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Estes miúdos sonham em tornar-se bailarinos, e entram numa 
escola em que, à medida que os anos passam e eles crescem, 
a sua paixão e aptidão para a dança serão testadas.
Ambientado na Escola de Dança do Conservatório Nacional, 
o filme lida com três momentos:
A entrada na escola e primeiras aprendizagens; O final do 9.º 
ano, altura em que os alunos têm de tomar uma decisão e o 
final do processo de aprendizagem com a saída da escola e a 
descoberta do palco.



NOTA INTENÇÕES DO REALIZADOR

Interessou-me explorar neste filme uma fase que me parece ser mui-
to delicada e determinante no percurso de cada um — a infân-
cia, a adolescência, e esse momento de transição de uma para 
a outra, em que as verdadeiras questões se nos começam a colo-
car. Penso que a escola - lugar de aprendizagem, por um lado, e 
lugar onde surgem as primeiras ligações de amizade, por outro - é 
sempre um factor decisivo nesse processo. À medida que cresce-
mos, sucedem--se, à nossa frente, professores que continuamente 
expandem o nosso universo. À medida que crescemos, dizem-nos 
como devemos pensar e comportar-nos; de certa forma, é um pro-
cesso em que o nosso carácter se molda, e em que intervêm simul-
taneamente pais e professores. A aprendizagem da dança, área 
artística que exige precisão, rigor, bem como uma grande disci-
plina do corpo, pareceu-me pôr em evidência esta questão — o 
corpo, à medida que se desenvolve, vai-se moldando, através de 
um contínuo e intenso trabalho no estúdio, num contexto em que é 
muito forte a proximidade entre colegas, e entre professor e alunos. 

Algo que me intrigou quando estive na presença dos alunos da 
EDCN foi o facto de tão cedo ser exigida uma determinação 
quanto àquilo que eles pretendem vir a ser no futuro. Os alunos 
entram, em geral, para o 5.º ano de escolaridade, e saem no 
final do ensino secundário. Portanto, num momento em que a 
maior parte dos miúdos da idade deles ainda só tem algumas 
ideias vagas, por vezes fantasias, quanto ao que deseja vir a ser 
“quando for grande”, estes alunos têm de responder já, com as-
sertividade, que o futuro deles estará relacionado com a dança. 



Ora, isto pareceu-me implicar, desde logo, uma invulgar maturi-
dade. De facto, estes miúdos – e à medida que se vão tornando 
mais velhos isso só se vai acentuando – têm neles, no modo 
como agem, uma ideia de peso, de gravidade. Como se o seu 
destino tivesse sido traçado desde muito cedo, sem que haja 
outra opção. A dança surge no início do filme como uma intui-
ção (na fase de audições, antes de serem admitidos, os alunos 
explicam que gostariam de se tornar bailarinos um dia), para, à 
medida que o filme avança, se tornar uma certeza – aqueles que 
chegam até ao fim do percurso tornam-se bailarinos, encontraram 
nisso a sua razão de existir. 

Esta ideia de uma decisão tão determinante que é tomada quando 
ainda somos crianças, e praticamente nos desconhecemos, pare-
ceu-me muito forte; aliada a ela surgiu uma outra, a da importância 
do ritual. Todos os dias estes alunos se encontram no estúdio para 
aprenderem o que é a dança, que misteriosas relações se podem 
estabelecer entre os movimentos do corpo e a música (ou com o 
silêncio), num trabalho que exige uma disciplina imensa e que al-
meja o domínio da técnica (a partir do qual eles poderão, então, 
afirmar a sua individualidade enquanto bailarinos, intérpretes) e 
a excelência. Esta convivência quotidiana entre os alunos, pro-
fessores e funcionários que compõem o universo da escola gera 
um grande sentimento de pertença. Os alunos chegam de manhã 
cedo e permanecem na escola quase até ao anoitecer - a escola 
torna-se assim uma segunda casa. Os anos sucedem-se, e nesse 
caminho que os alunos percorrem há vitórias, derrotas, mágoas, 
momentos em que as forças (e a convicção) falham. Esses momen-
tos vivem-se em grupo, e esta exposição aos outros nos momentos 



em que surgimos em toda a nossa fragilidade forma ligações mui-
to poderosas. Ao estar na EDCN, a conviver com estes alunos e 
professores, tive constantemente a sensação de estar perante um 
universo cujos segredos só eles conhecem. 

A curva que o filme, na sua progressão, deveria traçar é a que 
vai da dança como uma intuição à dança como uma certeza, ra-
zão de existir (no Red Shoes, de Max Ophüls, o diretor da Com-
panhia pergunta à protagonista por que quer ela dançar, e ela 
responde - Why do you want to live?). O filme teria de trabalhar 
uma passagem do tempo que sugerisse essa permanência na 
escola que é, na maioria dos casos, de um período de oito anos. 
Uma estrutura tripartida como que se impôs - na primeira parte, 
acompanharíamos as audições e as primeiras aprendizagens na 
escola; na segunda, uma elipse de cinco anos leva-nos para o 
9º ano, em que a busca pela excelência se intensifica e surge a 
dúvida quanto ao percurso que está a ser percorrido; na terceira 
parte, superadas essas dúvidas e chegando ao final do processo 
de aprendizagem, tratava-se de explorar a ideia de um ciclo que 
chega ao fim (e com ele a saída da escola) e a descoberta do 
palco - lugar onde todo o trabalho desenvolvido ao longo desses 
anos finalmente se materializa, e onde se concretiza essa ideia 
de onde, para mim, tudo brota - a da dança como um modo de 
nos relacionarmos com o nosso corpo, mas, sobretudo, com o 
outro, com o corpo do outro. A dança como modo de estabele-
cermos uma relação com o mundo - e com a pessoa ao nosso 
lado, o nosso par, com esse corpo que nos é estranho, que tem o 
seu passado, e com quem procuramos estabelecer uma ligação. 



PRÉMIOS
IndieLisboa 2018 | Secção Novíssimos

IMPRENSA
“Rúben Gonçalves tem um inato sentido da relação da câma-
ra com a matéria filmada. Infância, Adolescência, Juventude 
constitui-se como um ousado exemplo de cinema ‘vérité’ onde a 
figura do cineasta se resguarda num amor pelos sujeitos filma-
dos. Patente, a beleza do instável, a capacidade para capturar 
a graça inerente à dança através de uma discreta encenação 
num movimento fluído e transparente que nos traz os diferentes 
estágios na vida dos bailarinos em percurso escolar, da infância 
para a descoberta da identidade como artista.”
Daniela Manaças, 7 Maio, 2018, cinemaplanet.pt
https://cinemaplanet.pt/infancia-adolescencia-juventude-critica/

Infância, Adolescência, Juventude é um documentário inten-
so, onde somos meros observadores, sem interferir. A câmara 
transmite tudo o que é preciso sem fazer perguntas. O amor, a 
exigência e a entrega são totais, não são precisas mais expli-
cações.
Inês Moreira Santos, 2 Maio, 2018, http://hojeviviumfilme.blogspot.com

http://hojeviviumfilme.blogspot.com/2018/05/indielisboa18-in-
fancia-adolescencia.html



Entrevista a Miguel Duarte

O filme acompanhou 3 fases dos alunos da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional e, naquele momento, o Miguel estava na 
última delas. Quais eram as suas dúvidas e certezas naquela época?

Em retrospectiva, observo como sendo um dos maiores desafios a preocupação 
por atingir um certo nível de maturidade, tanto a nível pessoal como profissional e 
artístico. Enquanto aluno do último ano do Conservatório, terei sido confrontado com 
algumas ideias sobre aquilo que viria a ser a minha já antecipada e prevista situação 
de bailarino profissional em que, aos 17 anos, estaria a residir num país estrangeiro, 
empregado por uma companhia considerada de excelência. Procurei então 
desenvolver as ferramentas que me pareceram mais relevantes para me sustentarem 
no antecipado futuro - o que passou, em grande parte, por uma consciencialização 
daquilo que eram os meus objectivos, as minhas qualidades e carências enquanto 
bailarino, a minha sensibilidade artística e os meus interesses pessoais. 

Quando assistimos ao filme, vemos que a disciplina é extremamente 
necessária nesta profissão. Como foi a sua relação com as exigências 
externas e internas?

Em relação à exigência emocional com que nos deparamos durante o percurso 
escolar, gostaria de salientar um carácter de imposição e rigor que alimentam o 
desenvolvimento de práticas que eu considero serem pouco saudáveis. Sendo uma 
delas a forma como somos levados a responder às questões estéticas da profissão. 
Submersos na dimensão da exigência natural da profissão, e enquanto alunos 
jovens, foi-nos difícil reconhecer e isolar casos de comportamentos irracionais ou 
imorais. Uma educação baseada na disciplina não implica a falta de consideração 
pelo estado psicológico e emocional dos alunos, nem pressupõe a necessidade de 
uma cultura da dor e do sofrimento. 

Desde cedo reconheci a importância da disciplina própria na prática da dança. 
Reconhecer esta força como elementar fez-me compreender as exigências externas 
e responder a elas de uma forma construtiva. Existe uma enorme cultura de 
ambição cultivada desde cedo. Eu escolhi ver a disciplina como um suporte aos 
meus objectivos e tirar partido dessa qualidade. 



Depois de sair da Escola, para onde foi dançar? Onde está 
atualmente, quais os projetos em que está envolvido e qual a sua 
experiência favorita?

Após ter completado o curso do Conservatório, passei a residir em Haia, na 
Holanda, a trabalhar na companhia de renome Nederlands Dans Theater, onde 
permaneci durante 4 anos e onde estive envolvido em projetos que considero 
serem de enorme relevância e qualidade. Hoje, sou bailarino freelancer, a residir 
entre Portugal e a Suécia. Estou envolvido num projecto em desenvolvimento, 
nomeadamente um processo criativo com o coreógrafo Hofesh Shechter. 

Estando a trabalhar no estrangeiro, sente que a sua formação na 
Escola está ao nível dos colegas estrangeiros?

O contacto regular com um círculo de bailarinos internacional e de meios 
variados ilumina a minha perspetiva em relação àquilo que penso ser uma boa 
ou má formação em dança. A formação que recebi na escola é de certo modo 
conservadora e focada no desenvolvimento de ferramentas técnicas. Técnica que 
considero ser indispensável para a minha contribuição artística em projetos que 
tenho vindo a desenvolver. Contudo, esta técnica é somente um canal para aquilo 
que é valorizado numa arte como a dança - a essência e a carga emocional tanto 
do conteúdo como do intérprete. É com um enorme sentimento de gratidão que 
recordo aquilo que me foi apresentado, porém, penso que a dança, enquanto 
movimento artístico requer um trabalho muito pessoal e o incentivo à criatividade 
que nem sempre estiveram presentes na escola. 

O que o Miguel de hoje diria ao Miguel do filme?

Certamente insistiria no incentivo a um comportamento mais generoso, menos 
repressivo e uma maior aceitação pelos meus colegas. Gostaria de ver o Miguel 
do filme a assumir um enorme sentimento de compaixão para com os colegas que 
conheço sei ser real. Capaz de ser vulnerável, assumir as fraquezas e as paixões. 
Gostaria de deixar o aviso para que o Miguel do filme tome mais atenção ao seu 
próprio bem-estar assim como o dos colegas. Que o elemento de seriedade que 
existia na aproximação à dança fosse complementado com o sentido de humor e o 
prazer.



Entrevista a Teresa Silva Dias

O filme acompanhou 3 fases dos alunos da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional e, naquele momento, o Teresa estava na 
última delas. Quais eram as suas dúvidas e certezas naquela época?

Na altura, lembro-me que a maior certeza que eu tinha é que queria ser bailarina 
profissional para o resto da vida e que queria ir para fora aprender mais e evoluir 
como artista. Uma das maiores dúvidas que eu tinha, e que muitos alunos têm 
quando acabam a escola, era se ia realmente correr tudo como queríamos e como 
imaginávamos.

Quando assistimos ao filme, vemos que a disciplina é extremamente 
necessária nesta profissão. Como foi a sua relação com as exigências 
externas e internas?

Eu sempre fui uma aluna bastante disciplinada, e sempre acreditei que nesta 
profissão é normal e imprescindível que não só aqueles à volta, como nós próprios, 
sejam bastante exigentes e esperem sempre o melhor que podemos dar naquele 
momento. 

Depois de sair da Escola, para onde foi dançar? Onde está 
atualmente, quais os projetos em que está envolvido e qual a sua 
experiência favorita?

Depois do Conservatório, fui dançar para a Alemanha, para uma companhia júnior 
em Hamburgo. Foi uma experiência inesquecível. Não podia pedir melhor lugar 
para ir depois de sair da escola. Sinto que consegui evoluir imenso como artista, 
nesses 2 anos, e também mudar um pouco as ideias que eu tinha em relação à 
profissão e àquilo que um bailarino deve ter, pensar, como deve trabalhar e usar 
aquilo que recebe dos que estão à sua volta.

Depois desses 2 anos, consegui um contrato com o Ballet de Nuremberga, também 
na Alemanha. Foi uma experiência completamente diferente, em que posso dizer 
que aprendi muito sobre a vida e sobre mim. Mas perdi-me um pouco nesse ano e 
meio em que estive lá, o que me fez voltar para Lisboa.

Em Lisboa, ainda tive a oportunidade de trabalhar com dois bailarinos fantásticos, 
Fernando Duarte e Solange Melo, numa produção que os próprios criaram.

Neste momento, não estou a dançar profissionalmente.



Sabemos que, actualmente, a Teresa está a fazer uma pausa. Depois 
de sair da Escola, ainda continuou a dançar por algum tempo? Sinta-
se à vontade para comentar ou não sobre o motivo da pausa.

Depois da escola ainda estive 4 anos a dançar. Só agora decidi fazer uma pausa. 
Não sei por quanto tempo. Só sei que quero voltar a encontrar aquilo que eu sentia 
pela dança e voltar a encontrar-me. Nunca vou parar de dançar, nunca.

O que a Teresa de hoje falaria para a Teresa do filme?

A Teresa de hoje não diria muito à Teresa do filme, sinceramente. Talvez diria para 

aproveitar muito mais cada experiência que vai viver, porque o tempo passa sem 
nos apercebermos. E sem dúvida alguma, avisaria que a vida “lá fora” não é como 
na escola… mas apesar da dificuldade, é 100% recompensador.
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Rúben Gonçalves
N. 22 de Dezembro 1991
Licenciado pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa 
(ESTC), com área de especialização em argumento. Trabalha 
como argumentista, realizador e montador. Depois de terminar 
a escola, montou Visita, curta-metragem de Rui Esperança (Do-
cLisboa 2015, secção Verdes Anos), Vigília, curta-metragem 
realizada por Ana Mariz e apoiada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian (IndieLisboa 2016, secção Novíssimos) e Verão 
Danado, longa-metragem de ficção de Pedro Cabeleira (es-
treia no Festival de Locarno 2017, secção Cineasti del presen-
te) igualmente apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
Colaborou na escrita da série Três Mulheres (uma produção 
David & Golias), atualmente em filmagens. Está no processo de 
pós-produção de Infância, Adolescência, Juventude, um docu-
mentário sobre a Escola de Dança do Conservatório Nacional 
(EDCN), o seu primeiro filme como realizador, ao mesmo tem-
po que trabalha no argumento de A Educação Sentimental, um 
projeto de longa-metragem de ficção.

Filmografia
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA, JUVENTUDE (2017) - Realizador
VERÃO DANADO, Pedro Cabeleira (2017) - Montador
VIGÍLIA, Ana Mariz (2016) – Montador
VISITA, Rui Esperança (2015) – Montador
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