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Perguntas e respostas com David Howard 
 
Financiada pelo Indianapolis City Ballet, a entrevista aconteceu em uma master class 
conduzida pelo renomado “professor de ballet das estrelas” David Howard.  
 
A entrevista foi realizada na The Dance Refinery, em Indianápolis, por Jolinda 
Menendez, no dia 13 de junho de 2010. 
 

(Transcrição desta entrevista: http://vimeo.com/16332788.  
Tradução: Juliana Araujo. © Dos passos da bailarina.) 

 
Nota: A indicação [?] assinala que não foi possível compreender o trecho em questão da 
resposta de David Howard.  

 
 
JM – David, você poderia nos contar, desde o início, como você se envolveu e se 
tornou um bailarino? 
DH – Eu cresci durante a Segunda Guerra Mundial e morava em um lugar chamado 
Chelsea, em Londres, uma área muito boa. Na esquina, havia um teatro que se chamava 
Chelsea Palace. Minha mãe e meu pai me levaram a uma variedade de shows, que eram 
os shows que havia então. Eu tinha dois anos e meio. Eu me lembro da parte de dentro 
do teatro. Ainda me lembro das cores, tudo, e eu simplesmente me apaixonei pelo 
teatro, não necessariamente pelo ballet. E meu pai me disse uma coisa interessante: 
"David, quanto mais você bater palmas, mais dinheiro eles ganharão no fim da semana." 
Quanto mais aplausos, sabe. Mais tarde, descobri que era verdade. E eu me apaixonei 
pelo teatro. Fui embora [eles tiveram de deixar Londres durante a Segunda Guerra], 
minha vida foi toda acidental, nunca planejei fazer nada disso. Meu pai foi para a guerra 
e todas as crianças de Londres foram embora. Minha mãe e eu fomos para uma 
cidadezinha chamada Holyport, que fica em Berkshire, perto do Castelo de Windsor. 
Nessa cidade, a filial da escola que eu frequentava em Londres chegou. Grace Cone era 
a diretora. Na autoridade local [tipo prefeitura], eu tive esses professores adoráveis, por 
que vocês não ensinam maypole dancing nas escolas locais? Então, essa mulher 
chamada Elizabeth Davies chegou um dia, e ela nunca tinha ensinado antes, 
especialmente enfrentando um grupo de crianças levadas do jeito que a gente era. E me 
aproximei dela e disse: "Eu realmente quero fazer isso." Ela disse: "Se você realmente 
quer, me faz um favor? Cala a boca e vá para o fundo da sala." Então eu fui. Isso durou 
algumas semanas e ela disse: "É melhor eu conhecer a sua mãe." E ela veio conhecer a 
minha mãe. E minha mãe: "Ele está nos deixando loucos, desde quando tinha três anos, 
para ir ao palco." E a diretora da escola veio ver se eu tinha algum tipo de talento físico. 
E eu tinha boas pernas e bons pés, e disse da, da, da, da. Então, eu tinha de tomar uma 
decisão, porque eu tinha uma voz muito boa quando era mais novo. Havia uma escola 
muito famosa na Inglaterra chamada The Choir School; eles tinham uma escola de 
coral. Eu fui audicionado e poderia ter me tornado um menino do coral, mas se você 
perde a sua voz, eles te põe para fora. Então, eu escolhi seguir a carreira de dança. Eu 
comecei a trabalhar quando tinha 10 anos. Meu pai queria que eu ficasse com meu 
dinheiro e minha mãe disse: "Não, ele não vai ficar com o dinheiro dele. Ele vai ter que 
se sustentar para o resto da vida, então é melhor que comece agora." Então o dinheiro 
que eu ganhava era para pagar minhas sapatilhas, minhas meias-calças. Recebi uma 
bolsa da escola, eu tinha um agente que morreu há dois anos Ele pegou 10% do meu 
dinheiro, taxa da agência, e 33% do meu dinheiro para as taxas da escola. Eu paguei até 
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o final, a escola para a qual eu fui, a Cone School, agora The Art Educational School. 
Gillian Lynne, que coreografou Cats, e Julie Andrews também foram de lá. E são 
aquelas estrelas, e todos nós queríamos ser grandes estrelas. Foi como tudo começou. 
Eu fui treinado pelo método Cecchetti, Russo e RAD, onde fiz meus exames. Onde 
também fiz meus exames de sapateado, meus exames de ballroom. E eu comecei a 
ensinar sapateado. Foi como eu comecei primeiro. A professora de sapateado não 
aparecia e eles diziam: "David, vá." Então, no dia seguinte… 
 
JM – Quantos anos você tinha? 
DH – Mais ou menos 16 ou 17. E então o(a) professor(a) de ballet não aparecia e assim 
por diante. E eu ganhei a medalha Adeline Genee, que é uma honra muito alta do RAD, 
quando eu tinha 16. Então eu entrei para o show business. E [?], da Ninette de Valois, 
disse: "O que aconteceu com David? Há uma vaga disponível no Sadlers Wells", que na 
época era uma companhia de ballet. "O que diz a carta?" "Se nós gostarmos dele e se ele 
gostar da gente", foi como está escrito, "há um lugar para ele". E eu fui, fui audicionado 
e fiquei por sete anos com a Companhia Sadlers Wells. E fui embora xingando, achando 
que tinha perdido meu tempo lá. 
 
JM – O que te fez sentir assim? 
DH – Bem, o fator medo. O seu cabelo está com a cor errada, seu rosto é muito grande, 
seus braços são muito curtos, e assim vai. E eu tinha. Então, entrei para o National 
Ballet of Canada, que era tão ruim quanto, e fui embora. Depois, entrei para um grupo 
bastante famoso chamado The Bluebell Girls, em Paris. Fiz turnês por toda a Europa e, 
feito isso, voltei para Londres e trabalhei para Bob Fosse por dois anos. 
 
JM – E como foi? 
DH – Uma bagunça. Ele era muito difícil, maníaco, absolutamente maníaco, mas 
brilhante. Mas eu gostei. Depois, tive um problema nas costas quando comecei. Eu era 
bastante flexível quando era mais novo. Extremamente flexível, sem força. É por isso 
que eu tenho o quadril parafusado, essas coisas. Não tinha força. Desenvolvi este 
problema nas costas. Então, a [?], bailarina famosa e o marido, era bastante inusitado, 
uma personagem e um médico. E ter essas duas pessoas juntas, sabe, é raro. Então, ele 
disse para mim: "Bem, sabe, David, isso não vai melhorar. Eu sugiro que você pare." 
Então, parei no dia seguinte. 
 
JM – Quantos anos você tinha? 
DH – 28. Então, eu parei no dia seguinte, com muitas lágrimas, sabe. Plano A era 
dançar, plano B era ser um cabeleireiro e era o que eu queria fazer, e lá fui eu fazer 
estágio de cabeleireiro. Mas ficar em pé era pior do que se mexer. Então, esse era o 
plano B. E o plano C, que diabo eu iria fazer? Virtualmente, não tive nenhuma educação 
porque trabalhei o tempo todo na escola. Eu estava “ferrado”, sabe. E, um dia, estava no 
escritório do meu agente, eu tinha acabado de chegar de Barcelona, uma coisa assim. E 
o telefone tocou. Era Rebekah Harkness, de Nova Iorque. A Sra. Harkness, a 
multimilionária, a herdeira do Standard Oil, ela estava começando uma companhia de 
ballet em Nova Iorque, e a escola. Ocorre que, na escola que eu frequentei, o 
treinamento era excelente. Ela queria três moças aprendizes para saírem da Inglaterra e 
irem para Nova Iorque ensinar. Então, eu peguei o telefone e disse: "Você não quer três 
moças, você quer duas moças e um rapaz. E o rapaz sou eu." Então, eu fui com uma 
menina chamada Elizabeth, no dia 6 de outubro de 1966, planejando ficar dois anos. 
Durante esse tempo, havia três pessoas maravilhosas no campo do jazz. Eram Reggie, 
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Matt Mattox e Jack Cole. Jack Cole era realmente o pai do jazz. Eu pensei, vou 
aprender isso, voltar para a Inglaterra e ensinar jazz. E aqui estou. E, naquela altura, 
fiquei interessado mais ou menos no que eu faço. Tinha uma mulher maravilhosa, 
chamada Joanna Kneeland, que todo mundo pensava que era louca, mas eu nunca achei. 
Ela era cinesiologista. Isso me fez pensar. Ela era maravilhosa em corrigir as pessoas. 
Ela conseguia ver as pessoas fazendo uma coisa antes mesmo delas fazerem. Eu disse: 
"O que é que você vê?" Ela disse: "Você tem de treinar seu olho para ver o padrão 
cinesiológico e o padrão balético. Muito raramente o padrão correto balético consegue 
corrigir um passo." E isso me fez recomeçar a pensar, sabe. Não ter consertado um 
passo quando uma pessoa disse, não vai consertá-lo agora. Você tem de olhar outras 
coisas. Onde está o nível, onde está a dinâmica do passo, qual é a proporção [física] das 
pessoas? Todas essas coisas. Isso foi o que me interessou. E eu comecei com isso. E eu 
virei maestro de ballet. O pior maestro de ballet do mundo que você poderia imaginar. 
 
JM – Por que isso? 
DH – Eu era um caso perdido. Mas eu era bom coach [quando alguém prepara um 
bailarino individualmente], mas maestro de ballet… e as coisas vindo pelo lado errado, 
fazendo os passos errados, não tinham importância para mim e eu larguei. Fiz uma turnê 
com a companhia de ballet, Brian Macdonald estava lá. Ele realmente não gostava de 
mim. Então, larguei a companhia de ballet, voltei para a escola, Harkness Ballet School, 
e uma hora eu assumi junto com Maria Vegh, Ruth Petrinovic. Joanna tinha ido embora 
naquela altura, e então eu assumi. E um dia, eu estava na biblioteca e o contador estava 
lá. "Se você for embora um dia, você vai ter problemas. Você está trazendo muito 
dinheiro para a escola." "Oh, mesmo? Talvez eu tenha de conversar com o advogado e 
ganhar um aumento." Eu estava ganhando 120 dólares por semana, ensinando sete dias 
por semana; incluindo a Sra. Tharp, a gente tinha aulas de três horas todos os dias e eles 
me ofereceram um aumento de 5 dólares. "Vamos te dar um aumento de 5 dólares." 
Duas pessoas que frequentavam minha aula de iniciantes à noite, duas delas eram 
advogados de arte, então esse cara disse: "David, por que você não abre a sua própria 
escola?" Eu pensei, meu Deus, Alcapone, pessoas vindo e atirando e você... Eu cresci na 
Inglaterra. Então, achei um lugar, que é justamente onde [?] mora, e eu fui. As coisas 
mudam na sua vida. Eu disse: "15 mil dólares." Era tudo o que eu tinha. Quando vim 
para a América, fiz uma promessa de que eu nunca iria gastar aqui o dinheiro que 
economizei na Inglaterra. Se não tivesse êxito aqui, eu voltaria, mas não iria gastar o 
dinheiro que economizei. Porque minha tia conseguiu me fazer economizar quando eu 
tinha mais ou menos 15 ou 16 anos. "Quanto você vai guardar esta semana?" "4 libras." 
"Não, acho que você pode guardar 5, você consegue 5." Eu peguei meu pai, fui assinar o 
aluguel e o dono do prédio disse: "Como você pretende pagar isso?" Eu disse: "Eu não 
sei." "Então, que tal um empréstimo de 15 mil sem juros por um período de cinco 
anos?" E foi assim que consegui. Eu fui com as pessoas que trabalharam comigo na 
Harkness, Gelsey [Kirland] veio para a Harkness. Então, eu construí um círculo de 
bailarinos que se dedicavam, por alguma razão, e abri minha própria escola. No início, 
havia 75 pessoas. Uma coisa assim, com uma lâmpada pendurada no meio. Eu não 
podia pagar mais luzes. Depois, eles demoliram o prédio e eu me mudei. Tive minha 
própria escola por 20 anos ao todo. E depois eu desisti porque não podia mais pagar. E 
eu fechei em 1995 quando já estava com 31 mil [dólares] de aluguel mensal. E eu não 
podia mais pagar. Tive pessoas maravilhosas que me ajudaram. Mary Tyler Moore me 
ajudou muito financeiramente. E a mulher que acho que veio daqui, Laila Healy, faz 
parte da Bill Healy Foundation. A irmã dele [do Bill Healy] me ajudou. Ele não me 
ajudou, mas Laila ajudou. Ela disse: "Eu ajudo David desde que ele não me peça para ir 
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ver ballet, não me importo." Ela tirava fotos de torres de água em Nova Iorque. Ela 
vinha fazer os rascunhos. Ela foi de grande ajuda para mim. Um dia, Laila deu uma 
festa, antes de se mudar para a Ilha. Makarova estava lá, Laila estava lá. Mary Tyler 
Moore veio. Então Mary disse: "Nós todos sabemos por que estamos aqui. Por que você 
não me deixa tirar o talão de cheques?" No meio da sala, e preenchendo o cheque, eles 
vão pegar a indireta e fazer igual. Eu disse: "Mary, você não pode fazer isso." E ela o 
fez. E ela foi de grande ajuda. E eu tive muita ajuda de muitas pessoas. Então, tem sido 
uma viagem maravilhosa. Três anos. Eu espero que não tenha acabado ainda, mas não 
quero continuar para sempre. Eu não quero ser como Margaret Crart [?] que ensina até 
hoje aos 94. Eu não quero fazer isso. Agora eu me sinto muito limitado fisicamente, isso 
não me agrada. Quando tive meu quadril e meu pé parafusados juntos, eu tive de achar 
um outro jeito de ensinar, além de perder dois pianistas refinados que morreram, que 
você se apega. E foi muito difícil para eu continuar. Mas eu achei um jeito de superar, 
tentando uma maneira de descrever as coisas em vez de fazê-las fisicamente. Havia um 
bailarino muito famoso antigamente chamado Erik Bruhn. Era um bailarino brilhante e 
diretor do National Ballet of Canada. Ele gostava de mim. Uma vez, eu fui lá e ele me 
disse: "Você não quer que as pessoas se pareçam com você, ou quer?" E eu pensei: "Oh, 
Deus. Eu sou tão terrível?" Ele disse: "Não não não não. Os bailarinos têm de achar o 
seu próprio jeito. Você tem de ajudá-los a achar o seu próprio caminho, não continuar 
dizendo o que eles devem fazer o tempo todo." Eu meio que entrei nessa. Pessoas tipo 
Gillian, Gelsey. Eu trabalhei com os bailarinos mais refinados do mundo. Um dia, eu 
estava dando aula, Peter Martins, Helgi, você estava lá, Baryshnikov estava lá, Kirkland 
estava lá. Todo mundo. Eu estava em pé e por que essas pessoas estavam olhando para 
mim, sabe? Porque eles eram bem melhores do que eu era. E eles estavam olhando para 
mim. E eu disse para Peter Martins: "Sabe que tem uma coisa em você que me 
incomoda?" "Eu não sou perfeito." Ele disse: "Não, você tem braços curtos." Essa foi a 
primeira vez, quando Gelsey veio até mim. Ela pegou uma classe de meninos. Ela 
sempre gostou das aulas de meninos. Tinha deixado com um professor chamado Maggie 
Black. Eles tiveram uma longa relação juntos. Então Gelsey queria que eu assumisse. 
Eu não sou o mesmo tipo de pessoa que Maggie, a gente não trabalha do mesmo jeito, 
mas por que a gente não tenta? Então, ela disse: "O que você acha?" Ela morava em 
frente ao meu prédio na época. Pegamos o ônibus para a 79th Street, ela disse: "O que 
você acha? Você tem cabeça grande e braços curtos. Eu não posso consertar a cabeça, 
mas o que eu faço com os braços?" A gente ainda estava na esquina da 79th Street 
conversando por três anos, conversando como ela poderia consertar os braços. E sendo 
incrivelmente talentosa, e o caso de amor com Misha [Baryshnikov] e tudo o mais, sabe. 
Eu passei por tudo. Você não sabe, às vezes, como é estar no meio disso tudo. 
 
JM – Como numa concha. 
DH – É isso, de certa forma, sabe, numa concha. Eu sempre gostei… a razão pela qual 
eu não gostei da Makarova, duas vezes, ela realmente me chateou. Eu ensino adultos 
iniciantes. Tenho meu grupo maravilhoso de moças dedicadas. Sem talento nenhum, 
mas não tem importância. 
 
JM – Meu irmão era um dos seus alunos. Não sei quanto durou. 
DH – Sim, eu tinha muitos deles, eles são advogados, médicos, sabe. E ela: "Por que 
você está perdendo tempo com essas pessoas?" Fiquei muito chateado. Eu disse: "Eu 
não acho que eu esteja perdendo meu tempo. Sabe, essas pessoas são o seu público. 
Você sabe o que a maioria das pessoas pensa de você? Você tem um bom par de pernas 
e é só isso. Essas são as pessoas que realmente apreciam o talento." E ela queria que eu 
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abrisse um conservatório. Ela queria que todas as meninas tirassem raio x, medissem os 
ossos. Eu disse: "Esquece isso." Sabe, como eles fazem na Rússia. Eu disse: "Eu não 
posso fazer isso." Mas se elas decidirem parar no próximo ano, o que eu vou fazer? Mas 
são esses altos e baixos, a indústria [mudou] tremendamente em relação ao que 
costumava ser. A única diferença agora é que, na América, há mais companhias de 
ballet. Na Inglaterra, temos apenas três: Scottish National Ballet, Northern Ballet, BRB 
[Birmingham Royal Ballet] e o Royal Ballet. Então, há mais oportunidades aqui. Eu não 
acho que os bailarinos sejam tão dedicados como costumavam ser. 
 
JM – Por que isso? 
DH – A América é o país do instante. Tudo é instantâneo, eu quero isso, eu quero 
aquilo. Bailarinos, ballet não é instantâneo. Pode acabar instantaneamente, da noite para 
o dia, mas não é instantâneo. Custa muito trabalho, muitas horas, horas e horas de 
trabalho para se chegar ao nível que você quer chegar. Depois, você tem de ter o talento 
físico junto, não é apenas o quão duro você trabalha, sabe. 
 
JM – E também pegar alguém que tem interesse naquele indivíduo cru e achar 
aquelas qualidades e talentos; e você é um. 
DH – Sim, e já fui muito criticado por fazer isso. Porque eu trabalho para eles de graça, 
não cobro quando vale a pena. E já fui altamente criticado, porque muita gente pensa 
que porque trabalho com todas essas pessoas eu ganho muito dinheiro, e eu não 
[ganho]. Eu dou a eles, na maioria das vezes, aulas de graça e coach de graça. Uma 
única coisa que eu gosto, quando digo, é meu aniversário amanhã, gostaria que eles me 
mandassem uma caixa de vinhos, não uma garrafa, mas uma caixa de vinhos legal e me 
levassem para jantar. Eu acho muito difícil cobrar. Se alguém quiser aula particular, eu 
não quero fazer. Eu digo: "É, pelo menos, 300 dólares." Porque sei que eles não vão me 
pagar. Não tem importância, eu não tenho de fazer. Eu odeio aulas particulares. Mas eu 
já trabalhei com pessoas. Agora, eu acho que este é o país do instante. É muito 
importante ter uma boa escolaridade, ter uma boa educação. E como as crianças pesam 
tudo isso para ir à escola, eu não sei como elas fazem isso, todo o dever de casa que elas 
fazem. Eu nunca fiz nada disso. Eu não gostava de fazer o dever de casa. 
 
JM – E ter um artista para focar apenas em técnica. 
DH – Certo, certo, uma coisa que Gelsey faz, ela ainda está em Nova Iorque, não queria 
ensinar nada que não fosse ballet clássico. Bem, há muito poucas companhias no mundo 
que fazem ballet clássico. Elas fazem Twyla Tharp, elas fazem Merce Cunningham, elas 
fazem Paul Taylor, elas fazem Bayadère, elas fazem Theme and Variations. Uma gama 
ampla ampla. Vou te dizer o que eu encontrei. Encontrei muitos bailarinos 
maravilhosos, nascidos nos corpos errados e no tempo errado. Eles não têm a aparência 
que Balanchine estabeleceu. Balanchine mudou o padrão físico da dança neste país, ou 
ele gostava ou não. E virou, a cabeça pequena. Não anoréxico, de certa forma, mas no 
limite. E não há nada pior no teatro quando você vê a cortina fechar no palco meninas 
pesando 40 quilos. Pele e osso. Você também não quer o oposto disso. As demandas são 
muito grandes agora. E eu sei que, de certa forma, os professores falam nos Estados 
Unidos inteiro dizendo a mesma coisa. Há uma grande concentração em certa idade, e 
aos 14, 15 e 16 começa a cair. Quando você quer que eles façam mais todos os dias e os 
pais querem que eles vão à escola. Então, há esse conflito acontecendo. E depois, eles 
vêm para mim e dizem: "Como eu vou resolver isso?" Ou então, eles vão para uma 
escola onde podem dançar ao mesmo tempo, ou encontram um professor com o qual 
gostariam de trabalhar, ou você vai encontrar trabalho. A palavra trabalho, se você vai 
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ter de trabalhar, você vai ter de trabalhar. Maria Vegh com quem trabalhei em Nova 
Iorque. Ela trabalhou com [?], Maria começou, ela tinha uma voz de alta qualidade, 
então foi para a Juilliard [School of Music] para ter aulas. E como ela poderia se manter, 
encontrar um trabalho e praticar ao mesmo tempo? Então, ela pesquisou todas as casas 
de cinema em Nova Iorque que tivessem um espaço grande no fundo, assim, enquanto 
ela não estava mostrando os lugares para as pessoas, ela poderia praticar os passos no 
fundo. Onde há vontade, há um caminho, sabe. Eu acho que há vários motivos para essa 
falta de concentração. E também, a coisa do imediatismo. E depois, o que você vai fazer 
quando parar? Bailarinos têm muitas vidas. Muito poucos fracassam na vida. 
Geralmente, eles mudam de uma coisa para outra. Eles têm família, ou qualquer coisa, 
ou se tornam médicos. [?] voltou para a escola para ser médico. É muito tempo no City 
Ballet. Ballet Theatre (ABT) tem um fórum. E o New York City Ballet tem um 
programa. Ao contrário, eles têm um fórum e ABT tem com Brooklyn Cardge [?]. E 
pessoas tipo Gillian Murphy estão tendo aulas [colégios, universidade] depois de 
ensaiar sete horas por dia. Muitas crianças estão fazendo coisas agora para se 
prepararem quando chegar o momento em que não vão querer mais dançar, ou o diretor 
não gostar mais delas, ou uma mudança de diretor, que acontece, sabe. Você se torna o 
sabor do mês, não? Alguém chega e diz: "Obrigado." E você tem de estar preparado 
para lidar com a palavra rejeição. É uma coisa que eles têm de ter uma capacidade de 
fazer. Ou você tem o tamanho errado, da da da da. 
 
JM – O que é Cinesiologia? 
DH – Cinesiologia é a ciência do movimento. Em outras palavras, como o corpo se 
move. 
 
JM – Eu gostaria de perguntar, alguém já ouviu falar nisso? Bom, ótimo. 
DH – O que eu faço, na verdade, tem a ver com o alinhamento físico. O uso do corpo. 
Como o corpo se move? Não quer dizer como o corpo se move classicamente. Quais 
juntas estão envolvidas. A partir de que nível ela trabalha. Como você pode aumentar a 
sua flexibilidade, alongamento. Todas essas coisas. No giro, um lado trabalha contra o 
outro. Qual lado vai primeiro. Qual lado vai por último. Como saltar. Como se consegue 
um salto mais alto. Depois, a gente tem dois tipos de contração muscular. Eu não quero 
dizer esse tipo de contração. Há o que a gente chama contração devagar e a contração 
rápida. E se a gente olhar para os sprinters [sprinter vem da palavra mola – ele se refere 
aos saltos do pequeno allegro em que a pessoa começa no plié, salta e termina no plié 
rapidamente, como uma mola]. Todos eles têm uma contração rápida. Músculos 
disparam muito rapidamente e se você olhar para um corredor de maratona, eles 
disparam muito devagar. Então, a minha investigação no momento é: É possível ensinar 
uma pessoa que tem uma contração muscular lenta a ter uma contração rápida? E o 
inverso. E há muita gente interessada nisso, há fontes de informação e depois a gente 
tenta construir tudo isso na sala de aula. Porque eu tenho muitas ideias sobre como deve 
ser, mas ainda assim você tem de dar uma aula de ballet. Eu me lembro de estar na 
Harkness e alguém da companhia estar atrás da porta. E essa garota começou: "Eu já 
ouvi tudo sobre isso. Eu li a bíblia do início ao fim, eu conheço cada osso, cada músculo 
do corpo." E eu pensei: "Você não pode fazer isso." Agora eles começaram a reverter 
tudo isso e a mudar muito o comportamento do jeito que eu trabalhava. E há coisas 
como hiperextensão. Hiperextensão é quando os joelhos vão para trás. Eu fiquei 
obcecado com hiperextensão. Tudo o que eu via era hiperextensão. Você passa pela 
tangente de certa forma. 
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DH – O que você diz para uma pessoa que tem hiperextensão, como trabalhar 
isso? 
DH – Como eu disse antes: análise física. Antes de tudo, você olha para a cabeça, você 
olha para os ombros, você olha para o comprimento dos braços, olha para o torso. É 
longo ou curto, largo ou estreito, quadris; como a gente sabe, as mulheres tendem a tê-
los largos. Então, a gente não olha para os joelhos, quadris, olha para os ossos. O 
comprimento dos ossos. A gente vê se é hiperextensão ou pernas arqueadas. Se alguém 
chegar com pernas arqueadas, não joelhos, você pega um bom livro de receitas e dá na 
mão dele. E é sempre aquele que está disposto a ficar 14 horas por dia no estúdio. Mas 
hiperextensão é uma doença. Eu digo que é uma doença porque muita gente gosta do 
jeito que eles aparentam, especialmente meninas de salto alto. Elas gostam do jeito que 
o joelho cai para trás, elas gostam disso. É uma questão de fortalecer os músculos, ou 
grupos de músculos, porque a gente usa o mesmo grupo de músculos da mesma maneira 
todos os dias. A gente abre em en dehors, os fortes se tornam mais fortes e os fracos, 
mais fracos. Por isso é importante fazer algum tipo de trabalho paralelo, para retirar o 
estresse dos músculos que você já está puxando. O que acontece é que os músculos 
mais fortes estão sendo puxados e os músculos mais fracos não conseguem puxar de 
volta na direção oposta. Com pernas arqueadas é a mesma coisa. O que você deve fazer 
é fortalecer a parte de dentro das coxas e alongar a parte de fora da perna, e remover a 
puxada onde perceber que está se excedendo. Na maioria das vezes, meninas têm 
hiperextensão, poucos meninos têm porque elas estão nas pontas. Elas estão em cima do 
pé e puxando de volta o joelho. Muitas dessas coisas estão embutidas no próprio 
exercício que você dá, então, você tem de procurar ver. Eu não gosto de usar palavras 
como puxar. Eu uso palavras como alongar, esticar, em vez de puxar. 
 
JM – Eu me lembro de você dizendo: "Nunca use a palavra puxe." 
DH – Puxe, não! Às vezes, alguns dizem: "Oh! Fiquem em pé! Não estique, alongue! 
Fiquem em pé!" Alguns ficam desesperados. Realmente, você não consegue imaginar 
como é. Você tenta tudo do livro, às vezes, e não funciona. Uma coisa que eu nunca fiz 
foi levar os meus problemas para casa comigo. Eu não levo para casa. Você deve ficar 
pensando sobre os passos. Eu não tenho de pensar nos passos de jeito nenhum. Eu penso 
quando eu tenho de fazer agora. Eu fazia isso quando tinha minha escola, mas eram 
problemas financeiros que eu levava para casa, porque eu tinha de pagar o aluguel. Eu 
geralmente não faço [isso]. Vocês têm alguma pergunta? 
 
JM – Ainda não. E sobre o método David Howard? 
DH – Eu não sei de nada disso. Quando estudei e fiquei interessado no padrão 
cinesiológico, isso mudou toda a minha maneira de pensar. Porque eu não pensava: "Eu 
preciso de um jeté. Eu preciso de um passo que vai por cima e outro que vai por baixo." 
A minha abordagem era por esse ponto de vista. Eu não tive nenhuma ajuda para montar 
as aulas, porque a maioria dos programas de ensino ensina todas as teorias, mas não 
como juntar tudo. E como você tem um bebê, você vai para casa e tudo que tem a ver 
quando você abre a porta, eles não te preparam para nada. Então, comecei a 
experimentar, com um grupo de bailarinos, e juntar os passos e desenvolver um jeito de 
se mover. Era a coisa importante, era o que eu achava, de qualquer forma. Todo mundo 
pensa de maneira diferente, sabe. Algumas pessoas pensam em posições. Eu não penso 
assim, não vejo posições. Isso evoluiu durante um período de tempo e minha turma 
mudou completamente. Eu acrescentei coisas e retirei outras. Eu presto atenção para ver 
se está funcionando e, se não funcionar, estou preparado para mudar. Eu tenho de 
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aparecer com outra coisa, aparecer com um tipo de exercício diferente ou qualquer outra 
coisa. 
 
JM – Tem a ver com movimento e musicalidade. É o que faz você se sentir como 
um bailarino. 
DH – Sim, eu acho que muito disso veio do sapateado. Eu era muito musical. Eu sou 
muito musical, e isso me trouxe muitos problemas, mais do que você possa imaginar. 
Tudo com ritmo e musicalmente. E você tem de aproveitar, não pode ficar em pé com 
dor por quatro horas. Você tem de ter um bom pianista. Eu tenho sorte, tenho pianistas 
muito bons. Já fiz agora mais de 100 CDs e discos, e eu tenho 167 ao todo. Então, virei 
o homem do disco. 
 
JM – E qual é o último? 
DH – Eu acabei de fazer um com Steve [?], fiz mais quatro, e mais um para o próximo 
domingo para Roper. 
 
JM – E os vídeos? 
DH – Sim, os vídeos. Eu ainda trabalho com os vídeos, acabei de fazer um outro vídeo. 
Eu não apareço neles mais, é a única coisa. Quiseram que eu aparecesse, eu disse: "Não, 
não, não. Não queira esta coisa velha e patética olhando." 
 
JM – [Não consegui pegar a pergunta.] 
DH – Para mim, classe é trabalho em progresso e do jeito que eu penso em relação a 
isto. É por essa razão que eu não quero escrever nada, porque ainda estou trabalhando 
nisso. E quando eu escrevo, às vezes, quando você lê de volta, acha idiota. Você não 
sabe. De qualquer forma, isto é sobre o método. Acho que o que fiz foi desenvolver uma 
maneira de se mover, construindo junto os passos, juntando coisas da barra e colocando 
no centro, juntando um momento com outro. O fim de um movimento é o começo do 
próximo. A gente trabalha. 
 
JM – E também os altos e baixos. Não pode ser apenas um alto e outro baixo. Não 
é interessante. 
DH – Não. E você tem de aparecer com novos bons passos. Eu trabalho com alguns dos 
melhores artistas do mundo. Eu tenho um desafio, sabe. Eles não vão vir e ficar no 
fundo. Eu tenho de aparecer com combinações interessantes. Sabidas das minhas 
combinações de allegro. Eles mal podem esperar para chegar nesta parte da aula. E a 
gente pode aproveitar. E eu quero mais rápido, sabe. Dois meninos querem mais rápido. 
Este quer mais devagar. E o outro quer mais rápido. E depois, a gente tem bailarinos do 
New York City Ballet, ABT. Todo tipo diferente de gente. Além das pessoas do teatro 
de musical. Bebe Neuwirth faz aula e teve os dois quadris substituídos recentemente. 
Ela está na Família Adams. Péssimas críticas, mas está esgotado até o Natal, é muito 
interessante de se trabalhar com ela. Ela era uma bailarina do Fosse, e faz aulas comigo 
há mais de 33 anos. Ela ainda vem, com a visão, ela tem dificuldade em virar a perna 
em en dehors, ela tem dificuldade em levantar esta perna. 
 
JM – Como é, você sempre teve classes abertas. E em classes abertas é muito difícil 
de se manter os níveis diferentes. O mais baixo, o mais alto. E, em geral, você vê 
superstars na mesma classe que todo mundo. Como você lida com isso? 
DH – Bom, você tem de lidar com o ego, para começar. Eu tenho duas verdadeiras 
divas. Ela está no meu lugar. Você pode sair, por favor? Eu sempre ensino para os tops 
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da classe, não para o nível mais baixo da classe. Se você tiver bons bailarinos, eles 
brincam com o que você dá. Você dá um piqué com arabesque, eles giram, sabe. Isso 
não me incomoda de jeito nenhum. O que me incomoda é quando as pessoas mudam a 
ordem do que você está fazendo na barra. Eu tive problema com o Royal Ballet no 
verão passado. Há duas semanas, apareceu esta garota que veio me agradecer quando eu 
estava indo embora. Ela não tinha feito nada durante duas semanas, mas eu não tinha 
percebido que ela tinha quebrado o pé. Eu estava para dizer: "Você pode ir embora, eu 
não preciso mais de você." É difícil porque os bailarinos estão lá para trabalhar, querem 
fazer o que eles têm de fazer. Eles não querem ninguém no caminho deles. Ninguém 
nunca ficou no caminho da Gelsey, nunca. Ela estava aqui, não tinha ninguém a menos 
de seis metros de distância dela. Sempre vai ser assim. É difícil lidar com as 
personalidades, com essa coisa de diva. Mas eu acho que os alunos respeitam, de 
maneira geral. 
 
JM – Respeitam o espaço deles. 
DH – Respeitam o espaço deles. Exceto quando tem um aluno que fica na frente, como 
se fosse uma madame para sempre. Você pode dizer: "Você vai sair daí, não vai?" 
"Ponha-os na frente." Eu digo: "Não, não, não. Deixem as pessoas no fundo. 
Preferencialmente na rua." Eu tenho de ter cuidado porque eu penso muito rápido, tenho 
uma língua muito rápida. Isso realmente me causa problemas. Alguns querem ser 
corrigidos e outros, não. E eu não sou do tipo de pessoa, além de ser homem, não posso 
tocar nas pessoas agora. Eu porto cinco milhões de dólares em apólices contra assédio 
sexual. Agora você não pode tocar em ninguém. É mais fácil para uma menina, homem 
simplesmente não pode. De acordo com todas as universidades, mas simplesmente você 
não pode tocar em um aluno, a não ser que ele assine um papel e diga que você pode. 
Então, você pode tocá-los. E você tem de perguntar na classe: "Está OK se eu te tocar?" 
Eu tendo a, eu nunca fiz isso. Eu costumava passar e consertar o braço ocasionalmente. 
Você puxa o braço e se vira e o braço sobe de novo. Depois de um tempo, não funciona. 
O que tento fazer é conversar sobre o que eu quero que as pessoas façam. Dar-lhes 
ideias. Então, eles têm uma base. Às vezes, o bailarino quer atenção tipo Willie Berman, 
que ensina logo ao lado, há muita gente do New York City Ballet, e tem uma menina 
chamada Maria Kowroski que é absolutamente deslumbrantemente linda. Maria fazia 
um developpé alto com o parceiro que a faz fazer promenade para cima e para baixo. Eu 
não sei que benefício isso traz, se você já consegue colocar a perna aqui em cima. Mas 
todo mundo tem um jeito diferente de fazer e mostrar o que está fazendo. Eu já fui 
acusado de não corrigir tanto quanto deveria. Não necessariamente. Eu tento corrigir de 
uma maneira diferente. 
 
JM – Eu acho que a maioria das combinações que você dá são direcionadas para 
corrigir o que eles fazem. 
DH – É o que tento fazer, eu tento fazer isso. Algumas funcionam e outras, não. 
Depende se está chovendo, se está chovendo do lado de fora ou se tem futebol. Há um 
pianista tocando em uma nota baixa junto com a classe e vai ficando mais baixo, mais 
baixo. E a chuva caindo. Eu tento levantar as pessoas. 
 
JM – É um grande trabalho. 
DH – É trabalho. 
 
JM – Diferentes personalidades e egos acontecendo na mesma sala. 
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DH – Eu dou três aulas por dia, seis dias por semana, e coaching no meio. É cansativo. 
Você não tem a menor ideia do que seja. É como jogar uma partida de tênis, de certa 
forma. Você tem 40 pessoas do outro lado e uma batalha toda hora. Você está lutando o 
tempo todo, e encorajando-os, mas não os encorajando demais. Me acusam de dizer: 
"Bom." "Por que você diz bom o tempo todo, David?" "Eu digo bom porque eu não 
tenho de dizer de novo. Bom!". 
 
JM – A última pergunta que os estudantes fazem. Em relação a diferentes estilos 
de treinamento do ballet e escolas diferentes. E eu gostaria de ouvir de você, o 
Método Cecchetti… 
DH – Sim, e todas funcionam. Todas funcionam e depende apenas para onde você vai, o 
país onde você está. Todas funcionam. Há uma grande ênfase na volta ao treinamento 
russo, o Método Vaganova. Mas acho que se Vaganova fosse viva e pudesse ver o que 
está acontecendo, eu acho que ela se mataria. Porque desenvolveu e mudou muito a 
afetação [?]. E se você olhar para os russos agora, que estão vindo para a ABT, eles 
parecem a Sylvie Guillem. A pena não está aqui, está lá. Eles tem rotação plana, pernas 
longas longas longas. Os meninos têm pernas longas também. Eles perderam o tipo 
baixo, tipo Misha. Misha não conseguiria trabalho agora na Rússia, ele seria 
classificado como bailarino de segunda classe. Todas elas funcionam. A Royal Ballet 
School olha para você, olha para seus pais e então eles querem uma fotografia de seus 
avós. Sim, para ver se poderão dar para trás de qualquer forma. E, às vezes, eles te põem 
para fora no meio do período. Ou porque você engordou, ou porque você cresceu muito, 
da da da da da, sabe. Mas isso é, se você quer ser um bailarino profissional. Você é 
direcionado para isso. O ensino da Paris Opera School, eu acho, é uma das maiores do 
mundo, mas as crianças saem de lá, porque eles não podem sair da escola durante a 
semana, com problemas psicológicos terríveis, não há liberdade. 
 
JM – Não têm vida. 
DH – Vida nenhuma. Vida nenhuma. Tinha uma menina, amiga minha, a mãe vive da 
dança na Itália. Quando ela veio aqui pela primeira vez, agora ela tem 30, mas quando 
veio aqui pela primeira vez. Quando era mais jovem e ficou no meu apartamento 
cuidando do meu gato grande felpudo, quando eu estava viajando. Uma vez, ela 
perguntou: "O que há de errado com este país? Não [?], o que há de errado com este 
país? Só tem a ver com trabalho, não tem a ver com vida. Há mais no trabalho aqui do 
que [?]." Aqui estou, com 60 anos de idade, ouvindo uma menina de 13 anos na minha 
casa. E é verdade. A vida existe. E o que acontece com muitos bailarinos é que eles se 
dedicam e cortam e não tem vida. Mas o ensino, o ensino dinamarquês costumava ser 
muito bom, não é tão bom quanto costumava ser. O diretor de lá agora é do New York 
City Ballet, então segue a linha de Balanchine. O Royal Ballet tem Gailene Stock e 
segue muito a linha Vaganova. A Ópera de Paris tem seu próprio ensino, Cuba tem seu 
próprio ensino, está escrito no livro de Fernando Alonso, que era marido da Alicia 
Alonso. Eu fiz o prefácio do livro. Eles eram parceiros. Quando eu mencionei sobre o 
ensino em relação à Alicia Alonso, eles retiraram, pois estava causando um problema 
em Cuba, então eles eliminaram isso. Os cubanos têm uma coisa interessante que eles 
fazem com as crianças quando elas são mais novas. Para ter a sensação do giro, eles 
deitam no chão com os braços para cima na quinta posição e rolam, rolam, rolam, 
rolam, rolam, e param, e rolam, rolam, rolam, rolam, rolam. É claro que eles riem e 
gargalham. Rolam, rolam, rolam, rolam, rolam, e param, e rolam, rolam, rolam, rolam. 
E eles dizem, e é isso o que eles dizem: "Se você tiver uma criança que se deita assim 
[imóvel], ela nunca vai girar. Se você tiver filhos e quiser que eles girem, faça que eles 
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se mexam." Então, eles pegam a sensação de se mexer. Tem uma grande coisa que eu 
faço com as crianças para alongá-las. Por que você não se levanta por um segundo? Vá 
ali, coloque seus pés em paralelo. Certo. Pés paralelos, paralelos. Dobre-se para frente. 
Segure seus tornozelos e ande para frente, e ande, ande, ande, ande, ande, ande, com a 
cabeça bem para baixo, e ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, e as 
crianças, os pequeninos não percebem que eles estão alongando a parte de trás das 
coxas. Então, quando eu ensino na Royal Academy [RAD], o que eu faço todos os anos 
com os pequeninos, sabe, eles dizem, vamos fazer a caminhada divertida de gigante. Eu 
digo sim, mas da próxima vez que você fizer, vai ter de envergar o quadril para trás e 
andar para trás. E eles fazem… Claro que não quero dizer isso. E sempre tem um que 
consegue se envergar para trás e segurar os tornozelos. A coisa que tem a ver com o 
ensino e com o tipo de corpo que você tem. Você quer ser um bailarino profissional, e 
você tem as habilidades necessárias, a força, você tem de enfrentar rejeição; é uma 
carreira muito muito curta e muito mal, mal paga. Bailarinos do ABT ficam sem 
trabalho na maior parte do ano, desempregados. 
 
JM – Não costumava ser assim. 
DH – Não costumava ser assim. Os meninos do Royal Ballet, porque Londres é tão 
cara, agora não podem morar perto da Opera House, porque não podem pagar. Então, 
eles têm de morar milhas e milhas do centro de Londres, o que é muito difícil de se 
viajar de volta. Mas Londres é muito cara e o metro é caro. Então, você tem de ter pais e 
esperar que eles possam te ajudar. Ou ser muito ágil, pegar outros bicos e ganhar… Eu 
tenho dois no ABT que estão sempre trabalhando, estão sempre fazendo alguma coisa. 
Ensinando no Japão, você tem de ser criativo. Mas o ABT tem uma escola muito boa; 
tende a ser um pouco estática, na minha opinião. Os meninos do SAB [School of 
American Ballet] parecem que vão enlouquecer a qualquer minuto. 
 
JM – Segue a linha de Balanchine. Acho que tem uma história. E é o que é. 
DH – Ah, eu trabalho com a maioria das pessoas de lá. Meu nome surge 
frequentemente. O pianista me diz: "Falaram no seu nome hoje." O que eles fazem com 
os pequeninos é muito estranho, e mais, eles não te deixam ir ver. Você não pode ir para 
o SAB e olhar, só pode ir ver os mais velhos. Pouquíssimas pessoas que passaram por 
um desses ensinos sobrevivem. As crianças da Royal Ballet School começam com nove 
anos, mas até a hora em que chegam ao upper school o corpo já mudou, outras coisas. 
 
JM – Interesses diferentes. 
DH – Interesse diferentes. Os meninos chegam, namoram e você fica para trás. E você 
está falando sobre en dehors e piqués, e a menina: "Sim. En dehors e piqués." Mas do 
ponto de vista do ensino, todas funcionam, e se você está procurando um professor, 
você deve prestar atenção no que sempre digo para minha gente. Procure ver se você 
gosta do jeito deles. Se você for a uma escola e não gostar do jeito deles, aquele não é o 
lugar para você. E se você gostar do jeito deles, e se você gosta da atitude do professor, 
mas que não tenha apenas uma grande personalidade e nenhum talento. Eu tive. Quando 
eu estava com a Harkness Company, fiz turnês com eles. [?] estava lá, ela organizava 
audições para mim, para a escola de verão. Então, estava em Kansas City, acho que foi, 
essa senhora ligou dizendo que traria novos estudantes que "gostariam de audicionar 
para você, Sr. Howard." Certo. Eu disse sim. Eles chegaram nesse imenso cadillac e ela 
sai com um cabelo loiro, mais loiro do que o meu, sapatos, unhas e uma capa de chuva, 
e com o developpé aqui em cima. E ela senta-se ao meu lado. Bem, ela diz: "Minhas 
crianças conseguem saltar, girar e pular." E eu: "Suas crianças conseguem saltar, girar e 
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pular!" Olhando para essa mulher, não tinha jeito de você imaginar isso. Eu comecei e 
eles todos conseguiam saltar, girar e pular. "E se você pensa que essas são boas, você 
deve ver meus pequeninos", ela disse. Então, você nunca sabe. Você nunca sabe. Quer 
dizer, eu não esperava isso de jeito nenhum. As crianças eram lindamente treinadas, 
lindamente vestidas, e você nunca sabe. E tinha essa professora chamada [?]. Ela me 
escreveu na Filadélfia. Ela disse: "Tenho duas alunas muito talentosas que eu gostaria 
de assegurar um lugar na profissão, Anne e Sinder." Anne é loira e alta, Sinder é 
atarracada, para você ter uma ideia. E as duas entram. Sinder [talvez ele tenha se 
confundido e trocado o nome, seria Anne] vem nesse negócio lindo verde de chiffon, 
loira. Sinder é, sem dúvida, atarracada como uma cereja. Eu disse: "OK, meninas, temos 
de ir para o palco." Não havia barras, mas tinha um poste [aqueles de pole dance]. "OK, 
vamos começar em primeira posição, primeira posição… Oh, é isso. OK, vamos fazer 
demi-plié, e demi-plié, e demi-plié, e demi-plié, e demi-plié, e demi-plié." Eu disse: 
"Parem. Há algo mais em dança que vocês conseguem fazer?" E a tal [?] começa a 
caminhar na minha direção. "Eu disse alguma coisa de errado?" "Tem a ver com a carta. 
É o que a carta diz… Se você pensa que elas são tão ruins agora, você deveria tê-las 
visto há quatro anos, sabe." Então, tudo é muito relativo. Mas se vocês estão 
interessados em seguir carreira em dança, há muitas oportunidades, mas poderá não ser 
a oportunidade que você estava pensando em primeiro lugar. Há muitas companhias 
para se dançar, muitos teatros de musicais. Mas muitos bailarinos pensam que em 
teatros de musicais é mais fácil. É tão ruim quanto. É ainda pior porque você tem de ser 
capaz de cantar, mas se você realmente quiser fazer. Eu disse isso apenas a uma pessoa 
uma vez, que ela não seria capaz de fazer. Foi um menino chamado Daryl Gray, que 
estava no Béjart há alguns anos. É um dos meus melhores amigos. Ele disse para mim 
que iria se tornar o próximo Nureyev. E eu disse: "Não, eu acho que não." Na cabeça 
dele, ele ouviu que eu teria dito que ele não tinha chance. Eu disse: "Não, não. Você 
disse que seria o próximo Nureyev. E eu disse não, eu acho que não, que você não iria 
ser." E nós somos melhores amigos. Eu nunca disse a ninguém para não fazer, disse 
para reexaminar o que eles querem, e se quiserem dançar não vai ser no Met, poderá ser 
em uma companhiazinha em qualquer lugar. Eu tenho duas meninas em San Diego. Elas 
são estagiárias e não estão recebendo. Três estagiárias, então elas têm de trabalhar na 
Borders [livraria] todas as noites para poder pagar. Mas se vocês quiserem fazer, se 
vocês quiserem fazer, e a melhor coisa para se fazer do mundo, você tem de ser capaz 
de se virar. Isso é fundamental. É sim. E depois você morre. É verdade, vale muito a 
pena, e as pessoas fazem por diferentes razões. Algumas pessoas amam aquela sensação 
do aplauso. Os artistas continuam mais tempo do que devem, é alimento para eles. Da 
última vez em que estive aqui, em Indianápolis, muito tempo atrás, a Harkness 
Company estava no Clowes Auditorum. Eles tinham anúncios, toda semana, a cada seis 
semanas. Uma semana, Judy Garland veio. Ela veio pelos fundos do teatro. O show 
começou mais ou menos às 7h30. Às 9 horas, ela ainda não tinha aparecido. E ela 
entrou e mal podia ficar em pé. Eu não tinha percebido que ela era tão pequenina. Ela 
apareceu pelos fundos e o teatro inteiro de um a um se transformou de ódio em amor 
diante de seus olhos. Ela subiu no palco, ela não conseguia cantar. A voz dela tinha ido 
embora, tudo tinha ido embora. Foi muito triste vê-la daquele jeito. Até que, certa 
altura, "Senhoras e senhores, eu vou cantar meu medley mais famoso e favorito", e ela 
decolou. Vinte anos tinham se passado e tudo surgiu no final, Over the Rainbow, e ela 
disse: "Vocês sabem a letra muito melhor do que eu, e eu não consigo mais cantar, 
deixem-me sentar na beira do palco." E a plateia inteira cantou Over the Rainbow para 
ela. Mas ela continuou porque precisava daquele amor da plateia. Bailarinos não podem 
fazer isso, muito embora Misha ainda dance, como ele diz, chega uma hora que você 
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tem de deixar o palco. Mas se vocês quiserem fazer [dança], devem seguir em frente e 
fazer, mas tenham certeza de não negligenciar a sua educação. Isso é fundamental 
agora. Porque as pessoas em Nova Iorque estão obtendo diplomas em qualquer coisa e 
estão servindo no McDonald's. Mas se vocês quiserem fazer, adquiram uma boa 
educação, ponham o máximo de esforço nisso, aproveitem cada minuto e divirtam-se. 
 
JM – Alguém tem alguma pergunta? Alguém há de ter. 
DH – Não, não, nenhuma pergunta? 
 
JM – David Howard, muito bom te ter, David. 
DH – Eu só estou aqui por causa dela. A gente se conhece há muito tempo. 
 
JM – Muito instrumental na minha vida de muitas e muitas maneiras. 
DH – Em mais maneiras do que a gente pode pensar. 
 
JM – Eu sou muito grata. Muito sortuda. Mantenha contato. 
DH – Eu acho uma coisa maravilhosa o que eles estão fazendo, a rede obtendo a 
interação da classe em diferentes estilos. Eu acho que é importante, tenho certeza que 
você já viu outros professores. Esse funciona bem nesta classe, e outro funciona 
naquela. Tem de ter um equilíbrio. Mas se você quiser dançar, você tem de ser versátil. 
Você tem de ser versátil. 
 
JM – Do contrário, você estará bastante limitado e te colocarão de lado. 
DH – E também, Jo, tenho um menininho, agora ele tem 11 anos, é deslumbrante. O 
nome dele é Eron e ele está morando na Itália no momento. É um menino americano. A 
criança é brilhante, absolutamente brilhante. É como um Anthony Dowell jovem, do 
jeito que ele faz giros duplos pelo joelho, cinco piruetas, e ele tem 11. E eu me preocupo 
que ele fique de saco cheio, se queime como Katherine Healy. 
 
JM – Cedo demais. 
DH – Cedo demais. Eu também fui acusado disso, puxando demais pelas crianças. Fui 
muito acusado disso. Mas se alguém consegue fazer, por que não? 
 
JM – Por que pará-los? Você não sabe. Você não sabe o que fazer. A gente tem de 
fechar. 
DH – Sim, obrigado. 
 
JM – Quanto tempo? 
Alguém na sala – Mais ou menos uma hora. 
 
JM – Era para ser uma entrevista de apenas meia hora. 
DH – Coitada. 
 


