenvolvimento e interligação de personagens as 

quais constrói com a participação dos intérpretes, reinventando e integrando 

sugestões, tornando-as próprias do intérprete e únicas. No ano de 1990 cria com 

Vera Mantero “Blá Blá Blá” (Assis; Moura, 1995). No ano seguinte, tem um convite 

do crítico Alexandre Melo para criar “Rei no Exílio”, um solo inspirado no último rei 

português D. Manuel II e apresentado no Festival Europália 91. Em 1992 cria “Nossa 

Senhora das Flores”, coreografia que lhe atribuiu uma menção honrosa do prémio 

ACARTE/ Madalena de Azeredo Perdigão e que apresenta “o corpo como lugar de 

conflito” (Assis; Moura,1995 p.84). Em 1994 produz para Lisboa Capital da Cultura, a 

coreografia “Com a Morte Me Enganas”, interpretando a coreografia com outros dois 

intérpretes. Nesse ano apresenta também a coreografia “Primeiro Nome: Le”, tendo-

se inspirado no arquiteto Le Corbusier. Esta coreografia atribuiu-lhe o prémio 

ACARTE/ Madalena de Azeredo Perdigão. Em 1997 coreografou “Gust”, em 1998 

“More” “Superman” em 2000, “My Name is Wilde Oscar Wilde” no ano de 2002, 

“Live|Evil – Evil|Live” em 2005. Em 2007 cria com Meg Stuart “Blessed” um solo que 

o coreógrafo interpreta. Em 2010, coreografa “R.I.P.” e em 2012 estreia a 

coreografia “Andiamo!” que dedica à coreógrafa Paula Massano para Guimarães 

Capital Europeia da Cultura (Camacho, 2012). 

É fundador da estrutura Eira com Carlota Lagido, bailarina e figurinista. 

 

 

4.1.3- Paulo Ribeiro: A vida da dança 

 

O terceiro coreógrafo entrevistado foi Paulo Ribeiro. A entrevista que lhe foi 

realizada foi gravada no café Linha d’ Àgua em Lisboa, dia 18 de Julho de 2012. 

 

Paulo Ribeiro nasceu em Lisboa em 1959, e fez a sua formação de dança em 

Bruxelas onde também estudou Belas Artes (Galhós, 2005).  

Este coreógrafo “Ficou dois anos em Lyon, de 1982 a 1984. Foi uma curta 

temporada que marcou o princípio do questionamento do movimento em que estava 

envolvido. Começa a traçar o seu percurso autoral.” (Galhós, 2005 p. 47). Paulo 
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Ribeiro trabalhou diretamente com coreógrafos da Nova Dança Francesa como 

Anne Dreyfus, Charles Créange e Anne Marie Reynaud. Fundou o grupo Stridanse 

onde dançou e coreografou (Assis; Moura, 1995). Em 1988, já em Portugal, criou 

“Taquicárdia” para a companhia de Dança de Lisboa, tendo mais tarde integrado a 

direção desta companhia. Em 1991, apresenta a coreografia “Modo de Utilização” na 

Bienal de Coimbra e na Europália 91. Em 1993 coreografa “Rambo Ribeiro” e “Le 

Cygne Renversé”. Criou com Clara Andermatt, também coreógrafa da primeira 

geração da Nova Dança Portuguesa, a coreografia “Dançar Cabo Verde” para 

Lisboa 94, Capital da Cultura. Em 1995 coreografa, “Sábado 2”, que apresenta na 

programação do Festival Danças na Cidade. Nesse ano funda também a sua 

companhia de dança que será uma companhia de autor. Coreografou para o 

Nederlands Dans Theater, para o Ballet Gulbenkian, para o Grand Théâtre de 

Genève, para o Centre Chorégraphique de Nevers e para o Ballet de Lorraine.  

Em 2004, participa com a sua companhia no projeto “Transatlântico” dirigido por 

Peter Michael Dietz (Galhós, 2005). Entre os anos de 2003 e 2005 esteve como 

diretor artístico do Ballet Gulbenkian, cargo que acumulava junto com o de diretor do 

Teatro Viriato, em Viseu. A coreografia “Paisagens onde o negro é cor” atribuiu-lhe o 

prémio de melhor coreografia da Sociedade Portuguesa de Autores. Criou “Du Don 

de Soi”, em 2011, e a coreografia “La Valse” para o filme de João Botelho. 

Segundo Maria José Fazenda (1997), as temáticas que identificam a linguagem 

coreográfica de Paulo Ribeiro relacionam-se com a culpabilidade que advém do 

desejo de contacto físico e com a religião. O seu trabalho coreográfico espelha o 

interior do individuo de forma direta e sem filtros, na valorização da essência de 

cada um. 

 

 

4.1.4 - Vera Mantero: Entre a palavra e o movimento 

 

A quarta entrevista realizada foi à coreógrafa Vera Mantero no dia 19 de Julho de 

2012 no Fórum Dança em Lisboa.  

 

Vera Mantero nasceu em 1966, na cidade de Lisboa. Estudou em dança clássica e 

foi bailarina no Ballet Gulbenkian entre 1985 e 1989 (Assis; Moura, 1995). Estudou 

outras técnicas de treino físico como release, e contact improvisation e ainda Teatro 
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e Voz no Lee Strasberg Institute, Cunningham Studio em Nova Iorque (Assis; Moura, 

1995). Começou a coreografar nos anos 80, mais especificamente 1987 

apresentando a coreografia “Ponto de Interrogação” nos ateliers coreográficos do 

Ballet Gulbenkian (Assis; Moura, 1995). 

Vera Mantero, no início da sua carreira, dançou e colaborou com Francisco 

Camacho em “Quatro e o Quarto” e “Blá blá blá”. Em 1989, criou a coreografia de 

homenagem a Nijinsky “Uma Rosa de Músculos” (Assis; Moura, 1995), com figurinos 

da também bailarina e figurinista Carlota Lagido (Obscena, 2010). É a partir de 1991 

que a carreira de Vera Mantero se internacionaliza com a sua presença na Bélgica 

no Festival Klapstuk e a apresentação da coreografia “Talvez ela pudesse dançar 

primeiro e pensar depois”. No ano de 1991 e pedido do comissário da Europália 

coreografa Perhaps she could dance first and think afterwards. Criou em 1993 

“Olimpia” e “Sob” a que se segue “Para Profundas e Enfastiadas Tristezas” esta para 

Lisboa 94 (Fazenda, 1997); (Assis; Moura, 1995). Em 1995, “A Dança do Existir”, e 

no ano seguinte criou “Uma Misteriosa Coisa, Disse o e.e. cummings” coreografia de 

homenagem a Josephine Baker (Fazenda, 1997).  

A improvisação, que a coreógrafa tem como estratégia de trabalho coreográfico 

(Anexo IV), proporciona-lhe material diverso e especial que diz respeito a quem o 

executa e que trás novas perspetivas. Tem como métodos a associação e 

expressão livres de ideias e movimento (Anexo IV).  

Em 2006 a coreógrafa cria “ Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da 

beleza”, em 2009 “Vamos Sentir Falta de Tudo Aquilo de Que Não Precisamos” e 

em 2011 “ O Que Podemos Dizer do Pierre”.  

Cria a partir daquilo que os seus corpos produzem e trazem para os ensaios, 

assumindo a direção do espetáculo em vez de coreografia (Anexo IV). 

Vera Mantero colaborou também com os artistas Julião Sarmento e Rui Chafes. 

 

4.2- Guião de entrevista 
 

A entrevista semiestruturada compôs-se por oito questões, que tiveram como 

principio a estruturação do processo criativo, já supracitado. Outras questões 

surgiram no momento da entrevista como estratégia de investigação mais 

consistente. 
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Construíram-se perguntas abertas para que os coreógrafos entrevistados 

desenvolvessem o próprio discurso. 

O quadro apresentado de seguida, descreve a estrutura da entrevista com temas 

orientadores, objetivos da entrevista, questões e temas e estratégias de auxílio. 

 

 

Esquema de apoio ao guião de entrevista 

Blocos/temas 

principais a 

averiguar 

Objetivos 

específicos/ 

problemáticas 

Formulário de questões/ 

prática coreográfica 

Temáticas e estratégias 

auxiliares 

Preparação Perceber como recolhem 

o material para as 

coreografias. Notar como 

definem o problema. 

Como começa a composição de 

uma coreografia? O que é 

importante definir primeiro? 

Formular uma ou mais questões 

complementares, caso seja 

necessário completar a 

informação recolhida. 
Preparação 

impregnação 
Compreender como 

fazem a transposição da 

pesquisa para a dança. 

Como descobre e manipula o 

movimento e o tema para as 

suas coreografias? 

Investigar –se, partem do tema 

para o movimento, ou do 

movimento para o tema. 

Materiais usados, 

frequência na 

utilização  

Averiguar quais os 

materiais mais usados, 

recorrentes e uma 

possível metodologia. 

 

Qual o material que mais usa 

nas suas coreografias: o corpo, 

a música, os sons, o movimento 

quotidiano, temas que lhe 

interessam, memórias? Dos 

elementos que referiu, quais os 

que usa? 

O corpo, a música, os sons, o 

movimento quotidiano, 

memórias, etc. 

Redefinição do 

problema 
Demonstrar a exploração 

dos materiais e como 

constroem a coreografia. 

Observar  como 

organizam o 

pensamento. 

Como vai compondo as suas 

peças? Parte de um todo global, 

fragmenta a ideia…? 

Comprovar colagem de partes e 

materiais, desenvolvimento de 

tema, entre outros. 

Subprocessos e 

estratégias criativas 
Encontrar estratégias de 

composição, de 

resolução de problemas 

e ligação entre temas. 

Ao criar surgem 

questões/problemas: Como os 

resolve? Por analogia, por 

oposição, por contraste.   

Confirmar subprocessos: 

formulação, redefinição, 

combinação seletiva de 

informação, reorganização, 

transferência de outra área e 

estratégias criativas: síntese, 

metáfora ou outros. 
Iluminação e 

verificação 
Verificar como surge a 

temática determinante e 

como compõem a 

coreografia. 

Qual é o momento em que a 

coreografia começa a ganhar 

uma direção/um sentido? Como 

é que isso acontece? 

Confirmar se a dramaturgia é 

linear, irregular, dispersa, 

baseada numa ideia ou em 

várias. 

Verificação Confirmar a pertinência 

da estrutura criada. 
Quando é que deixa de estar 

atento a estímulos que possam 

influenciar a coreografia? O que 

acontece a seguir? 

Perceber qual o momento de 

finalização/ fechamento da ideia 

Racionalização do 

processo criativo 

Analisar o próprio 

processo criativo. 

Olhando de fora, como 

descreve o seu processo 

criativo? 

 

 

Tabela 1 -Articulação da entrevista e objetivos 

NOTA: A Incubação não foi incluída no modelo teórico. Embora não seja referida expressamente 
pelos coreógrafos emergiu claramente a partir no discurso. 
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Considerou-se na formulação das questões, o processo coreográfico como um 

processo de longa duração. As questões foram distribuídas de acordo com as 

etapas clássicas do processo criativo, concretamente, a pesquisa inicial de conceitos 

através de ensaios, a definição do tema inicial da coreografia, a tradução desse 

material recolhido para movimento ou ações performativas, a composição dos 

elementos a integrar na coreografia, confirmação dos elementos criados e suas 

relações, a linha dramatúrgica e os ensaios para memorização da estrutura criada.  

Deste modo, a primeira questão tinha como objetivo perceber como acontece a 

preparação de ideias para os ensaios de uma coreografia: - Como começa a 

composição de uma coreografia? O que é importante definir primeiro?  

A segunda questão averiguava como é que a preparação é também um momento de 

impregnação de informação, de recolha de elementos que podem contribuir para a 

composição da coreografia. Ou seja como é que os coreógrafos absorvem 

conhecimento de várias origens para criar: - Como descobre e manipula o 

movimento e o tema para as suas coreografias?  

A terceira questão considerava a possibilidade destes coreógrafos terem material ou 

aspetos que gostavam de abordar regularmente: - Qual o material que mais usa 

nas suas coreografias: o corpo, a música, os sons, o movimento quotidiano, 

temas que lhe interessam, memórias?  

A quarta questão indagava sobre a forma de passar de uma etapa para outra 

durante o processo criativo, sobre uma possível metodologia de trabalho e ainda 

perceber se a criação ocorre de forma progressiva ou por segmentos. Como vai 

compondo as suas peças? Parte de um todo global, fragmenta a ideia…? 

Ao criar surgem questões/problemas: Como os resolve? Por analogia, por 

oposição, por contraste. Neste sentido, a quinta questão, relaciona-se o investigar 

sobre como se processa a resolução de questões ou seja, que estratégias criativas 

são desenvolvidas até chegarem progressivamente, a uma ou várias, iluminações. 

A sexta questão averiguava sobre como são organizadas concretamente as ideias 

numa coreografia, como são resolvidas questões que surgem durante o processo 

coreográfico e se existe por parte dos coreógrafos a perceção de um momento de 

fechamento da ideia. Qual é o momento em que a coreografia começa a ganhar 

uma direção/um sentido? Como é que isso acontece? 
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A questão seguinte, a sétima, direcionava-se para a fase da verificação. 

Questionando quando é que a pesquisa de material para a coreografia terminava e 

como seriam testados e interligados os fragmentos criados. Quando é que deixa de 

estar atento a estímulos que possam influenciar a coreografia? O que acontece 

a seguir? 

A última questão, a oitava, tinha o objetivo de pedir aos coreógrafos para 

percorrerem mentalmente o seu próprio processo criativo permitindo elações sobre a 

sua metodologia de criação. Olhando de fora, como descreve o seu processo 

criativo? 

 

 

4.2.1- Questões complementares 

 

Permitiu-se “uma lógica própria sem preocupação com a ordem do questionamento, 

introduzindo as perguntas de “lembrança” quando oportuno” (Guerra, 2006 p.53). As 

questões seriam o pretexto para investigar sobre o processo criativo, como um todo 

e também de forma particular com cada coreógrafo. Durante a gravação das 

entrevistas existiu um reajustar das perguntas que gerou outras complementares. 

Foram sinalizadas nos anexos através de alíneas das questões estabelecidas. 

Na entrevista à coreógrafa Madalena Victorino como complemento à questão dois foi 

acrescentada a seguinte: 2.1.São muitas informações e como é que agarra isso 

para trazer para a coreografia? A questão número 3, foi respondida na resposta à 

questão 2.1. À questão 4, seguiu-se a : 4.1…portanto depois desse global. 

Fragmenta um pouco as ideias, recolhe passa por esse passador e depois… À 

questão 5, seguiu-se a questão: 5.1- ( …) como é que compõe, … é por contraste, 

por ênfase, por analogia…? A questão 7 teve como complemento a questão 7.1- 

Depois desse momento, à partida não vai haver grandes mudanças na 

composição. Certo? À qual se seguiu, de imediato, a questão 8 que teve como 

complemento a pergunta esteve a 8.1 -Porque aquilo que eu quero perceber é o 

processo criativo dos coreógrafos contemporâneos portugueses. 

 

Na entrevista ao coreógrafo Francisco Camacho como complemento à questão 1 

realizou-se a pergunta : 1.1- Mas como é que chegas a essas propostas? e a 1.2- 

…o que é que te estimula para coreografar…? A questão 4 teve como 
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complemento a questão 4.1-(…)Tu partes de um todo global e fragmentas 

ideias... como é que depois no fundo compões a peça?... A  questão sete teve 

como complemento a questão 7.1: No fundo os teus intérpretes também acabam 

por …ser também criadores. 

Na entrevista ao coreógrafo Paulo Ribeiro, como complemento à questão 1, 

realizou-se a pergunta: 1.1-…como é que surge esse… do que é que se vai falar? 

A resposta à questão 5, foi aprofundada com a questão 5.1- Nunca te aconteceu 

teres um problema numa coreografia: como é que eu vou resolver isto? A 

questão 6, teve como complemento a questão 6.1- Qual é o momento em que 

começa a ganhar uma direção, um sentido? E ainda a questão 6.2- Mas esse 

potencial, esse encaminhar é todo preparado por ti e pelos bailarinos, no 

fundo é um grande investimento. Portanto há uma espécie de…Também há um 

trabalho de grupo que alimenta esse sentido e esse tema e essa (…) que é 

muito interessante! 

 

Na entrevista à coreógrafa Vera Mantero não existiram perguntas complementares. 

As entrevistas foram gravadas em vídeo mediante autorização escrita dos 

coreógrafos, apresentadas em formato vídeo em anexo. 

 

 

4.3- Técnicas e instrumentos: recolha de dados e análise de 

conteúdo 

 

Como forma privilegiada de registo e análise, os coreógrafos concederam 

entrevistas presenciais. O contacto direto com estes criadores permitiu a interação 

com os mesmos, permitindo uma informação mais completa, pelo uso de questões 

alternativas às do guião da entrevista.  

Um dos objetivos seria identificar no processo de composição coreográfica destes 

coreógrafos, as etapas do processo criativo e o modo como este, se estrutura. Como 

organização e forma de exploração das entrevistas percorreram-se vários passos 

com vista a obter dados concretos que cruzam a teoria e prática. A transcrição das 

entrevistas integrais, “documento primário” (Bardin, 2004 p.40) permitiu uma leitura 

“flutuante” para identificar as “unidades de registo” (Bardin, 2004) “segmento de 
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conteúdo a considerar” (Bardin, 2004 p.98), após a qual se procedeu ao seu recorte. 

Deste modo, produziu-se um “documento secundário” (Bardin, 2004 p.40), que 

permitiu “ (…) tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de modo a 

conduzir a um esquema preciso (…)”(Bardin, 2004 p.89). 

As quatro etapas clássicas de Wallas, identificam as categorias. Seguiu-se a análise 

de conteúdo, com a identificação desses momentos nos discursos e registou-se a 

sua frequência, esta, determinando que: a “importância de uma unidade de registo 

aumenta com a frequência da aparição” (Bardin, 2004 p.102). A riqueza dos 

discursos fez sobressaírem também subcategorias, relacionadas com as categorias 

e estruturantes do esquema, bem como com a sua frequência. Com o apurar deste 

conjunto de dados, foi possível produzirem-se inferências com conhecimentos mais 

aprofundados e estruturados acerca do processo criativo destes criadores. Tratou-se 

de uma “análise temática”, que tem em conta a “ frequência dos temas extraídos do 

conjunto dos discursos, (…) (Bardin, 2004 p.168). 

Segundo Guerra (2006) “o modelo de referência”, neste caso as etapas do processo 

criativo de Wallas, constituídas como categorias permitiram reconhecer as “lógicas e 

racionalidades” (Guerra, 2006 p.22) dos coreógrafos. 

Considerando-se a característica naturalista de interação entre investigadores e 

entrevistados que acontece de forma natural e reservada e também a característica 

indutiva que permite o conhecimento e o aprofundar de conceitos que resultam do 

material recolhido (Carmo & Ferreira, 1998), integraram-se perguntas e observações 

complementares durantes as entrevistas aos coreógrafos. 

Depois de autorizados os registos em vídeo das entrevistas estes constituíram-se 

como segunda técnica de recolha de informação. Seguiu-se o implementar de uma 

metodologia compreensiva de análise e interpretação dos resultados.  
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IV Parte – Apresentação, análise e discussão de resultados 

 

Através das técnicas de análise de conteúdo utilizadas, os procedimentos 

sistematizados e adotados, permitiram confrontar a teoria com a prática 

coreográfica, em todas as entrevistas e sob um ponto de vista específico. Numa 

comparação sistematizada, as etapas clássicas de Wallas foram aplicadas à prática 

coreográfica, tendo em vista, conhecer de forma mais profunda as suas “condições 

de produção” (Bardin, 2004 p.35).  

Foi deixado ao critério dos coreógrafos a leitura e autorização dos próprios discursos 

depois de transcritos. 

A gravação de entrevista permitiu a obtenção de informação concreta que permitiria 

averiguar as especificidades deste tipo de criação, ou seja, as estratégias 

coreográficas adotadas por alguns dos coreógrafos da Nova Dança Portuguesa, as 

questões centrais das coreografias e os momentos e elementos do processo de 

criação, a que os próprios criadores dão maior importância. 

 

 

Capítulo 4 

 

Averiguando sobre como se relacionam os processos e subprocessos que 

estruturam o pensamento criativo, sem deixar de considerar outras variantes que 

influenciam o processo, apresenta-se a análise do conteúdo das entrevistas. 

Salienta-se que se teve como referência para a análise de conteúdo, o início da 

composição coreográfica ou seja, o início dos ensaios. 

 

5.1- Análise de conteúdo: Inferências 

 

Como técnica já explicada, a análise de conteúdo das entrevistas é a que se adapta 

às “ comunicações” (Bardin, 2004 p. 27). Numa análise às informações prestadas 

pelos coreógrafos, consideradas como “ ponto de partida” (Bardin, 2004 p.128), 

foram realizadas inferências. 
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Considerando o quadro teórico anteriormente exposto, as entrevistas pretenderam 

apurar acerca das categorias e subcategorias referidas pelos coreógrafos ao 

explicarem a própria criação.  

Apresentam-se de seguida os resultados referentes à análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas. Como modelo teórico desta análise estiveram as etapas 

clássicas do processo criativo definidas por Wallas (1926) e clarificadas 

anteriormente no quadro teórico: a preparação, a incubação, a iluminação e a 

verificação, são identificadas nos quadros de resultados como categorias. Desta 

forma as inferências produzidas têm como base a análise das quatro etapas 

clássicas do processo criativo. Estas etapas, tidas como categorias são também a 

base para os subprocessos decorrentes e apresentadas nos quadros de resultados 

como subcategorias. 

Da análise emergiram de forma clara as subcategorias, que ajudaram ao 

entendimento da estrutura do processo criativo dos coreógrafos. Como subcategoria 

destaca-se o “método”, como novo subprocesso encontrado de forma consistente 

nos vários discursos e que é referido como concretização de ações, pesquisas e 

modos de criação. O método relaciona estratégias coreográficas, questões e 

experiências que surgem transversais a todo o processo criativo e que remetem 

para as categorias da preparação, incubação, iluminação e verificação. De uma 

forma geral o método integra as quatro fases do processo criativo até à composição 

coreográfica estar terminada. Exemplifica uma consciência geral da criação 

coreográfica, que impele para ações que produzam, concretizam e interligam ideias 

até à finalização da composição coreográfica.  

A categoria correspondente à preparação, quando identificada nas entrevistas  e 

como unidade de registo, detém uma ideia de busca, abertura e flexibilidade. Por um 

lado devido à necessidade de preparar e ter material para trabalhar, por outro, por 

esse material representar um potencial elemento constituinte da coreografia.  

A incubação, outra das categorias evocadas no modelo, sendo um momento 

inconsciente de operação das ideias, não é diretamente referida nas entrevistas. 

Sempre que é identificada, como categoria na análise de conteúdo, é depreendida. 

Tratando-se de uma fase inconsciente do processo criativo, não é referida de forma 

clara no discurso. Pode por vezes ser encoberta por estratégias de criação, que se 

observam na ativação do próprio método de criação e precede a iluminação. 
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A iluminação, outra categoria do estudo, é referida como momento esperado, mas 

também de descoberta e surpresa. É um momento em que todos os elementos 

criados passam a ganhar um sentido. A importância dada a este momento não é 

extrema, uma vez que é um momento que chegará devido à investigação/ processo 

a que os coreógrafos se propuseram, e no qual confiam enquanto potencial criador. 

Nas informações recolhidas a partir das entrevistas a verificação revela-se como 

constante neste processo criativo, uma vez que é essencial para consecutivamente 

averiguar a pertinência de cada decisão e a escolha dos elementos coreográficos a 

incluir.  

As etapas clássicas do processo criativo que definem as categorias agregam-se 

sempre a um subprocesso, a que correspondem as subcategorias.  

Como explanado, as entrevistas realizadas aos coreógrafos foram sujeitas à análise 

do conteúdo.  

 

 

5.2 - Apresentação dos resultados e análise da entrevista a 

Madalena Victorino 

 

Para as questões realizadas nas entrevistas obtiveram-se diferentes respostas 

consoante os coreógrafos. Foram criados quadros de análise das respostas, estes, 

descriminam as análises a partir da base teórica apresentada anteriormente no 

capítulo 2, O processo criativo: referências teóricas.  

Os resultados são apresentados numa grelha que integra a frequência/número de 

vezes que são mencionadas determinadas categorias e subcategorias, estas 

específicadas.  

O termo, materiais coreográficos, é referido como o conjunto de objetos ou 

notas/ideias traduzíveis para movimento e que podem servir de fundamentação/ 

estímulo para o processo coreográfico. São também considerados como materiais 

coreográficos todos elementos constituintes das coreografias que se relacionem com 

o corpo e o seu movimento, ou expressão. 

 

A primeira entrevista analisada foi também a primeira que foi gravada, sendo 

apresentadas pela ordem cronológica em que aconteceram. 
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O quadro abaixo inicia a apresentação dos resultados das questões à coreógrafa 

Madalena Victorino. 

 

Questão 1: Como começa a composição de uma coreografia? O que é que importa 

definir primeiro? 

Quadro 1 questão 1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 13 Pesquisa/codificação da informação/ questionamento 5 

  Identificação do problema 4 

  Motivação intrínseca 2 

  Motivação extrínseca 1 

  Método/pesquisa 1 

 

Assim, foi produzida a seguinte inferência: 

Como preocupação principal da coreógrafa, na fase da preparação está a 

identificação do tema, a pesquisa e a codificação da informação. Tanto a motivação 

intrínseca como a extrínseca são motores para o início do trabalho, notando-se 

como aspeto mais relevante, a motivação intrínseca. Como método inicial de 

trabalho está a pesquisa coreográfica que implica colocar questões e o 

levantamento de alguns assuntos. 

 

Questão 2: Como é que descobre e manipula o movimento e o tema para as suas 

coreografias? 

Quadro 2 questão 2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 3 Motivação intrínseca/ método/ pesquisa 

induzida 
2 

Preparação/incubação/iluminação/ 

verificação 

2 Método/ cocriação 1 

Verificação/ preparação 1 Método/pesquisa no local 1 

  Influência do meio/motivação extrínseca 1 

 

A segunda questão resultou na seguinte inferência: 

O tema surge numa conceção global do processo coreográfico que reúne na fase da 

preparação a influência do meio, o início do método e a visualização da estrutura de 

toda a peça. Infere-se que a coreógrafa agrupa na sua estrutura inicial de ação, 

todas as etapas do processo: preparação/ incubação/ iluminação/ verificação. A 
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motivação intrínseca tem preponderância no método utilizado pela coreógrafa. A 

influência do meio fornece a matéria para a própria dança. 

 

 

Questão: 2.1 São muitas informações e como é que agarra isso para trazer para a 

coreografia? 

Quadro 3 questão 2.1 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 15 Codificação da informação 9 
Verificação 8 Semelhanças entre domínios/codificação da informação 3 

  Método/recolha da informação 3 

  Recolha da informação 2 

  Método/exploradores 1 

  Método 1 

  Analogia 1 

  Espaço conceptual 1 

  Método/codificação da informação 1 

  Análise/seleção da informação 1 

 

Os resultados resultaram na seguinte inferência: 

A preparação integra um momento de codificação da informação importante e gera 

já nesta etapa a verificação da pertinência e adequação de ideias. Na preparação e 

após a pesquisa, a coreógrafa começa a codificar a informação necessária para a 

produção, estabelece também analogias e procura semelhanças com outros 

domínios. 

A coreógrafa respondeu à questão 3 na resposta 2. 

Questão: 4 … parte … do global, porque fala das memórias, dos sítios, das gentes. 

De toda uma recolha global para depois talvez, ir fechando, e fragmentando ideias… 

 

Quadro 4 questão 4 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 4 Método/ seleção da informação/ questionar 2 

Preparação/verificação 2 Método/análise 1 

  Espaço conceptual 1 

  Semelhanças entre domínios 1 

  Transferência 1 

 

A quarta questão resultou na inferência seguinte: 
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A verificação revela-se como momento de observação, análise e do estabelecimento 

de sentidos a partir de outras temáticas. A verificação faz parte do método e esta 

determina-se, já na preparação. O método de trabalho especifica-se no questionar 

do material coreográfico obtido de vários modos e reenvia o processo para uma  

nova fase de preparação. 

 

Questão: 4.1…portanto depois desse global. Fragmenta um pouco as ideias, recolhe 

passa por esse passador e depois… 

Quadro 5 questão 4.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação/preparação 2 Motivação intrínseca/método/organização da informação 2 

 

A quarta questão gerou também uma segunda resposta cuja inferência se segue: 

A fase da verificação reinicia o processo gerando uma nova preparação. Implica 

motivação intrínseca, corroborando assim o facto do processo criativo ser recorrente. 

 

 

 

Questão 5: Quando surgem problemas como é que faz, como é que os resolve? 

Quadro 6 questão 5 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação/verificação 5 Motivação intrínseca/método/ tentativa e erro 3 
Preparação 2 Método/tentativa e erro 2 
Verificação 1 Motivação intrínseca/ recolha da informação 1 
Verificação/ preparação/iluminação 1 Motivação intrínseca 1 

  Sensibilidade aos problemas 1 

  Tolerância à ambiguidade  

 

No quadro acima são apresentados os resultados para a seguinte inferência: 

A preparação pode ser simultaneamente um momento de verificação, movido pela 

motivação intrínseca e é um método. A preparação integra a subcategoria da 

sensibilidade aos problemas, a verificação, a seleção da informação e a verificação. 

A seleção da informação vai estruturar um espaço conceptual da coreografia a partir 

de várias experiências. Estas experiências concretizam-se no método de tentativa e 

erro. A motivação intrínseca verifica-se ao longo de todo estes subprocessos. 

Questão 5.1- Como é que compõe, … é por contraste, por ênfase, por analogia…? 
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Quadro 7 questão 5.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 1 Influência do meio 1 
Preparação/incubação/ verificação 1 Motivação intrínseca/atenção aos estímulos 1 

 

Depois da questão cinco surgiu a questão 5.1 que gerou a seguinte inferência: 

A preparação é influenciada pelo meio. A atenção é uma constante e revela 

motivação intrínseca. Para além da preparação pode-se ainda suspeitar da 

ocorrência de uma incubação que gerará uma solução através da verificação e 

atenção aos estímulos.  

 

Questão: 6- Se existe um momento em que deixa….em que a coreografia começa a 

ganhar um sentido e deixa de se preocupar de alimentá-la… 

Quadro 8 questão 6 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 6 Análise 3 

Verificação/preparação 3 Motivação intrínseca 5 

Iluminação 1 Pensamento convergente 1 

  Espaço conceptual 1 

  Motivação intrínseca/motivação extrínseca 3 

 

Segue-se a inferência da questão seis: 

A verificação é um momento de análise e também de pensamento convergente 

sobre o espaço conceptual estabelecido. Integra a motivação intrínseca. O momento 

da verificação faz surgir em simultâneo um momento de preparação, no que se 

refere à seleção e codificação da informação. Subentende-se aqui um momento de 

iluminação que gera a escolha de caminhos. 

 

Questões 7 e 7.1: Há algum momento em que deixa de estar atenta a estes 

estímulos todos, e… aqueles que alimentam e influenciam a coreografia e… o que é 

que acontece a seguir? Se existe este momento… Depois desse momento, à partida 

não vai haver grandes mudanças na composição. Certo? 

 

Quadro 9 questão 7 / 7.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 1 Motivação intrínseca 1 

 

Determinada pelos resultados acima produziu-se a seguinte inferência: 
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A verificação é constante na avaliação dos materiais criados e requer conhecimento 

do espaço conceptual. 

 

Questão: Como é que descreve o seu processo criativo? 

Quadro 10 questão 8 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 8 Método 8 
Verificação 3 Tolerância à ambiguidade 3 
Incubação 3 Associação 2 

  Método/ influência do meio 1 

 

A resposta à questão oito resultou na seguinte inferência: 

Na descrição do próprio processo criativo a fase de preparação e o método 

destacam-se. Subentende-se que existe um momento de incubação relevante que 

possivelmente se estende a vários momentos do processo. Com a mesma 

importância está a tolerância à ambiguidade e a verificação. A associação é também 

referida na autoanálise do processo. O método adotado acontece por influência do 

meio. A coreógrafa descreve, começar pela pesquisa, fase da preparação. Na 

pesquisa adota várias formas práticas de recolher material: nos lugares, com as 

pessoas dos lugares, com os bailarinos. Depois verifica-se a análise do material 

recolhido, subentendendo-se uma incubação que pela experimentação faz surgir 

várias iluminações. Desta forma vão sendo analisados, trabalhados e depurados, ou 

rejeitados os materiais coreográficos. Confirma-se uma longa fase de verificação 

que, recorrendo à codificação, seleção e organização da ideia estruturante, se 

traduz na identificação de outras incubações e iluminações. 

 

Questão 8.1: Porque aquilo que eu quero perceber é o processo criativo dos 

coreógrafos contemporâneos portugueses. 

Quadro 11 questão 8.1 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 18 Método 4 

  Imaginação 4 

  Associação 3 

  Influência do meio/associação 3 

  Motivação intrínseca 2 

  Análise 1 

  Motivação intrínseca 1 
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A partir do quadro onze apresenta-se a seguinte inferência: 

Na comunicação do próprio processo coreográfico a verificação é referida pela 

coreógrafa como uma constante. Nesta descrição a verificação faz parte do método 

onde a imaginação é relevante. Verifica-se a influência do meio como forma de gerar 

associações. Existe a noção que a motivação intrínseca e a análise são necessárias. 

 

 

5.3- Apresentação dos resultados e análise da entrevista a 

Francisco Camacho 

 

A segunda entrevista realizada, foi ao coreógrafo Francisco Camacho. Tal como na 

entrevista com a coreógrafa Madalena Victorino, surgiram outras perguntas que 

complementaram a investigação. 

Apresentam-se de seguida os resultados da análise de conteúdo feita à entrevista e 

as inferências que daí resultaram. 

 

Questão: 1- Como começa a composição de uma coreografia? O que é que é 

importante para ti, definir primeiro? 

 

Quadro 12 questão 1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 5 Método/perseverança/impregnação/heurísticas 3 
Preparação/ iluminação/verificação 3 Imaginação 3 

  Influência do meio 2 

 

 

 

A primeira resposta do coreógrafo Francisco Camacho resultou na seguinte 

inferência: 

Na preparação o coreógrafo considera os materiais coreográficos como forma de se 

impregnar de informação em torno do problema. Desta forma, considerando que a 

composição coreográfica depende dos materiais escolhidos no início, depreende-se 

que o coreógrafo começa desde logo, a considerar a coreografia no seu todo. O 
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método é concretizado através de várias heurísticas, desde o início e de forma 

prática realiza exercícios diversos. 

 

Questão 1.1: Mas como é que chegas a essas propostas? 

Quadro 13 questão 1.1 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação/verificação 5 Pertinência/análise 5 
Verificação 3 Método/ codificação da informação 3 

 

A resposta à primeira questão teve uma alínea com os resultados apresentados no 

quadro 13 e que produziu a seguinte inferência: 

A preparação é também um momento de verificação. Confirma-se que no início do 

processo coreográfico há uma tentativa de considerar o conjunto de materiais 

recolhidos. Faz parte do método a codificação dos materiais. Aqui o coreógrafo 

evoca já o conceito de método, que se interpreta como uma subcategoria que vai 

aglutinando às várias fases do processo criativo e consideradas no modelo teórico 

adotado. 

 

Questão: 1.2- …o que é que te estimula para coreografar…? 

Quadro 14 questão 1.2 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 34 Codificação seletiva 6 
Preparação/verificação 4 Motivação intrínseca 6 
Iluminação 2 Influência do meio/motivação extrínseca/definição do 

tema 
4 

Preparação/incubação 2 Motivação extrínseca 4 

  Relação entre domínios 3 

  Método/impregnação/heurística 3 

  Constatação 2 

  Imaginação 2 

  Motivação intrínseca/extrínseca 2 

  Flexibilidade/análise/tolerância à ambiguidade 2 

  Constatação 2 

  Método/relação com outros domínios/heurística 1 

  Método 1 

  Análise 1 

  Método/impregnação 1 

  Atenção 1 

  Procura de informação/impregnação 1 

  Reconhecimento da questão/colocação do problema 1 

  Motivação intrínseca/curiosidade/impregnação 1 
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O quadro quatorze apresenta os resultados da resposta à questão 1.2 e a seguinte 

inferência: 

A preparação é um momento de destaque. É um momento de codificação da 

informação, em que o método se estrutura pelas heurísticas para chegar a novos 

materiais. Na preparação, as motivações, intrínseca e extrínseca, estimulam reações 

e a exploração e descoberta dos materiais. É estabelecida a relação entre domínios 

pela ligação entre dois elementos diferentes. A codificação seletiva, também se 

verifica no momento da preparação e é gerada a partir de imagens. Verifica-se que a 

preparação pode incluir a incubação e a verificação. A imaginação acontece na 

preparação, o que pressupõe que há procura de caminhos ou talvez até, algumas 

iluminações. A tolerância à ambiguidade, também acontece na preparação. 

Verificam-se com a mesma frequência no discurso, a análise/tolerância à 

ambiguidade e a motivação intrínseca/ extrínseca. Deduz-se a incubação por 

associação ao percurso descrito. 

 

 

 

Questão 2 : Como é que descobres e manipulas o movimento e esses temas para 

as tuas coreografias? 

Quadro 15 questão 2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 18 Método 8 
Preparação 12 Método/sensibilidade aos problemas/redefinição do 

problema 
7 

Verificação/iluminação 5 Motivação intrínseca 4 
Preparação/iluminação/ 
verificação  

4 Método/codificação da informação 4 

Preparação/verificação 2 Sensibilidade aos problemas/codificação da 
informação 

3 

  Método/impregnação/codificação da informação 3 

  Tolerância à ambiguidade/método/heurística 2 

  Método/ heurística/ codificação da informação 2 

  Sensibilidade aos problemas 1 

  Semelhança entre domínios 1 

  Relação entre domínios/motivação intrínseca 1 

  Método/heurística 1 

  Análise 1 
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A questão dois cujos resultados são apresentados no quadro 15 determinou a 

seguinte inferência: 

Na fase de criar e preparar o material para a composição coreográfica, a verificação 

destaca-se com mais relevância, associada a um nível elevado de sensibilidade aos 

problemas, de método e de motivação intrínseca. A preparação é uma etapa 

importante e associada ao método, determina ideias concretas para prosseguir o 

processo de criação. O método revela-se no estipular de regras para a composição 

coreográfica, compondo-se por propostas concretas para prática nos ensaios. 

Verificam-se uma grande sensibilidade aos problemas e uma motivação intrínseca 

que geram ideias e ações permitindo deduzir várias incubações inerentes. 

 

Questão3: Quais são os materiais, ou qual é o material que usas mais nas tuas 

coreografias? Corpo, música, sons, movimentos…portanto… movimentos do 

quotidiano, temas que te interessam, memórias… 

Quadro 16 questão 3 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 8 Método/ semelhança entre domínios 4 
Verificação 5 Método/ codificação da informação 3 

  Motivação intrínseca/método/ análise 3 

  Motivação intrínseca/semelhanças entre domínios 2 

  Motivação intrínseca 1 

 

O quadro dezasseis apresenta os resultados em que se baseia a seguinte 

inferência: 

O método começa a esboçar-se na relação com os materiais e determina-se na 

preparação. Como subprocessos associados ao método encontra-se a motivação 

intrínseca, a análise e a semelhanças entre domínios. A verificação dos materiais 

sustenta a ideia para a coreografia. 

 
Questão 4 e 4.1: Como vais compondo as tuas peças? Portanto tu partes de um … 

global…; Tu partes de um todo global e fragmentas ideias... como é que depois no 

fundo compões a peça?... Talvez varie? 

Quadro 17 questão 4 / 4.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 11 Método/motivação intrínseca 11 

Preparação/verificação     1 Método 1 
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As questões quatro e quatro alínea um, determinaram a inferência que se segue: 

A verificação é determinante na composição da coreografia para além de ser, uma 

etapa do processo criativo, aqui apresenta-se também como uma heurística do 

próprio método. O coreógrafo precisa de verificar se as decisões até aí tomadas 

servem a ideia condutora. A motivação intrínseca e a perseverança são duas 

categorias importantes no processo criativo. 

 

Questão 4.2: Portanto a ti interessa-te …de alguma forma contrariar uma possível 

ordem natural das coisas! 

 

Quadro 18 questão 4.2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 9 Método 5 

  Método/espaço conceptual 4 

 

Depois de analisado o quadro dezoito foi descrita a seguinte inferência: 

O método de composição é a verificação dos elementos deste espaço conceptual, e 

a manipulação das partes, pelo destaque ou ausência de cenas. 

 

 

Questão 5: Então e quando surgem questões problemas quando estás a criar, como 

é que os resolves? Já falaste um pouco…. Por analogia, por oposição, por 

contraste? Penso que já falaste nisto!? 

 

Quadro 19 questão 5 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 18 Método/ comunicação da ideia 2 

  Método/ comunicação da ideia/análise/sensibilidade aos 
problemas 

7 

  Análise/comunicação da ideia/sensibilidade aos 
problemas 

8 

  Comunicação da ideia 1 

 

Segue-se a inferência que resultou do quadro dezanove: 

As soluções para os problemas de composição coreográfica integram-se no 

momento da verificação. Para a verificação é necessária a sensibilidade aos 

problemas, o conhecimento do domínio e motivação intrínseca. Como momento 

central da verificação está a comunicação da ideia. 
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Questão 6: E depois qual é o momento em que a coreografia começa a ganhar um 

sentido. Se há um momento? Isto, eu estou a fazer esta pergunta concretamente 

porque tem a ver com mais uma das etapas do processo criativo. Há um momento 

em que a coreografia começa a ganhar uma direção e um sentido? 

 

Quadro 20 questão 6 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Iluminação 1 Surpresa 1 

 

A questão seis apresentada no quadro vinte resultou na seguinte inferência: 

A iluminação provoca surpresa sem que se perceba como se descobriu a ideia, indo 

ao encontro do que é apresentado na literatura. 

 

Questão 6.1: Será uma altura em que as ideias começam… 

 

Quadro 21 questão 6.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Iluminação 12 Surpresa 12 
Verificação/incubação 6 Reformulação do problema /colocação 

de hipóteses 
6 

Verificação 4 Avaliação 4 
Preparação 1 Reunião de ideias anteriores/método 1 
Preparação/verificação 1 Método/redefinição do problema 1 

 

A inferência que resultou da questão 6.1 é a seguinte: 

É na iluminação que a coreografia começa a ganhar uma direção. Este é um 

momento de surpresa. Antecede-se a este momento uma verificação, a 

reformulação do problema, a colocação de hipóteses e a avaliação.  

 

 

Questão 7: Quando é que deixas de estar atentos aos estímulos que podem 

influenciar a coreografia? Será este o ponto? 
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Quadro 22 questão 7 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 46 Análise 12 
Preparação 16 Análise/síntese 8 
Iluminação 6 Colocação de hipóteses/redefinição da 

ideia/método/seleção da informação 
6 

Verificação/preparação 2 Pensamento associativo/ relação entre domínios 5 
Preparação/incubação 2 Análise/seleção da informação/síntese 5 
Preparação/verificação 1 Pensamento convergente/ fechamento da forma/análise 4 

  Método/codificação da informação 3 

  Aceitação 3 

  Análise/seleção 3 

  Motivação intrínseca/pensamento convergente/análise 2 

  Pensamento convergente/descoberta da solução/ 
fechamento da forma 

2 

  Constatação 2 

  Método/análise 2 

  Motivação intrínseca/pensamento convergente 2 

  Semelhanças entre domínios/método 2 

  Pensamento associativo 2 

  Método/ideias em aberto 1 

 

A questão sete, cujos resultados se apresentam acima determinou a seguinte 

inferência: 

O momento em que o coreógrafo deixa de estar atento a estímulos é de forte 

verificação. Infere-se uma intensa análise, colocação de hipótese e análise pela 

verificação dos materiais, uma vez que a verificação permite o testar esses mesmos 

materiais até à sua aceitação. Nota-se um pensamento associativo, num percurso 

mental pelo processo criativo já percorrido. O conhecimento do espaço conceptual 

contribui para a organização das ideias que são revistas na verificação. Deduz-se a 

incubação pela descrição de uma imagem. O pensamento convergente depreende-

se pela necessidade de fechamento das ideias e apresentação do espetáculo. Como 

método o coreógrafo usa as repetições e o não revelar da totalidade das suas 

intenções coreográficas, deixa em aberto algumas ideias sem as expressar aos 

bailarinos. O coreógrafo utiliza as várias incubações, iluminações e muitos 

subprocessos na construção coreográfica. Observa-se a seleção do material 

recolhido, que depois é analisado e sintetizado. Há um grande momento de 

descoberta/ iluminação na perceção de que a coreografia está concluída. Revela 

igualmente uma grande tolerância à ambiguidade. 
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Questão 7.1: No fundo os teus intérpretes também acabam por …ser também 

criadores. 

Quadro 23 questão 7.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 4 Método/redefinição do problema 3 
Preparação 2 Método 2 

  Método/seleção de informação 1 

 

O quadro acima apresenta os resultados da inferência que se segue: 

A participação dos intérpretes e outros colaboradores é uma parte integrante do 

método, complementando quer a fase de preparação, quer a fase de verificação. 

 
 
Questão 8: Olhando de fora, como é que tu descreves o teu processo criativo? 
 

 

Quadro 24 questão 8 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação/preparação 8 Método/repetição 8 
Preparação/incubação 8 Método/caos 4 
Iluminação 5 Motivação intrínseca/pesquisa/codificação da 

informação 
4 

Verificação 3 Realização/fechamento da forma 4 

  Pensamento convergente/fechamento da 
forma 

2 

  Realização/descoberta da solução 1 

  Surpresa 1 

  Pensamento convergente 1 

 

 

 

A resposta à questão oito cujos resultados são apresentados acima originou a 

seguinte inferência: 

O caos é o momento inicial da criação deste coreógrafo. Segue-se depois a 

repetição, heurística que o impele para uma verificação em que analisa, seleciona e 

prepara novos momentos de trabalho. Este método integra novas incubações e 

várias iluminações mesmo no final da coreografia, quando o coreógrafo se encontra 

no fechamento da forma. Sendo a repetição uma das suas metodologias de criação 

verifica-se que esta gera momentos de realização, iluminação, descoberta e 

surpresa. 
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5.4- Apresentação dos resultados e análise da entrevista a Paulo 

Ribeiro 

 

A terceira entrevista foi ao coreógrafo Paulo Ribeiro. Seguem-se os resultados e 

inferências da entrevista. 

Questão: 1- Como começa a composição de uma coreografia? O que é que é importante 

para ti, definir primeiro? 

Quadro 25 questão 1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 36 Definição do tema 12 
Verificação 3 Impregnação 7 

  Espaço conceptual 6 

  Método/semelhanças entre domínios 4 

  Método aleatório 3 

  Método/ semelhanças entre domínios/ imaginação 3 

  Impregnação/heurísticas 3 

  Motivação intrínseca/impregnação 1 

 

Perante os resultados da primeira questão realizada ao coreógrafo produziu-se a 

seguinte inferência: 

Na etapa de preparação, a definição do tema é importante e determina a duração do 

próprio momento, estabelece também a forma como o processo se vai desenrolar a 

partir dali. Verifica-se na preparação uma motivação intrínseca, que suporta a 

persistência necessária à procura de material. Simultaneamente observa-se a 

impregnação que representa a integração e absorção de informações. O método 

inicialmente aleatório, depois de definido o tema, constitui-se pela procura de 

semelhanças entre domínios que estimula a imaginação. A verificação contribui 

para, o clarificar da construção da coreografia. 

Questão: Como é que surge esse… do que é que se vai falar? 

Quadro 26 questão 1.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Iluminação 6 Surpresa 6 
Preparação/iluminação/verificação 5 Método/motivação intrínseca 5 
Preparação 2 Método 1 
Verificação 1   

 

Os resultados do quadro vinte e seis determinaram a seguinte inferência: 

O coreógrafo determina o início da coreografia num momento de iluminação. À 

medida que a coreografia vai sendo construída vai tendo iluminações sucessivas. A 
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iluminação é um momento de surpresa que gera motivação intrínseca a partir da 

descoberta do material. Existe aqui, uma noção da ligação entre as etapas 

conscientes do processo criativo: preparação, iluminação e verificação e essa 

dinâmica entre as várias fases, funciona como motivação intrínseca e método para 

criar. 

 

Questão 2: Como é que manipulas o movimento, como é que manipulas o tema, 

como é que interages com os bailarinos? 

Quadro 27 questão 2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação/verificação 7 Método/tolerância à ambiguidade/questionar 7 
Preparação 7 Redefinição do tema 5 

  Método/impregnação 2 

 

Depois dos resultados acima apresenta-se a inferência correspondente: 

A preparação é um momento de impregnação de informação, definição e redefinição 

de objetivos por isso, requer tolerância à ambiguidade. Todas estas ações 

funcionam como método de trabalho no processo deste coreógrafo. 

 

Questão 3: O material…que mais usas nas tuas coreografias são: o corpo, a música, 

o som, movimentos quotidianos, temas que te interessam? 

Quadro 28 questão 3 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 6 Método/semelhanças entre domínios 5 
Incubação 1 Método 1 

  Semelhanças entre domínios/imaginação 1 

 

O quadro anterior determinou a seguinte inferência: 

Aqui a etapa de preparação implica a procura de semelhanças entre domínios, numa 

pesquisa sobre as vivências do corpo e como estas podem servir a criação 

coreográfica. Este é também um método de criação usado por este coreógrafo. 

Todos os assuntos podem ser considerados como material coreográfico capaz de 

estimular a imaginação pela procura de semelhanças e gerando analogias. 

 

 

Questão 4: Como é que vais compondo as tuas peças? Partes do todo global ou  

fragmentas as ideias? 
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Quadro 29 questão 4 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação/iluminação 10 Método/construção da obra/redefinição do 

problema 
10 

Preparação/incubação/ 
iluminação/verificação 

1 Método/flexibilidade 1 

 

Segue-se a inferência do quadro acima: 

A verificação é também um momento de atenção às ideias que vão sendo criadas. 

Este método é um dos passos do coreógrafo para a criação e descoberta de 

material, culminando no momento da iluminação. O coreógrafo refere que não aplica 

uma fórmula única para as suas criações coreográficas, assim se infere que o seu 

processo se altera consoante o tema. 

 

Questão 5: Ao criar, quando estás a criar, surgem te questões, surgem te 

problemas, como é que os resolves? Por semelhança, por analogia, por oposição… 

Quadro 30 questão 5 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Verificação 24 Sensibilidade aos 

problemas/perceção/redefinição 
10 

  Resolução de problemas 7 

  Motivação intrínseca/ perseverança 5 

  Interação com os outros 2 

 

 

Com os resultados acima, produziu-se a seguinte inferência: 

A verificação é uma etapa que surge assim que o tema é definido. É um momento 

de pesquisa e que pode conter o aprofundar da investigação para a coreografia. A 

verificação coreográfica reivindica a sensibilidade às questões que vão surgindo 

bem como, uma grande motivação intrínseca e perseverança. Neste caso, a 

verificação implica a interação com os outros. 

 

 

 

 

 

Questão 5.1: Nunca te aconteceu teres um problema numa coreografia: como é que 

eu vou resolver isto? 
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Quadro 31 questão 5.1 

Resultados 
Categorias 

Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 10 Perseverança/método 8 
Preparação 5 Motivação intrínseca/método/redefinição/ tentativa e erro 5 
Incubação 4 Surpresa 3 
Iluminação  3 Sensibilidade aos problemas 2 
Preparação/verificação 2 Pensamento associativo 2 

  Sensibilidade aos problemas/resolução de 
problemas/questionar 

2 

  Insatisfação 2 

 

Com os resultados do quadro 31 produziu-se a seguinte inferência: 

A verificação implica a sensibilidade aos problemas, a perseverança, a motivação 

intrínseca e a insatisfação. A verificação vai-se registando na aplicação do método 

em vários momentos, conduzindo os resultados a novos momentos de preparação, 

incubação e iluminação. O momento da preparação/incubação/verificação engloba 

estratégias de composição que definem o método. A incubação nesta fase, 

subentende-se. É uma etapa, mas não implica o afastamento do problema antes, 

uma espera que as ideias amadureçam e o não abandonar as ideias. A iluminação 

verifica-se como momento de surgimento súbito de uma nova ideia a partir da 

maturação das ideias anteriores.  

Questão 6- Qual é o momento em que (…) em que sentes que a coreografia começa 

a ganhar um sentido?! (…) Tu identificas esse momento, como é que isto 

acontece…? 

Quadro 32 questão 6 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação/verificação 5 Heurísticas/método 5 

 

O resultado das categorias e subcategorias apresentadas no quadro 32 definiram a 

seguinte inferência: 

Verifica-se uma constante sensibilidade aos problemas durante o processo 

coreográfico, que permite o contínuo desenvolvimento das ideias mesmo depois da 

estreia do espetáculo. 

 

 

Questão 6.1: Qual é o momento em que começa a ganhar uma direção, um sentido? 
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Quadro 33 questão 6.1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação/iluminação 4 Duração do processo / descoberta da solução 4 

 

A informação da unidade de registo fornece os resultados acima e para a inferência 

apresentada abaixo: 

Neste momento da verificação subentende-se uma iluminação que em vez de súbita, 

foi progressiva, ou seja, constituída por várias iluminações em função da 

necessidade de respostas para continuar o processo de criação. 

 

Questão 6.2- Mas esse potencial, esse encaminhar é todo preparado por ti e pelos 

bailarinos, no fundo é um grande investimento. Portanto há uma espécie 

de…Também há um trabalho de grupo que alimenta esse sentido e esse tema e 

essa (…) que é muito interessante! 

Quadro 34 questão 6.2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 15 Motivação intrínseca/método 4 

  Motivação extrínseca/método 4 

  Método 4 

  Duração do processo / descoberta da solução 3 

 

Os resultados apontam para a seguinte inferência: 

Na fase da verificação, para além de várias heurísticas utilizadas denota-se a 

motivação intrínseca, na pesquisa que o coreógrafo faz às próprias sensações que 

retira da criação, no decorrer do processo. Como estratégia que concretiza o 

método, estão os estímulos interiores e exteriores que definem a aproximação aos 

materiais coreográficos e aos bailarinos. 

 

Questão 7: Quando é que deixas de estar atento aos estímulos? 

Quadro 35 questão 7 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 2 Sensibilidade aos problemas 2 

 

A inferência que se segue teve como referência os resultados do quadro acima: 
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Enquanto cria, o coreógrafo está sempre a verificar as soluções encontradas. Está 

sempre sensível aos problemas que se lhe colocam e ao sentido da coreografia. 

 

Questão 8: Olhando de fora como é que tu descreves o teu processo criativo, assim 

de forma mais ou menos sucinta. 

Quadro 36 questão 8 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 
Preparação 9 Tolerância à ambiguidade/heurísticas/sensibilidade aos 

problemas 
8 

Iluminação 8 Método 5 
Verificação 6 Motivação intrínseca/heurísticas/estímulos exteriores 4 

Verificação/iluminação 1 Método/heurísticas/soluções/reformulação do problema 4 

  Motivação intrínseca/método/heurísticas/estímulos 
exteriores/impregnação 

3 

 

Os resultados apresentados no quadro acima determinam a seguinte inferência: 

Na alusão ao próprio processo criativo, a preparação é a etapa que mais se destaca, 

demostrando ser recursiva. A tolerância à ambiguidade, que se define por uma 

maior capacidade de manter o problema em aberto e a sensibilidade aos problemas 

originam a perceção de ainda mais estímulos e vão definindo várias iluminações. 

Denota-se uma progressão, cujo motor é a motivação intrínseca, ou seja, a vontade 

de encontrar material coreográfico e de trabalhar com os bailarinos. A verificação, 

sendo constante, surge depois da preparação e da iluminação. Funciona também 

como método de análise do que está a ser produzido, como forma de redefinir o 

problema e de encontrar outras soluções. A preparação é importante uma vez que 

determina o tema, definindo aspetos do método, especificamente: com quem 

trabalhar e como se vai iniciar o trabalho criativo. A iluminação define-se como uma 

descoberta progressiva que integra a confiança nos constituintes da coreografia, 

quer sejam os bailarinos, quer seja o material coreográfico. 
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5.5- Apresentação dos resultados e análise da entrevista a Vera 

Mantero 

A quarta e última entrevista foi à coreógrafa Vera Mantero. Apresentam-se de 

seguida os resultados encontrados. 

Questão 1- Como começa a composição de uma coreografia? O que é que é 

importante para ti, definir primeiro? 

 

Quadro 37 questão 1 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 15 Motivação intrínseca/método/questionar 10 

Verificação 10 Método 7 

Preparação/verificação 8 Perceção/impregnação 5 

Incubação 2 Perceção/impregnação 5 

Preparação/incubação 2 Perceção /sensibilidade aos problemas 
 

4 

Preparação/iluminação 2 Motivação intrínseca/método /heurísticas 3 

Incubação/iluminação 1 Motivação intrínseca 2 

Preparação/verificação/iluminação 1 Método/descoberta de soluções 2 

  Tolerância à ambiguidade/método 1 

  Método/questionar 1 

  Motivação intrínseca/descoberta de soluções 1 

  Perceção/sensibilidade aos problemas 
 

1 

  Motivação intrínseca/questionar 
 

1 

  Método/heurísticas/soluções 
 

1 

  Método/coleção de soluções 
 

1 

  Semelhanças entre domínios 1 

 

A inferência seguinte é fundamentada nos quadros acima: 

A preparação é estabelecida pela definição de questões a tratar. O método é, para a 

coreógrafa, determinado pela colocação de questões. A preparação inclui a 

verificação, por ser necessário averiguar quais os materiais a selecionar e que 

assuntos poderão derivar desses materiais. Sendo constante, a motivação intrínseca 

está relacionada com a colocação de questões, que estabelecem o método continuo 

segundo a coreógrafa. Este, faz surgirem possíveis soluções. Na preparação, está 

integrada a verificação, uma vez que algumas questões ambíguas, se mantêm de 

coreografias anteriores, logo devem ser verificadas na criação da nova coreografia. 
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No método realiza-se a continuidade da pesquisa de uma coreografia para a outra, a 

determinação das questões e a importância da visão dos outros. A motivação 

intrínseca revela que são questões interiores da coreógrafa, que estimulam a criação 

e que determinam o método. Denota-se uma perceção consciente das ideias e 

materiais iniciais, mas ainda sem uma linha orientadora, permitindo deduzir-se que 

esses são momentos de incubação. As respostas que a coreógrafa vai detendo de 

coreografia para coreografia, deixam o problema em aberto e revelam um constante 

questionar. Infere-se uma grande tolerância à ambiguidade quando a coreógrafa 

explica que, cada coreografia apenas conduz a respostas parciais, ficando o 

problema em aberto, como se o conjunto das suas obras se tratasse de um 

sintagma. Denota-se também o questionamento sistemático, e uma procura de 

soluções para questões internas.  

Na entrevista, a questão dois foi realizada depois da questão três. Apresenta-se de 

seguida a questão dois. Nos anexos a análise de conteúdo é apresentada na 

mesma ordem em que foi gravada. 

 

Questão 2- Como é que descobre e manipula o movimento, acho que o movimento 

é… pronto, depende! 

Quadro 38 questão 2 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 7 Método/heurísticas 7 

Verificação 7 Método/atenção 5 

Preparação/verificação 1 Semelhança entre domínios 1 

  Método/elaboração 1 

  Método 1 

 

A inferência produzida a partir da resposta à questão dois é apresentada a seguir: 

A preparação é a utilização de várias estratégias de pesquisa, heurísticas e 

descoberta de material coreográfico definindo-se assim, o método de trabalho. Este 

método, implica uma atenção aos materiais que vão surgindo e que podem 

representar potencialidades para a coreografia. A verificação também é identificada 

na fase de preparação, uma vez que, a sua ação permite assegurar a escolha dos 

temas e materiais. 
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Questão 3: O que é que tu sentes que é constante, a nível de material? São essas 

coleções, são essas perceções que tu tens? O que é que tu usas mais nas tuas 

coreografias? Nos teus trabalhos. 

Quadro 39 questão 3 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 1 Semelhanças entre domínios 1 

Preparação 1 Método 1 

 

Assim apresenta-se a inferência que resultou dos quadros:  

Na verificação integra-se uma heurística adotada pela coreógrafa, que reside na 

procura de semelhanças entre domínios. A preparação determina o método que 

aqui, se concretiza na improvisação. 

 

Questão 4: Tu não partes do global para portanto… uma perceção global da peça 

para especificar, ou ao contrário, ou partes de pequenos fragmentos que depois 

formam algo mais… 

Quadro 40 questão 4 

Resultados Categorias Freq. Resultados Categorias Freq. 

Verificação 3 Método/tolerância à ambiguidade 3 

 

Os quadros acima permitiram a seguinte inferência: 

É na verificação, que se vão destacando e selecionando elementos para compor a 

coreografia. Este aspeto define o método e implica a tolerância à ambiguidade. 

Questão 5- Quando tu tens um problema como é que tu o resolves? Ou uma 

questão como é que tu a resolves? 

Quadro 41 questão 5 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 3 Método 6 

Verificação 3 Surpresa 1 

Iluminação 1   

 

Com os resultados da questão cinco produziu-se a seguinte inferência: 

Existindo uma questão para resolver a coreógrafa explica que tem como método a 

explosão. Produz algo súbito e revelador com intuito de libertar tensão sem se 

preocupar com uma ligação ao que até ali criou. Deduz-se ser uma rutura que aplica 
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como método e que gera uma iluminação logo, novo material. Sucede-se a 

verificação. 

Questão 6- …Qual é a altura em que a peça para ti começa a ganhar uma direção? 

Costumas identificar esse momento em que…? 

 

Quadro 42 questão 6 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Verificação 2 Influência dos materiais 3 

Verificação/incubação 2 Elaboração 1 

 

A inferência seguinte refere-se ao quadro acima: 

A orientação da coreografia está dependente dos materiais escolhidos para serem 

temas coreográficos. Justifica-se desta forma a presença da verificação em todas as 

etapas do processo criativo. 

 

Questão 7: Quando é que tu deixas de estar atenta a estímulos…? 
Quadro 43 questão 7 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação/verificação 6 Sensibilidade aos problemas / pensamento 

convergente/fechamento do problema 

6 

 

Assim, infere-se: 

A finalização da coreografia relaciona-se com a proximidade da estreia do 

espetáculo, logo a preparação/verificação continuam até esse momento. Também se 

verifica a sensibilidade aos problemas e o pensamento convergente. 

 

Questão 8: Como é que tu descreves o teu processo criativo? 
Quadro 44 questão 8 

Resultados Categorias Freq. Resultados Subcategorias Freq. 

Preparação 7 Método 7 

Verificação 2 Espaço conceptual 2 

 

Perante os quadros pode-se inferir que: 

A preparação é predominante no referir do próprio processo de composição 

coreográfica. A coreógrafa explica o próprio método pela colocação questões e 

imagens. Depois, serão trabalhados e aprofundados os temas e as perguntas 
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orientadoras recorrendo à verificação. Segundo o modelo teórico de referência, 

poder-se á ainda concluir que, esta coreógrafa define o seu trabalho essencialmente 

em duas etapas a preparação e a verificação, pressupondo que as respostas que 

encontra são o resultado de várias incubações e iluminações que não menciona. 

 

5.6- Análise qualitativa dos resultados  
 

As inferências e resultados obtidos a partir das quatro entrevistas, não invalidam a 

importância ou até a existência de determinadas etapas. Depois da apresentação 

das inferências por coreógrafo, serão elaborados de forma interpretativa os 

resultados da investigação. Com base no quadro teórico estabelecido concretiza-se 

a análise qualitativa dos resultados e por coreógrafo. 

 

5.6.1- Análise qualitativa dos resultados: Madalena Victorino 

 

Ponderando os resultados da entrevista à coreógrafa Madalena Victorino ficou 

determinada a importância da preparação no seu processo criativo. Denotou-se no 

discurso da coreógrafa uma conceção multidisciplinar da construção coreográfica, 

mostrando uma consciência clara do processo. Infere-se que existe uma noção clara 

de que os assuntos escolhidos podem ser tratados com o vocabulário da dança, 

através dos gestos e movimentos. Na etapa de preparação é o momento em que a 

coreógrafa identifica o tema, inicia o método e codifica a informação com uma 

consciência de que outras etapas se sucederão até que a coreografia seja 

apresentada em espetáculo. Estas etapas podendo não ser identificadas pela 

coreógrafa logo de início, são contudo esperadas. Neste sentido depreende-se a 

partir da entrevista a noção de duração do seu processo criativo, que nunca terá um 

desenvolvimento imediato ou rápido. As múltiplas ações, anteriormente referidas, 

que integram a preparação, incluindo a fase de verificação que orienta e reorienta 

toda a coreografia, são determinantes para todo o processo criativo que constitui a 

construção da coreografia. 

Para Madalena Victorino os elementos exteriores influenciam bastante o processo 

coreográfico, porém as opções da coreógrafa perante os materiais que escolhe, 

determinaram também o resultado final.  
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Como segundo momento mais referido e estruturante do seu processo coreográfico 

está a fase de verificação, uma vez que determina a pertinência das escolhas que 

acontecem na preparação. De facto, a verificação é uma etapa que auxilia a 

progressão da criação logo no momento da preparação uma vez que desencadeia 

outras preparações. Também é importante salientar a capacidade que a verificação 

tem de reiniciar o processo. Na relação entre a preparação e a verificação, nota-se 

que a verificação permite averiguar e corroborar as opções que se realizam na 

preparação. 

O método que a coreógrafa Madalena Victorino utiliza inicia-se pelo questionar dos 

materiais sob várias perspetivas. Também esta ação pode reenviar o processo para 

uma outra preparação. Ao verbalizar sobre o próprio método a coreógrafa também 

refere a estratégia tentativa e erro. A atenção que a detém nos pormenores e 

materiais ainda por determinar intensifica a motivação intrínseca que demonstra 

durante o processo. 

O método estará assim como elemento transversal ao processo, materializando-se 

em estratégias concretas que visam a criação da coreografia.  

A verificação será depois da preparação a etapa complementar desta e a mais 

relevante, no discurso da coreógrafa. Depreende-se existirem duas variantes da 

verificação: a primeira que comprova a preparação, e a segunda que garante as 

escolhas do processo depois da fase de iluminação. Com os depoimentos da 

coreógrafa depreende-se a fase de iluminação e que a verificação é constante ao 

longo do processo procurando o aperfeiçoar da coreografia. 

A incubação não tendo sido expressamente referida é uma etapa que se infere a 

partir do discurso. Tendo em consideração os vários momentos de preparação e 

verificação, definidos pela autora, será possível que as soluções encontradas ao 

longo do processo sejam oriundas de várias incubações e de várias iluminações 

propiciadoras de novas ideias.  
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5.6.2- Análise qualitativa dos resultados: Francisco Camacho 

 

Com base no discurso do coreógrafo Francisco Camacho, determina-se que a sua 

prática coreográfica se decide na fase de preparação, momento em que considera 

os materiais recolhidos especificamente sequências de movimento ou cenas como 

explica o coreógrafo “a partir de muitas improvisações e exercícios de tensão 

propostas de pequenas cenas que eles têm que inventar, criar e apresentar” (Anexo 

2 p. I). Estes permitiram a impregnação ou seja, a influência dos materiais nas 

ideias. O método é definido desde o início através da improvisação, objetivamente o 

coreógrafo desencadeia exercícios para a produção de muito material, considerando 

uma duração de trabalho criativo, longa. A fase de verificação é integrada na fase de 

preparação como forma de considerar e selecionar todos os materiais recolhidos, 

por isso, torna-se decisiva. Comprova-se que o método também se desenvolve 

através da codificação dos materiais e assim, gerando heurísticas até que surjam 

novos materiais. O método seguido por este autor exige motivação intrínseca, 

motivação extrínseca e a relação entre domínios. Deduz-se a incubação como 

consequência das circunstâncias de análise, que o coreógrafo descreve.  

Neste sentido a preparação define-se como momento fundamental que inclui a 

incubação, a verificação, a imaginação, a tolerância à ambiguidade e a análise. As 

decisões tomadas na preparação, que estipulam as regras e definem a progressão 

da criação, são verificadas de forma bastante consistente. As incubações que se 

intuem a partir do discurso do coreógrafo têm como aspeto revelador a sensibilidade 

aos problemas e a motivação intrínseca. Pela frequência com que é referida a 

preparação e os subprocessos que totaliza, deduz-se que o tempo passado na 

preparação é muito superior ao das outras etapas, no processo criativo de Francisco 

Camacho. O método próprio do coreógrafo complementa-se pela motivação 

intrínseca, pela análise, pela semelhança entre domínios e pela verificação que 

sedimenta a ideias da preparação. Ao verificar os elementos constituintes do espaço 

conceptual e através da manipulação dos materiais, o coreógrafo revela mais 

aspetos do seu método. Deste modo a verificação é determinante, faz parte do 

método, implica motivação intrínseca, perseverança, sensibilidade aos problemas, 

conhecimento do domínio e permite a solução de problemas bem como o considerar 

que vão existir ideias concretas comunicadas a um público. Na disposição e 

combinação dos materiais coreográficos, o coreógrafo escolhe destacar ou 
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suspender partes dos elementos apresentados, facto que também permite definir a 

própria metodologia de composição coreográfica. 

Embora muitos subprocessos sejam claros e descritos pelo coreógrafo, a iluminação 

permanece enquanto momento de surpresa, escondendo as vias que conduziram a 

esse momento. É na iluminação, momento de espanto e de prazer, que o coreógrafo 

descobre e determina o rumo da coreografia. Ainda que se evidencie uma fase de 

verificação prévia que reformula o problema e coloca hipóteses, existe ainda uma 

segunda fase de verificação altura em que deixa de estar atento a estímulos. 

Ao verbalizar o próprio processo coreográfico Francisco Camacho associa 

progressivamente ideias concluindo-se que a incubação é um momento vivido de 

forma não consciente. Assim, o método de Francisco Camacho define-se entre as 

estratégias de criação de materiais, o trabalho concreto com os bailarinos no 

desenvolver desses materiais e as estratégias de composição coreográfica. A 

primeira fase em que o coreógrafo age e reage às circunstâncias de que dispõe para 

criar material fazendo repetições e permitindo a participação de colaboradores e 

bailarinos num caos de materiais com muita informação. E a segunda fase em que 

objetivamente realiza as suas ideias de organização e disposição do material 

construindo um enredo dramatúrgico a partir do material encontrado na primeira 

fase. Aqui opta também por deixar ideias suspensas, em aberto ou fazer sínteses. 

A iluminação, a partir das ideias que faz surgir, determina também uma conclusão 

para a coreografia objetivamente, o fechamento das ideias. 

 

 

5.6.3- Análise qualitativa dos resultados: Paulo Ribeiro 

 

Definindo o tema para a coreografia na etapa de preparação o coreógrafo Paulo 

Ribeiro considera que é a partir desta resolução que tudo se desenvolve. Verifica-se 

que a preparação é um momento de motivação intrínseca uma vez que a esta, está 

associada a persistência para encontrar material coreográfico. A partir da entrevista 

do coreógrafo determina-se que enquanto o tema não esteja definido a etapa de 

preparação prosseguirá. Contudo existem outros subprocessos que decorrem na 

preparação como a impregnação que requer a integração e absorção de informação. 

O método inicialmente aleatório define-se depois da descoberta do tema e 
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concretiza-se na procura de semelhanças entre domínios. Por sua vez esta procura 

de semelhanças estimula a imaginação. Também se infere que a fase de verificação 

existe na fase de preparação, uma vez que elucida sobre o decorrer da coreografia.  

Para o coreógrafo a criação inicia-se no momento da iluminação que se traduz como 

um momento de surpresa que gera motivação intrínseca. A descoberta de material 

que decorre da iluminação vai acontecendo ao longo do trabalho, depreendendo-se 

iluminações sucessivas ou seja, o surgir súbito de ideias. Através das declarações 

do coreógrafo depreende-se a noção de que várias fases do processo se vão 

sucedendo. 

A preparação destaca-se como momento de impregnação de informação, em que 

todos os materiais são potencialmente coreografáveis. É também um momento de 

definição e redefinição de objetivos, de tolerância à ambiguidade, de verificação, da 

procura de semelhanças entre domínios e altura em que a imaginação é estimulada. 

Ao referir a procura de semelhanças entre domínios o coreógrafo revela ser esta 

uma fórmula para a coreografar. Esta, aliada à verificação que se concretiza na 

atenção constante às ideias determina um método de criação. Todavia o método do 

coreógrafo oscila consoante o tema, esta uma forma de flexibilidade e capacidade 

de adaptação a novos temas. 

Associada à definição do tema, a fase de verificação surge assim que o mesmo é 

determinado. O aprofundar da investigação acontece nessa altura também. 

Depreende-se que a verificação é mais uma vez uma etapa do processo que se 

associa à preparação. Para acontecer a verificação precisa do sentimento de 

insatisfação, de perseverança, de interação com os outros, de sensibilidade aos 

problemas e de motivação intrínseca. Através da verificação o coreógrafo analisa e 

reinicia o processo no retorno à preparação. Também se define a verificação que o 

coreógrafo exerce, como uma procura permanente de soluções o que se traduz no 

desenvolvimento contínuo de ideias, na ponderação do potencial e teste da 

pertinência das mesmas. A verificação também integra a análise das heurísticas dos 

estímulos interiores e exteriores. 

A incubação subentende-se apesar de neste caso não implicar o afastamento da 

questão, antes a espera que as ideias amadureçam. Conclui-se que há a 

preocupação constante de verificar o sentido da coreografia. Na alusão ao seu 

processo criativo, o coreógrafo Paulo Ribeiro destaca a preparação como momento 

recursivo e que a tolerância à ambiguidade permite a perceção de mais estímulos e 
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assim, mais iluminações. A motivação intrínseca destaca-se como impulso para a 

progressão do processo criativo traduzindo-se na vontade de encontrar 

componentes para a coreografia com os bailarinos e através dos materiais. No 

processo criativo de Paulo Ribeiro encontram-se fases constantes de preparação e 

de verificação que constituem o seu método, permitindo a análise do que está a ser 

criado. 

 

 

5.6.4- Análise qualitativa dos resultados: Vera Mantero 

 

Segundo a entrevista realizada à coreógrafa Vera Mantero o momento da 

preparação define as questões a tratar durante o processo de criação. No momento 

da preparação está também a verificação que avalia e assegura os temas e 

materiais escolhidos, os assuntos que podem suceder àqueles que são descobertos 

ou criados e examinar questões por clarificar. Verifica-se também uma motivação 

intrínseca constante, uma vez que a coreógrafa se propõe responder a questões 

interiores e transversais às suas coreografias que por sua vez estimulam a própria 

criação. 

Adotando o método de contínua colocação de questões à medida que vai criando as 

coreografias, simultaneamente deixa questões em aberto, num permanente 

questionar. Como método a coreógrafa pondera das opiniões dos seus intérpretes 

que trazem outras visões aos assuntos e questões abordados. As possíveis 

soluções que encontra surgem desse questionar sistemático. 

Na de preparação no processo da coreógrafa denotam-se várias estratégias de 

pesquisa e heurísticas cujo objetivo é o de descobrir material, concretamente 

através da improvisação depois progredindo para a procura de semelhanças entre 

domínios. Estes subprocessos concretizam também o próprio método que ainda 

revela a atenção prestada aos materiais. Em relação a resoluções de questões 

específicas no processo coreográfico a coreógrafa refere uma estratégia particular, a 

da explosão. Descrevendo este momento como momento de produção intensa de 

material que se produz a partir de uma iluminação que cria novo material e reenvia o 

processo até uma nova fase de verificação. 



100 
 

A coreógrafa refere também, o facto de os materiais coreográficos, resolverem a 

orientação da coreografia numa referência à atenção a esses materiais. 

O final do processo é decidido pela proximidade da estreia do espetáculo, 

observando-se o fechamento do problema que significa um pensamento 

convergente contido até esta fase, a preparação e verificação são constantes 

revelando-se na sensibilidade aos problemas. 

Ao mencionar o próprio processo a coreógrafa destaca a preparação na construção 

de um espaço conceptual. Desta forma, estrutura questões e compõe imagens 

recorrendo à verificação enquanto trabalha e aprofunda esse espaço conceptual. 
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5.7- O método como subcategoria agregadora do processo criativo 
 

Com base nos estudos já referidos de Graham Wallas (1926), as categorias que se 

destacam na análise de conteúdo das entrevistas, são etapas ou classes em que se 

integram os vários momentos da criação artística, e especificadas pelo autor. A 

forma como as etapas se interligam durante o processo criativo determina a 

especificidade de cada coreógrafo, e as subcategorias encontradas nas análises às 

entrevistas dos coreógrafos também distinguem e caracterizam a composição 

coreográfica de cada um. Considera-se importante referir que a subcategoria que se 

identificou como agregadora das várias categorias/etapas do processo criativo, foi a 

do método. A sua constância na análise de conteúdo das entrevistas, define-a como 

determinante para identificar o trabalho de composição coreográfica de cada 

coreógrafo, tendo também a capacidade de manter na própria criação um ritmo 

regular. Apresenta-se de seguida um esquema organizado a partir da análise de 

conteúdo as entrevistas dos quatro coreógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Método geral definido a partir dos quatro coreógrafos 
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materiais, de abordar os bailarinos, ou de tratar algo inesperado que surge na 

criação. O método agrega ações organizadas que contribuem para a criação da 

coreografia, e observando-o revela a temática e estética dos coreógrafos. 

Como conceito teórico é transversal às várias categorias, agregando os diversos 

momentos da criação, concretamente, formas de pensar no constatar de um 

problema, ou um estímulo para a criação coreográfica alguns, identificados na 

análise de conteúdo, como subprocessos. Colocado em prática permite continuar a 

trabalhar com os materiais, sem interromper a criação, que assim também progride. 

Madalena Victorino na exposição do próprio processo criativo descreve: “(…) Crias 

os materiais e depois tens que os observar e ver como é que eles se organizam, 

portanto às vezes são os próprios materiais que indicam. (…)” (Anexo 1 p. XV). E 

ainda que cinge “(…) a coisa a um ponto de vista (…)” (Anexo 1 p. XVI). Ambas as 

citações demonstram a influência dos materiais no seu método de coreografar.  

A preparação engloba muitos subprocessos e contagia as outras etapas, 

apresentando-se de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Método na composição coreográfica de Madalena Victorino 
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Madalena Victorino refere“(…) invento-lhes um nome, invento-lhes um discurso, 

invento-lhes a forma com a qual nós podemos depois tratá-las.” (Anexo 1 p. XVI). No 

método de Madalena Victorino destacam-se as etapas de preparação e de 

verificação, tal como representa a figura 5. Na observação do esquema as ações e 

pensamentos demonstram estratégias coreográficas que tornam clara a presença de 

um método consciente de criação. Nesta dialética do método, que se operacionaliza 

através de concretizações práticas e de raciocínio, vão-se definindo as próprias 

formas de composição coreográfica, ou seja, as estratégias próprias usadas pelos 

coreógrafos em cada coreografia, dando-lhe o seu cunho pessoal de trabalho. O 

método pode também definir-se pelos objetivos que os coreógrafos têm para a peça.  

Observa-se no esquema de Francisco Camacho, que se apresenta de seguida que 

até ao momento das várias incubações, o coreógrafo integra inúmeros 

subprocessos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Método na composição coreográfica de Francisco Camacho 
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falar, do quê, do que é que se trata a coreografia, o que é que vou fazer? É o quê? 

Portanto há a questão do tema,(…)” (Anexo 3 p.I ). Paulo Ribeiro referindo-se ao 

próprio processo: “(…) havia uma altura (…), que eu dizia a brincar que o meu 

processo é um processo de selvajaria criativa no sentido de…no sentido de deixar 

as coisas andarem de um lado para o outro serem sacudidas serem postas em 

causa serem remexidas(…)” (Anexo 3 p. XIII).Depois da análise de conteúdo 

realizada percebeu-se que os objetivos da coreografia também influenciam o método 

e o coreógrafo Paulo Ribeiro afirma na entrevista que concedeu: “(…) E eu queria 

fazer algo que tivesse muito a ver com música (…)” (Anexo 3 p. XIV). Comprovando 

ter objetivos claros logo no início do processo. 

Esquematizou-se assim o processo coreográfico de Paulo Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Método na composição coreográfica de Paulo Ribeiro 

 

Neste sentido, pode-se afirmar que as temáticas escolhidas para coreografar serão 

os elementos mais flexíveis na definição do método, ficando as estratégias de 

pensamento e organização mental como fórmulas fixas e de recurso criadas pelos 

 

incubação 

Método 

preparação 

iluminação 
 

surpresa     
inicio da             

coreografia 

d
e
fi
n

iç
ã
o
 d

o
 t

e
m

a
 

d
e
te

rm
in

a
 a

 d
u
ra

ç
ã
o
 d

a
 e

ta
p
a

 

impregnação 

ações  aleatórias 

semelhanças 

entre domínios 

verificação 
aprofunda e 

clarifica  

é permanente 

descoberta 
de material 

novas 
ideias/novas  
iluminações 

redefinição material 

coreográfico 

imaginação 

analogias 
ideias 

constante sensibilidade aos problemas/ motivação intrínseca 
difere conforme a coreografia 

interação com os 

outros 

nova 

preparação 

verificação 

 

c
o
n
s
ta

n
te

 d
u
ra

n
te

 o
 p

ro
c
e
s
s
o
 

m
e

s
m

o
 d

e
p
o
is

 d
a
 e

s
tr

e
ia

 

 



105 
 

coreógrafos. Por sua vez e numa análise exterior à criação, identificam-se 

agregadas às categorias. Assim, é entre as categorias gerais de Wallas (1926) e as 

subcategorias encontradas que se distinguem, tendo cada um o seu método. 

Ainda acerca das influências exteriores Madalena Victorino explica “(…)Tenho tido a 

oportunidade de criar peças para sítios, para lugares, para territórios e nesses 

territórios existem as pessoas e a cultura e a história desses lugares que muitas 

vezes são a matéria da minha própria dança. (…)” (Anexo 1 p. III). 

Quando a coreógrafa Madalena Victorino refere na entrevista, ter muitas ideias: 

“(…)proibiram-me de ter ideias, de ter mais ideias.(…)”. (Anexo 1 p. II). Demonstra 

uma sensibilidade grande para estímulos, uma vez que estes, desencadeiam a 

imaginação. Ainda Madalena Victorino quando refere “querer dar o seu olhar, a sua 

resposta, ou encontrar um diálogo com essa matéria” (Anexo 1 p.I), reforça a ideia 

do gosto que retira do processo criativo, sendo “o ponto de partida …sempre um 

lugar de pesquisa” (Anexo 1 p.I), nesta afirmação confirma a motivação da própria, 

ou motivação intrínseca.  

Tanto Madalena Victorino como Francisco Camacho têm o início do processo 

criativo como um momento que propositadamente criam com base no tema que 

definem, ou escolhem. Madalena Victorino investigando nos lugares com os seus 

intérpretes e Francisco Camacho nas improvisações que pede aos seus intérpretes. 

O processo criativo tem uma ligação forte às próprias estratégias de trabalho e às 

características pessoais do artista, logo haverá sempre diferenças nos processos 

criativos encontrados. Aqui pode perceber-se que também os processos criativos 

não se repetem, numa análise geral as estratégias são as mesmas, mas 

especificamente todos os processos coreográficos a que se referem os 

entrevistados são diferentes e marcam a diferença entre as peças coreográficas.  

Vera Mantero “(…) uma procura que está sempre fermentando e que é on going!” 

(Anexo 4 p. I) e ainda que as questões que a motivam a coreografar “(…)podem ser 

perguntas que estão ali durante uma data de tempo a serem … a tentares dar 

resposta a elas durante várias peças.” (Anexo 4 p.I). Denotam-se pensamentos e 

ações importantes e anteriores à composição coreográfica, numa visão mais 

holística do processo criativo, esquematizado de seguida. 
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Figura 8 -Método na composição coreográfica de Vera Mantero 

 

Neste esquema é notória a sequência das etapas clássicas, contudo, os 

subprocessos determinam uma organização pessoal do processo de criação  e é 

também influenciada por objetivos anteriores ao atual processo em 

desenvolvimento. Outro aspeto, que contribui para uma personalização do processo 

de composição coreográfica, será a associação de duas ideias de áreas diferentes, 

esta uma estratégia e método que pode servir de destaque para determinada parte 

do espetáculo, produzindo momentos inesperados. Numa análise às produções de 

um coreógrafo, o cruzamento entre estes elementos produzirá uma marca da sua 

identidade artística pela forma de combinação das partes.  
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6-Conclusões 

 

O caminho traçado no século XX, pelos precursores dos novos movimentos de 

dança, criou uma teia de saberes e experiências, que delimitou novas fronteiras para 

a dança teatral. Em Portugal, o público foi se interessando pelas vanguardas 

artísticas fruto de diferentes acontecimentos, até que nos anos oitenta, com a 

primeira geração da Nova Dança Portuguesa, se criou um perfil português da dança 

contemporânea. A formação que estes novos coreógrafos obtiveram no estrangeiro, 

acedendo ao contacto com outros artistas e expressões, veio ampliar as 

possibilidades de expressão e a integração de novos materiais na coreografia. Com 

este grupo de artistas, a determinação de acrescentar à tradição da dança teatral 

novas perspetivas, foi e é hoje, uma realidade.  

Com base no quadro teórico sobre o processo criativo definido por Wallas (1926) 

tido como clássico em quatro etapas e nos subprocessos (Lubart, 2003) apontados 

por outros investigadores e ainda nos depoimentos dos quatro coreógrafos da 

primeira geração da Nova Dança Portuguesa, pode concluir-se que o processo 

criativo é complexo e específico devido a vários fatores que nele se refletem. 

Segundo Tércio “(…) poder-se ia falar no processo da dança, no sentido em que a 

criação coreográfica pressupõe, à semelhança dos outros géneros artísticos, um 

processo laborioso de construção e desenvolvimento. Uma proposta coreográfica 

resulta de um longo trabalho anterior e concomitante que extravasa, não apenas a 

apresentação teatral, mas também o tempo de ensaios.” (2007,p.6). As estruturas, 

dos processos criativos apresentados neste estudo, são desenvolvidas durante o 

tempo de criação que coincide com os ensaios. Contudo em cada coreografia, o 

coreógrafo manipula e gere sempre novas experiências. Estas experiências 

investigam os materiais e o potencial expressivo e criativo dos bailarinos, 

desencadeando por parte dos coreógrafos modos de agir e a sistematização de 

ideias. 

O processo de criação coreográfico tal como estes autores o descrevem, relaciona 

várias ideias. Verifica-se a gestão de várias ideias em simultâneo que fazem da 

criação um percurso imprevisível e que depende do nível de atenção e escolhas que 

os coreógrafos fazem entre ideias. Estes fatores solicitam uma adaptação constante 

aos meios, logo um processo contínuo de criação e uma grande flexibilidade para 
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aceitar desvios à ideia inicial. As quatro etapas do processo criativo, quando 

descriminam uma ideia teoricamente, são sequenciais, o que se observou nestes 

processos criativos coreográficos, com múltiplas ideias, foi a sua interdependência. 

Com base no quadro teórico definiu-se uma estrutura base, o modelo clássico de 

quatro etapas de Wallas (1926), sob a qual se analisou comparativamente, o 

processo coreográfico de Madalena Victorino, de Francisco Camacho, de Paulo 

Ribeiro e de Vera Mantero. Averiguou-se assim a organização empírica do seu 

pensamento durante a composição coreográfica e o que acontece com as várias 

ideias coreográficas em simultâneo.  

Com uma amostra de quatro coreógrafos não se identifica o processo de criação 

coreográfica portuguesa, longe de ser essa a intenção do estudo, pode-se afirmar 

que este quadro teórico, permitiu comparar os procedimentos e o decurso dos 

processos criativos dos quatro coreógrafos que constituem esta amostra.  

Depois de uma pesquisa qualitativa realizada através de uma análise de conteúdo, 

os resultados mostraram que a frequência com que etapas (categorias) e os 

subprocessos (subcategorias) são referidos quase nunca é de apenas um, 

justificando-se a determinação e importância destes momentos, pelo número de 

vezes, que são enunciados. Os subprocessos, designados nas grelhas da análise 

como subcategorias, especificam aquilo que se passa nas etapas, consideradas na 

análise como categorias, e ainda o método de cada coreógrafo. Numa variedade 

superior à das categorias, os subprocessos determinam-se como reveladores das 

especificidades dos processos coreográficos, o que vem definir o método de cada 

coreógrafo.  

Na análise de conteúdo a que as entrevistas foram submetidas, a referência a um 

determinado processo ou subprocesso, no discurso dos coreógrafos, acontece 

várias vezes e em sequência ou não. O discurso dos coreógrafos sobre o seu 

processo criativo, não é consentâneo no que se refere à sequência com o modelo 

clássico seguido neste estudo. Dos resultados obtidos em cada um dos coreógrafos, 

pode concluir-se que nos seus processos criativos, a etapa de preparação, a 

primeira apresentada por Wallas (1926), é determinante e de grande importância 

podendo até ser a etapa mais complexa do processo. Determina a identificação de 

questões às quais os coreógrafos procuram responder, sendo esta uma ação, que 

demonstra uma dinâmica logo desde o início, que terá como resultado o definir do 
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tema e também o desencadear da introdução do método de criação. Por vezes, a 

definição do tema poderá determinar a duração desta etapa.  

Detetou-se nos depoimentos dos coreógrafos, a sucessão das etapas, enquanto 

uma macro estrutura que pondera as quatro etapas e ainda micro estruturas. Estas 

micro estruturas compõem-se por subprocessos e funcionam simultaneamente com 

a macro estrutura. Poder-se-á afirmar que, a criação da coreografia, constitui uma 

macro estrutura e as ações que vão compondo a coreografia determinam-se em 

micro estruturas, que sustentam o processo e a especificidade de cada um e em 

cada coreografia. São estratégias às quais os coreógrafos recorrem regularmente, 

conforme as ações que pretendem implementar e os materiais que selecionam. 

Ainda na fase de preparação, o desenvolvimento do processo será determinado pela 

absorção de conhecimento e informação por parte dos coreógrafos, concretamente 

um momento de impregnação ao qual se seguem escolhas. Assim, os coreógrafos 

absorvem dados, que depois acionam ligações entre ideias de forma inconsciente 

entre ideias (Boden, 1996), facto que acontece na segunda etapa do processo de 

Wallas, a fase da incubação. Contudo no processo criativo destes coreógrafos a 

preparação é ainda um momento que integra a sensibilidade aos problemas e a 

atenção a estímulos exteriores, é um momento de seleção de informação 

determinado pelo espaço conceptual. O conhecimento e informação são retirados 

dos materiais coreográficos, que se constituem pelas ideias e movimentos 

coreografáveis e escolhidos para compor a coreografia. A composição coreográfica 

baseada nos materiais selecionados pelos coreógrafos, que podem ser codificados, 

ou seja, traduzidos para movimento, como descreve Madalena Victorino: “(…) 

deixam a sua função para trás e ganham uma outra dimensão, uma dimensão 

estética mas ao mesmo tempo muito profunda. Porque o movimento trás depois 

consigo a sua origem e a sua densidade não se perde.” (Anexo 1 p. V). A esta ação 

dá-se a designação de codificação da informação.  

Os coreógrafos que alicerçam este estudo demonstram ter logo na fase da 

preparação, a noção de que o seu processo criativo passará por várias fases, e nos 

seus discursos, entende-se existir uma conceção global das etapas clássicas do 

modelo. É com esta consciência, que desde logo começam a coreografar contando 

com um processo longo e influenciado por opções e inúmeros fatores. 

Outra dinâmica específica revela-se logo na fase da preparação, é o confirmar de 

todas as opções tomadas e de todos os materiais que integram a progressão do 
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processo, é uma verificação, etapa final do modelo clássico. De facto a verificação é 

no processo criativo destes coreógrafos parte integrante da preparação pois permite 

validar as suas escolhas. É também nesta dinâmica, entre a preparação e a 

verificação, que os coreógrafos concretizam o próprio método. Porém, o método 

revelou-se como forma racional de proceder por parte dos coreógrafos, 

estabelecendo regras e relações com o material coreográfico, logo desde a etapa de 

preparação. O que se denomina por “método” neste estudo, foi considerado como 

subcategoria na análise de conteúdo, e consiste no conjunto de estratégias 

conscientes, aplicadas sempre que a criação ameaça chegar a um ponto de reinício, 

introdução de nova informação, dificuldade ou abrandamento. O método estabelece-

se como forma de manter um ritmo constante de trabalho e ainda um conjunto de 

ações organizadas e consistentes que acabam por definir uma forma própria de 

criar, sustentando a identidade do próprio coreógrafo. Denuncia-se a aplicação do 

método na relação com os bailarinos, com os materiais, na manipulação, destaque 

ou ausência das partes, e pelas heurísticas. O método estabelece uma dinâmica 

entre as etapas que, nos processos criativos destes coreógrafos e contrariamente ao 

apresentado no modelo teórico de Wallas( 1926), revela o não se afastarem da 

questão que pretendem resolver.  

A dança implica o trabalho de corpo e uma entrega grande por parte dos bailarinos. 

Estes coreógrafos trabalham com os seus intérpretes a partir, não só do seu 

potencial físico, mas também do próprio potencial criativo, avaliando a interpretação 

que fazem das propostas coreográficas. Logo, o trabalho coreográfico destes 

criadores relaciona-se com a conceção de sentido via conhecimento e experiências 

dos bailarinos. O intérprete/bailarino é, também ele, um agente criativo nestes 

processos de composição. Neste sentido, trata-se de uma estratégia que gera um 

elevado número de ideias e o grupo demostra ser um impulso para a criatividade. 

Por parte dos bailarinos verifica-se a integração física, ou seja a memorização dos 

materiais, através das ideias que surgem durante o processo de criação. Paulo 

Ribeiro afirma : “(…) vou lançando pequenos desafios numa certa direção, vejo o 

que é que colhe, o que é que não colhe (…)” (Anexo 3 p.III) e que “(…) quando tu te 

confrontas com os intérpretes, a coisa desvia complemente, e aliás muitas vezes é 

enriquecida (…)” (Anexo 3 p. III) e ainda referindo-se a uma bailarina da sua 

companhia que “(…) ela socorre-se ou vai buscar ainda outras histórias para 

alimentar aquilo (…)” (Anexo 3 p. III) ou, como Vera Mantero indica, “(…) uma 
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interação entre… palavra e corpo.” (Anexo 4 p. V). Como ações que cumprem o 

método depreende-se aqui, a importância da opinião e participação dos bailarinos, 

bem como uma análise por parte dos coreógrafos do material/ interpretações que os 

bailarinos apresentam das propostas. Corroborando a ideia da análise de conteúdo 

que o método gera a descoberta, depreende-se que este integra a iluminação, a 

etapa de descoberta da solução, evocada no modelo seguido.  

Nos processos criativos destes coreógrafos a preparação é de tal forma abrangente 

na própria capacidade de englobar subprocessos de funcionamento que, pode-se 

gerar uma nova preparação e por consequência o reinício do processo criativo. Isto 

explica-se pela capacidade de, no decurso do processo, a preparação integrar 

outras etapas que funcionam como micro estruturas em simultâneo com a macro 

estrutura, supracitada. Neste exercício pode também afirmar-se que as etapas são 

recorrentes e que se repetem, porque uma vez efetuada uma mudança no espaço 

concetual, através de uma opção, reinicia-se o processo para uma nova preparação 

e a sucessão das outras etapas. Estes coreógrafos revelam uma conceção global do 

processo, na noção de que as suas criações passarão por várias etapas, até que 

estejam concluídas as coreografias. Nas vivências de vários processos criativos, das 

próprias coreografias, há por parte dos coreógrafos, a noção de que têm de ter 

muitas ideias, que têm um tempo estabelecido para criarem e ainda, que o seu 

investimento , seguramente, irá produzir conhecimento, e um espetáculo. 

A incubação, como etapa não consciente e de estabelecimento de subprocessos 

como associações aleatórias, bissociações, conexões e analogias entre ideias, no 

pré-consciente, longe dos princípios constitutivos do que é possível, não é referida 

por estes coreógrafos. Esta etapa é subentendida na análise de conteúdo e como as 

outras etapas, constitui-se por vários subprocessos. Contrariamente ao descrito no 

decurso do processo por Wallas (1926), salienta-se o facto destes coreógrafos 

nunca se afastarem do problema. Na gestão das inúmeras ideias que integram o 

processo coreográfico, estes coreógrafos esperam que as ideias se desenvolvam, 

sem abdicarem do processo de criação e de trabalho. A incubação conduzi-los-á até 

á fase da iluminação, sem que possam explicar como chegaram até à ideia pelos 

processos inconscientes referidos, desta forma fundamentando-se, assim, o efeito 

surpreendente de uma nova ideia. A etapa de iluminação para além de inesperada, 

gera escolhas, é neste momento, que o processo de criação de uma nova ideia, 

ganha uma orientação. Contudo na gestão do processo coreográfico destes 
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criadores, com as inúmeras ideias e elementos que têm de considerar, revelam-se 

subprocessos que antecedem a iluminação, os quais frustram a sequência de 

etapas de Wallas (1926), apresentada no quadro teórico. Deste modo, a iluminação 

pode ser antecedida pela verificação, por reformulações do problema inicial, pela 

colocação de hipóteses e por análises exaustivas. Porém, nestes coreógrafos, a 

iluminação é um momento de descoberta, que acarreta a perceção de que a 

composição da coreografia está concluída. No decurso da análise de conteúdo às 

entrevistas, a iluminação decompõe-se por iluminações progressivas. Considerando 

novamente a ideia de uma macro estrutura que funciona durante o processo criativo 

composta pelas quatro etapas e funcionando em simultâneo com micro estruturas de 

etapas e subprocessos, determina-se o emergir destes subprocessos diversas vezes 

nos discursos. Por essa razão, comparou-se a estrutura de funcionamento das 

quatro etapas de Wallas com a estrutura de organização do processo criativo dos 

quatro coreógrafos. Nesta comparação, determinaram-se estruturas de organização 

do processo, especificas em cada um dos coreógrafos. 

No que concerne ao pensamento na etapa de preparação, ele é divergente captando 

vários assuntos e influências. No final do processo o pensamento é convergente, 

pois existe a certeza das escolhas feitas que a verificação consolidou e que 

determinam, nos coreógrafos, o desejo de encerramento das ideias. As escolhas 

que ao longo do processo se foram apurando pelas várias iluminações são 

verificadas na fase final da verificação, contudo esta pode funcionar como momento 

de auxílio para averiguar a certeza da escolha a fazer, e será tendencialmente uma 

etapa longa. 

O que ficou claro da análise de conteúdo dos coreógrafos, foi que a verificação 

surge assim que o tema é definido. A verificação determina uma ação de pesquisa 

uma vez que, permite aprofundar as escolhas que vão sendo feitas pela 

confirmação, análise e supervisão. A verificação, momento que pode durar neste 

caso, até à estreia, ou prolongar-se pelos espetáculos como referem nas entrevistas 

os coreógrafos Francisco Camacho e Paulo Ribeiro, faz denotar insatisfação, 

perseverança (Csikszenmihaly, 1996), tolerância à ambiguidade (Guilford, 1956) e 

motivação intrínseca, por parte dos coreógrafos.  

Assim como, a preparação, a verificação apresenta características diferentes no 

início e no fim do processo. Determinou-se como momento muito importante capaz 

de gerar incubações e iluminações. Ao permitir confirmar os materiais, não só 
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clarifica a criação como ajuda a comunicar a ideia que os coreógrafos pretendem 

transmitir. A verificação manifestou-se também como uma fase longa, na medida em 

que os coreógrafos a ela recorrem muitas vezes. Manifestando a sua frequência nos 

discursos e associada à etapa de preparação, a verificação inicial, ativa uma relação 

com a preparação, altura em que existem estímulos exteriores abundantes e uma 

verificação final que, sem estímulos exteriores, clarifica a construção coreográfica. A 

verificação na preparação, e na relação que pode inicialmente estabelecer com essa 

etapa determina heurísticas, momentos de busca, concretizando o método, a 

subcategoria agregadora das etapas clássicas do processo criativo. 

Na verificação final, o coreógrafo preocupa-se com a comunicação da ideia e 

examina a sua eficácia colocando hipóteses, até ter a certeza que as suas opções 

foram as mais adequadas para a criação final.   

Esta estrutura de quatro etapas que alicerçam o funcionamento de ações e 

pensamentos revela o conhecimento do domínio, especificamente aqui, da dança. 

Sem esse conhecimento específico de como se comporta fisicamente o corpo e das 

suas capacidades de expressão na relação com o espaço e o tempo, sem a 

experiência de como se comunica uma ideia a um público, o coreógrafo não poderá 

funcionar. Este conhecimento específico integra a motivação intrínseca, que justifica 

a perseverança que estes coreógrafos revelam na pesquisa de material. 

Os coreógrafos distinguem nos seus discursos informações complementares às que 

se retiram da análise de conteúdo. A linguagem que utilizam não integra os termos 

teóricos aqui apresentados, mas distingue-se pela riqueza de informação, permitindo 

depreender que a criação coreográfica para além de individual em cada criador, é 

também influenciada pelas relações com os seus colaboradores e fundamenta-se 

por sentimentos, emoções e uma grande sensibilidade aos outros e ao meio 

envolvente que de várias formas podem contribuir para a criação.   

Na dança teatral contemporânea, existem muitos momentos subjetivos, pelo facto de 

existirem temáticas abertas à interpretação de cada espectador. Este objetivo 

determina-se durante a criação, na estruturação e dinâmica das ações, quando 

ainda não existem temáticas concretas ou definitivas. Como refere Francisco 

Camacho “não vejo a composição separada dos materiais” (Anexo 2,p.I), o que 

demonstra, uma subjetividade assim, subjugada ao que é selecionado na criação e 

diz ainda que “ É a equipa que tu reúnes…é um grande estímulo para o que vai ser 

a criação” (Anexo 2, p.III), comprovando o papel daqueles que participam no 
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processo. Paulo Ribeiro refere a importância da pesquisa, a atenção aos materiais e 

ao processo: “(…) o próprio processo criativo (…) gosto de criar espaço para que ele 

me surpreenda um pouco.” (Anexo 3, p. II). E Vera Mantero destaca a sua opinião 

quando menciona, “acho que uma pessoa que é compositora de coisas, 

normalmente é uma pessoa que faz muitas coleções. Coleciona imagens, coleciona 

impressões, coleciona…vai colecionando coisas de várias ordens, coleciona desejos 

coleciona… (…) pode colecionar movimentos também (…) (Anexo 4, pp.III,IV) o que 

revela uma atenção constante ao que pode estimular um processo criativo. 

Madalena Victorino nesse sentido revela que “Cada vez mais as peças, são feitas de 

um caminho que se faz mesmo no próprio terreno.” (Anexo 1, p.III), explicando a 

importância da experiência empírica, na sua prática coreográfica. Como prova de 

uma motivação interna forte Madalena Victorino também refere, que o motivo da 

criação pode surgir a partir do coreógrafo: “ Às vezes, somos nós que criamos essas 

perguntas, esse lugar de pesquisa (…)” (Anexo 1, p.I). Enquanto cria, o coreógrafo 

analisa como vai comunicar a ideia. Madalena Victorino cita “(…)preocupo-me muito 

com a comunicação, com o objeto artístico sendo um objeto que comunica. (Anexo 

1, p.VIII). Também Francisco Camacho ao dizer : “ (…) como íamos para um grande 

palco e íamos ter que tocar muitos públicos diferentes …” (Anexo 2, p.XI) faz notar, 

uma preocupação com o transmitir uma mensagem abrangente e mais à frente 

refere também: (…) tento colocar-me até na cabeça de vários espetadores (…) 

(Anexo 2, p.XIII).Paulo Ribeiro refere que a criação coreográfica “é sempre algo que 

está em desenvolvimento” (Anexo 3, p.X) e descreve a sensação de “Cada peça é 

uma peça, aliás é isso que é muito giro (…) Sabes que eu acho que elas a partir de 

uma certa altura ganham vida própria!” (Anexo 3, p.V). Estas informações 

possibilitam depreender, a extrema importância do processo criativo e a sua 

influência na coreografia. 

Hoje, quando uma narrativa existe na obra coreográfica, veremos 
que é a obra que a produz por meio da sua própria economia ou que 
reintegra uma narrativa elaborada anteriormente, operando todavia 
sobre ela um “trabalho” real. A dança é uma arte que se exerce a partir 
de tão pouco: a matéria do ser, a organização de uma certa relação 
com o mundo. 

Louppe, 2012, p.257. 

 

A autora refere a pesquisa e manipulação dos materiais coreográficos, que os 

coreógrafos contemporâneos usam para a construção das suas criações. As 
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fórmulas que utilizam ajudam a definir a própria identidade coreográfica. Mas Paulo 

Ribeiro considera que “(…)não há …não pode haver uma receita! Uma fórmula!” 

(Anexo 3 p. VI) atendendo ao facto de cada coreógrafo ter um processo criativo 

próprio. 

Com o relato dos próprios processos criativos, apreendeu que estes, não se 

fragmentam, antes, são vividos de forma holística, Paulo Ribeiro faz notar que: (…) o 

meu dia-a-dia passa a ser em função dessa ideia coreográfica que está ali.” (Anexo 

3, p.I), o que denota a capacidade de envolvimento que um processo coreográfico 

pode integrar. Verificou-se durante a pesquisa, que o próprio processo criativo, é 

uma forma de treino das faculdades criativas, sendo determinante a disposição dos 

coreógrafos para procurar soluções e a sua tolerância a respostas pouco claras e 

ambíguas. A partir dos depoimentos e considerando a dança como forma de 

comunicação, não-verbal, verifica-se na composição coreográfica a produção 

massiva de ideias com associações frequentes das mesmas, neste sentido Paulo 

Ribeiro menciona “ (…) o teu próprio olhar é enriquecido com aquilo que as pessoas 

te trazem.” (Anexo 3, p. III) e Madalena Victorino refere “(…) vou é contaminando as 

ideias umas com as outras (…)” (Anexo 1, p.II) estratégia que não seria possível 

sem essa tolerância a trabalhar com os assuntos em aberto. 

Verificam-se como estratégias de composição, consequentemente como planos para 

a progressão do processo, o fragmentar, o aumentar, o ampliar, o repetir ou 

exagerar das ideias, com o objetivo de criar outras perspetivas ou narrativas acerca 

de um assunto. Francisco Camacho destaca: “(…) gosto muito de operar com a 

desconstrução. É uma ferramenta de trabalho, de construção do espetáculo, de 

composição (…) (Anexo II, p.XI). Madalena Victorino menciona “(…) quando esse 

movimento é descontextualizado da sua funcionalidade ele pode ganhar uma outra 

dimensão (…)” (Anexo 1, p.V). E ainda que  “(…) primeiro observamos o todo, não é 

e depois começamos a fazer uma triagem (…)” (Anexo 1, p. VI). 

Denota-se também o uso de metáforas e de analogias, na procura de uma 

diversidade de materiais que constituem a composição coreográfica e atribuem um 

sentido específico à coreografia. Madalena Victorino pondera as várias 

interpretações que a sua coreografia pode ter e deste modo diz: “(…) há imensa 

informação muitíssimo interessante que é difícil de por em movimento, mas que 

pode ser infiltrada para dentro do movimento através dos seus sentidos, através dos 

múltiplos sentidos, que aquela área de estudo pode ter.” (Anexo 1, p.VI). Vera 
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Mantero também refere, “(…) traduzir texto por gesto.” E ainda “(…) embrenhar-se 

num determinado estado e tentar improvisar a partir desse estado (…) ”. (Anexo 4, p. 

VI) como estratégias de descoberta e criação do material, também definidas como 

estratégias de composição coreográfica. 

As várias possibilidades de estruturação do processo criativo apresentado pelos 

seus investigadores procuram modelos organizadores das inúmeras formas de 

pesquisas para a solução de um problema. Estas estruturações partem da análise 

das práticas de pesquisa e procura de solução de um problema que teoricamente 

explicam a organização do pensamento durante a criação. No caso destes 

coreógrafos e na sua prática coreográfica, revela-se a observação de um trabalho de 

campo e empírico que é por vezes feito no contacto direto com as fontes que 

despoletam as ideias. Madalena Victorino para a coreografia “Vale”, com uma 

temática relacionada com cavalos revelou que “(…) ir ver como é que os cavalos 

vivem, durante vários dias e onde vivem e como e são educados, e as horas de 

trabalho que têm para aprender a serem cavalos (…)” (Anexo 1, p. IV) ou ainda “(…) 

é uma peça que funciona entre a palavra e o movimento” (Anexo 1, p. XIII) à 

semelhança de Vera Mantero acerca do seu trabalho . Francisco Camacho faz notar 

“(…) a primeira fase é a da desbunda. Ir para a frente, pesquisar, procurar materiais 

ver filmes, entusiasmarmo-nos, (…)” (Anexo 2, p. XX) esta, como fase de descoberta 

e de clara preparação. Paulo Ribeiro considera essencial a relação com os 

bailarinos e clarifica que para si é importante “A questão justamente da interioridade, 

da espiritualidade do olhar para dentro, do sentir, do ser humilde, etc. por aí fora… 

do ser gente!” (Anexo 4, p. IV), enquanto que Vera Mantero explica que as suas 

pesquisas são “(…) uma procura que está sempre fermentando e que é on going!” 

(Anexo 4, p.1 ) esta transversal às suas coreografias. Este trabalho de contato direto 

com os materiais dos coreógrafos, determina a organização do grupo e do trabalho 

criativo, pelas condicionantes dos próprios materiais. Madalena Victorino refere em 

relação à coreografia “Vale”: “Era uma dança abstrata mas impregnada de uma 

leitura muitíssimo cuidadosa que fizemos, daquilo que é o comportamento muscular 

e afetivo dos cavalos.” (Anexo 1, p.V). Comprovando a necessidade de fazer uma 

pesquisa direta e que funcionou como motor da criação e forma de organização do 

pensamento e de trabalho conjunto. 

O facto de criarem os próprios materiais coreográficos dá-lhes uma grande liberdade 

e independência uma vez que, muitas vezes podem escolher o tema, intérpretes, 
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movimento e distribuição espacial, suporte sonoro e até contribuir na 

conceptualização dos figurinos, cenografia e iluminação. Desta forma observa-se a 

expansão da atitude criativa para outras áreas para além da exploração do 

movimento ou do gesto, neste sentido Francisco Camacho refere numa determinada 

coreografia “(…) explorar o que é que é esta teatralização pela voz pelo recurso ao 

texto (…)” (Anexo II, p.X).  

Verifica-se uma progressão do processo criativo que vai desde a elaboração das 

ferramentas de criação, a estratégias de trabalho multidirecionais que os 

coreógrafos auto organizam até às decisões finais e definitivas na etapa de 

verificação, como explica Francisco Camacho, “(…) estar bastante consciente dessa 

capacidade polissémica dos materiais. E que as pessoas podem focar-se mais num 

aspeto e lêem a peça a partir desse, ou vão a outro. E tentar não fechar num só.” 

Vera Mantero explicar ter de “(…) triar, e deitar fora, e escolher” (Anexo 4, p. X) . 

Observando-se uma dinâmica baseada na partilha de informação e perceções, todos 

os intervenientes, coreógrafos e bailarinos, por vezes outros como cenógrafos, 

músicos, iluminadores ou figurinistas, participam intensamente no processo de 

criação que varia de coreografia, para coreografia para além dos aspetos que o 

coreógrafo não controla como as condições de apresentação no palco. 

Verifica-se nos coreógrafos referidos, a confiança no potencial de uma ideia com o 

conhecimento de que a partir desta pode assistir-se, ao desenlace de toda a 

coreografia. Essa confiança produz uma calma paciente, durante o processo de 

criação, esperando e observando o surgir de outras ideias a partir do ambiente de 

criação, como uma autodefinição progressiva do processo.  

Nos coreógrafos entrevistados é evidente a atenção atribuída a todos os estímulos, 

e os coreógrafos revelam a certeza no emergir destes estímulos e da sua 

contribuição para o processo criativo. Esta é uma fase de expectativa sobre como 

vão os elementos escolhidos, integrar-se e influenciar-se, o que denota também uma 

grande capacidade de observação e de organização de ideias. 

De modo geral pode constatar-se que o processo de criação de uma coreografia é 

composto de muitas ideias e tentativas de soluções todas encaradas com potencial 

criativo. O desenrolar do processo depende de fatores diversos como as intenções 

criativas, o tema, as condições de trabalho, o tempo estimado para criar, a interação 

com outros, o gosto pessoal entre outras influências que o determinam e 

condicionam o resultado final.  
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No percurso desta investigação foi encontrado a Arts Based Research segundo 

Rodin; Marin (2012) metodologia artística de investigação. Estes autores consideram 

que os conhecimentos que as diferentes áreas artísticas transportam, são 

suficientes para fundamentar uma metodologia própria. Estas metodologias derivam 

das metodologias qualitativas, baseadas em dados empíricos e evoluem para 

formas de conhecimento próprias. 

Shauwn Mac Niff (2007) ao determina o processo criativo como a base para a 

estruturação da investigação, propõe também uma metodologia que se parece 

aproximar de um conhecimento aprofundado do que se passa no processo criativo. 

Pensando-se existirem pontos em comum com os aspetos e as metodologias 

seguidas para este estudo, será esta, uma perspetiva a considerar futuramente.   

As etapas clássicas de Wallas (1926) consideram a produção de uma ideia. A 

progressão entre as etapas que o autor apresenta, isola uma ideia, porém na criação 

coreográfica várias ideias podem-se suceder para um mesmo trabalho e neste 

sentido, verifica-se a associação de outras ideias que enriquecem e complementam 

a criação. Daí que, seja importante considerar o processo criativo como algo em 

constante mutação e sedimentação que se estabelece entre as etapas clássicas e 

os subprocessos.  

Outro aspeto interessante que decorre do processo criativo é a própria capacidade 

de ser autossuficiente, a partir das ideias iniciais e por analogia ou procurando outro 

ponto de vista, o processo a dada altura, já sem outras influências, pode produzir 

novas ideias, numa capacidade independente de se reiniciar. A possibilidade de se 

ver o mesmo objeto ou ideia sob vários pontos de vista, ou seja, pensamento flexível 

cria uma grande variedade de possibilidades e relações entre si, invalidando a 

necessidade de outras influências para a progressão do processo de criação. 

O material coreográfico, segundo os coreógrafos, também está sujeito a outras 

variáveis imprevistas e incontroláveis que consideram sem receio de alteração da 

própria criação, uma vez que está sempre garantida por uma estrutura base por eles 

criada.  

Com as inferências produzidas a partir dos discursos analisados, conclui-se que 

todos os coreógrafos começam pela etapa de preparação e que esta é uma etapa 

determinante para o decorrer de todo o processo criativo, uma vez que é o momento 

de identificação do tema, de impregnação, de pesquisa, inicio do método de criação, 

de análise de materiais, entre outras ações importantes. Nem sempre a preparação 
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é considerada como o início da coreografia, uma vez que a etapa de iluminação 

permite antever de forma mais clara como decorrerá o processo. Muitas vezes a 

verificação surge logo a seguir à preparação e funciona como promotora da 

progressão do processo, uma vez que permite averiguar a pertinência dos materiais 

que estão a ser preparados. 

O processo coreográfico define-se como recursivo nas estratégias de organização 

das ações, e que ganha uma independência pelo potencial das ideias que são 

exploradas uma vez que as ideias estimulam associações entre si, e por vezes sem 

a necessidade de estímulos exteriores. Depreende-se que existe uma confiança 

num processo que será percorrido por todos os intervenientes e que os coreógrafos 

sabem resultará numa coreografia.  

Foi possível observar nos dados recolhidos a flexibilidade destes criadores, na 

procura incessante de soluções para o problema inicial, na capacidade de 

adaptação a novas circunstâncias, no empenho e motivação com que se dedicam ao 

processo coreográfico, uma prática sempre diferente, porque adaptada ao novo 

tema.  

Existe por parte destes coreógrafos uma entrega, justificada pelo traço de 

personalidade perseverança e pela aptidão criativa de tolerância à ambiguidade, 

pelo conhecimento e domínio do espaço conceptual com o qual trabalham, por uma 

intenção de unir a sua dança às questões de todos os dias, facto que lhes amplia a 

aptidão para a sensibilidade aos problemas, olhando assim com redobrada atenção 

o meio envolvente. 

A composição coreográfica procura uma série de combinações, associações, por 

vezes aparentemente improváveis e por tal, surpreendentes. Pretende-se um 

desenrolar de possibilidades para a resposta à questão inicial. Nestes coreógrafos o 

processo criativo revelou-se como um sistema complexo e específico, de gestão de 

vários procedimentos em simultâneo. Buscam várias ideias que irão edificar a 

composição coreográfica. Nos seus processos criativos a preparação é a etapa do 

processo, que consideram determinante uma vez que, é aquela onde se situam mais 

subprocessos e a que dedicam mais tempo (Lubart, 2003). Por essa razão é 

também, a que mais influenciará o resultado final. A verificação é a etapa que 

agregam à preparação como forma de examinarem os materiais coreográficos e é 

quase sempre constante nos processos destes coreógrafos.  
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Estes criadores revelaram no seu processo criativo, uma grande permissividade para 

desvios à ideia inicial, o que os faz aventurarem-se em ações cujo resultado não 

preveem, mas que os conduzem à etapa de iluminação. Conhecedores do próprio 

processo criativo, os coreógrafos revelam ter a consciência de que este, seguirá 

várias etapas. Para além de desenvolverem um método individual de criação, 

revelaram processos que constituem variantes ao modelo teórico apresentado. 

Depreende-se terem uma grande capacidade de adaptação às novas circunstâncias 

que a composição coreográfica lhes apresenta e até, um gosto pela criação sem 

regras previamente definidas pelo espaço concetual (Boden, 1996). No decurso do 

destes processos criativos coreográficos, as etapas clássicas do modelo 

apresentado, são momentos vividos várias vezes e simultaneamente expectáveis, 

não só pelo conhecimento que advém aos coreógrafos da própria experiência 

profissional, mas por anteverem o potencial que a conjugação dos materiais pode 

trazer à coreografia.  

Ficará para novas considerações ponderar o prazer retirado da prática de 

composição coreográfica. A motivação e a capacidade de gerir situações renovadas 

repetidamente, demonstram ser uma forte base para a avaliação da satisfação que o 

processo criativo integra. Na sua produção final, o espetáculo, onde o público não se 

aperceberá de todos os processos de pensamento envolvidos nas ações visíveis. 
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