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A Dança e o Coreógrafo 

Na aula anterior nós estudamos sobre o movimento da dança e a sua relação 
com a coreografia. 

Vimos também os fundamentos essenciais para a pesquisa e produção 
corporal. 

Hoje, daremos continuidade ao tema falando sobre um importante profissional 
que atua na dança e se relaciona de forma direta com a coreografia: O 
COREÓGRAFO. 

O Coreógrafo 

O coreógrafo é o profissional 
inventivo que cria movimentos 
de dança, os deslocamentos. 

Este profissional exprime por 
meio da dança e de gestos 
corporais, seus sonhos e ideais, 
suas histórias em conjunto com 
a música. 

Ele elabora movimentos em 
cena e desenvolve espetáculos 
que podem ser tanto musicais, 
quanto outras representações coreográficas. 

Normalmente o coreógrafo também atua como docente de dança, enquanto 
orientador transmite aos alunos distintas modalidades de danças já 
estabelecidas e conhecidas, o especialista em coreografia cria movimentos, 
renova o acervo de passos e gestos corporais. 

        TEMA DA AULA:  O Coreógrafo 

Este conteúdo não está 

disponível no seu livro 

didático. 



O especialista os ensina aos interessados em aprender dançar, mesclando 
movimentos antigos com outros que ele inventa. 

O coreógrafo é livre e segue 
apenas sua fantasia: seus 
únicos juízes e guias são o 
próprio senso estético e sua 
bagagem técnica. 

É necessário, no entanto, que 
tenha profundo conhecimento 
de formas de dança e vasta 
cultura musical e plástica.  

Suas fontes podem ser 
clássicas, modernas, folclóricas 

ou populares; pode recorrer à mímica e à acrobacia, para compor movimentos 
expressivos, imitativos ou abstratos, inventados ou imitados, estilizados, a seu 
gosto. 

Usa em massas ou solistas, grupos maiores ou menores, sempre em busca de 
uma composição plástico-rítmica de efeitos estéticos.  

A base de seu trabalho é o ritmo; pode seguir a música, contrapor-se a ela, 
comentá-la ou dela prescindir totalmente e criar seu ritmo próprio. 

Coreógrafos pelo mundo 

São diversos os profissionais que atuam no ramo da dança e são famosos por 
suas criações. 

Um importante coreógrafo é o português Rui Horta.  

Coreógrafo e bailarino, Rui Horta nasceu em Lisboa em 1957. Começou a 
dançar aos 17 anos nos Cursos de Bailado do Ballet Gulbenkian, com Jorge 
Salavisa e Wanda Ribeiro da Silva. 

Outra profissional que merece destaque é a alemã Pina Bausch. A coreógrafa 
nasceu em 1940 e morreu em 2009. Foi coreógrafa, dançarina e professora de 
dança. 

Conhecida por contar histórias enquanto dançava, as suas coreografias foram 
criadas entre ela e os seus bailados, baseando-se em experiências de vida. 
Algumas das suas coreografias relacionam-se com cidades de todo o mundo, 
uma vez que Pina inspirava-se nas digressões para criar. 

A coreógrafa ficou também conhecida por romper com as formas tradicionais 
da dança como performance. Utilizou ações paralelas, contraposições 
estéticas, repetições propositadas e uma linguagem corporal incomum para a 
época. 



Vasco Wellenkamp é outro profissional renomado e iniciou os estudos de 
bailado em 1961, no Grupo Verde Gaio. Em 1968, ingressou no Ballet 
Gulbenkian. De 1973 a 1975, foi bolseiro do Ministério da Educação, em Nova 
Iorque, na Escola de Dança Contemporânea de Martha Graham, onde se 
formou em dança contemporânea. Ainda em Nova Iorque, frequentou o curso 
de composição coreográfica de Merce Cunningham. 

Enquanto coreógrafo, Wellenkamp criou, para o Ballet Gulbenkian, cerca de 
cinquenta coreografias que marcou durante duas décadas o estilo coreográfico 
da Companhia. 

Natural de Viana do Castelo, Olga Roriz frequentou o curso de dança da 
Escola de Dança do Teatro Nacional de S. Carlos com Ana Ivanova, assim 
como o curso da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. 

O seu reportório na área da dança, teatro e vídeo é constituído por mais de 90 
obras, onde se destacam as peças Treze Gestos de um Corpo, Pedro e Inês, 
Electra e A Sagração da Primavera. 

Por fim, Ohad Naharin. Bailarino e coreógrafo, Ohad Naharin nasceu em 1952, 
em Israel. 

Filho de uma bailarina e professora de dança, Naharin começou a dançar aos 
22 anos. Ingressou na Batsheva Dance Company e quando Martha Graham 
(1894-1991) visitou Israel, convidou-o para se juntar à sua companhia de dança 
em Nova York. Depois de dançar para a coreógrafa dos Estados Unidos, 
passou ainda pela Juilliard e pela School of American Ballet. 

 

 

1. Agora que já conhecemos um pouco sobre coreografia e 05 dos mais 
importantes coreógrafos do mundo, escolha um dos coreógrafos que 
citamos no texto (Rui Horta, Pina Bausch, Vasco Wellenkamp, Olga 
Roriz e Ohad Naharin) e procure uma coreografia desse profissional 
no YouTube. Assista a coreografia e responda: 
 
a) Qual o nome da coreografia? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

b) Qual a sua percepção sobre a coreografia. Descreva com suas 
palavras a sequência coreográfica. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

ATIVIDADE 



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

c) Como você considera que o corpo (do bailarino/a) foi utilizado na 
coreografia? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

d) O que mais lhe chamou a atenção na coreografia escolhida? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 


