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2019

A DANÇA E A FILOSOFIA
Leonor Barata
público-alvo 3º ciclo e Ensino secundário

2020

A DANÇA E A LITERATURA
ACHAS que SABES LER?
Duetos entre Dança e Literatura
Catarina Câmara
público-alvo 2º e 3º ciclos e Ensino Secundário
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A DANÇA E A MATEMÁTICA
Pedro Carvalho
público-alvo 1º, 2º e 3º ciclos

produção
COMPANHIA PAULO RIBEIRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
_
Condições para a realização
da oficina na Escola: Espaço amplo
_
Duração: 90 min. aprox./sessão
_
Lotação: 1 turma/sessão (max. 30 alunos)
_
Nº mínimo de sessões/dia:
2 (escolas do concelho de Viseu) e
3 (escolas fora do concelho de Viseu)
_
Preço: 752/sessão
[acresce o alojamento do(a) formador(a),
consoante número de sessões e local de
apresentação]
_
Marcações: geral@pauloribeiro.com
ou bilheteira física do Teatro Viriato
_
* os três módulos/oficinas do projeto
“A Dança e o Ensino Criativo”são independentes.

a
dança
ea
filosofia

“A mim não me interessa ginasticar o corpo mas antes

Com este projeto, pretendemos desenvolver os pontos

ginasticar a alma”

de contacto entre Dança e Filosofia, apostando na primeira para facilitar a compreensão da segunda e desen-

A Dança como expressão dos sentimentos e emoções

volvendo esta como motor da primeira.

individuais há muito que se cruza com o pensamento
filosófico, na medida em que ambos tentam uma organi-

Assim, o espaço da Dança será o espaço do laboratório

zação do real que nos sirva como pessoas e como cida-

que nos permitirá refletir e discutir sobre o nosso per-

dãos e que nos force a sair do senso comum na análise

curso, os nossos desejos, a nossa posição no mundo e

dos problemas e promova um espaço verdadeiramente

face ao outro.

reflexivo.
Tudo isto em movimento e com leveza, numa verdadeira
Assim, a dança pode também ela ser vista como um

ginástica da alma.

exercício ativo do pensamento. Corpo visível e pensamento materializado.
Apresentamos o corpo dançante como um corpo que

ENTRE ESCOLHAS, CAMINHOS E DECISÕES

pensa e, nessa medida, encerra em si as grandes ques-

Perceber como decidimos (se decidimos) a nossa con-

tões filosóficas que acreditamos são transversais a to-

duta ou entender quais são os fatores que intervêm nas

dos nós e a todos os tempos.

nossas escolhas é um tema basilar para compreender o
homem e o seu percurso.

Recuperando a matriz comum, partiremos da Grécia
para colocar de novo em nós e na nossa circunstância a

Estas questões colocam em confronto, para simplificar,

premissa da união total entre corpo e pensamento.

dois pontos de vista tradicionais: os que consideram que

todas as nossas escolhas estão já pré-determinadas e,

A SALA FECHADA

no limite, dependem de fatores a que o sujeito é abso-

“Ser jovem não é fácil. Alguns procuram-me para que

lutamente alheio ou, ao contrário, que a liberdade é a

lhes dê certezas, e eu não tenho nenhumas, nem sequer

própria essência do homem e que, portanto, todas as

para uso pessoal. Por isso não deixo de lhes dizer que a

decisões, escolhas e caminhos percorridos são apenas

única coisa em que estou interessado é em perturbá-los.

responsabilidade de cada um de nós.

A poesia é subversão, e esta passa pelo corpo, naturalmente.” Eugénio de Andrade

Entre a vontade do querer fazer outra coisa e a possibilidade real de o fazer será um longo caminho ou um

Provocar o espanto e a capacidade de questionar é o

atalho eficaz? E acabaríamos por escolher o mesmo sa-

objetivo maior deste encontro que não apresentará ne-

bendo que havia outras hipóteses?

nhuma resposta, mas antes colocará as mais diversas
perguntas e desafios. Nesse sentido, este encontro terá

Também na criação artística e na dança em particular

como ponto de partida duas premissas principais:

estas questões colocam.
- Tudo passará pelo corpo;
Que parte do nosso movimento é inato ou adquirido.

- Tudo implicará decisão.

Que qualidades são nossas, só nossas? Que influências
espelha o nosso corpo? O corpo do mestre é também o

A Dança servir-nos-á como chão, terreno e suporte.

nosso corpo?

Como metodologia ativa na procura da decisão. Exercícios de composição de movimento individual e em grupo

Por outro lado, o próprio tema é matéria de criação em

servem de pretexto para refletirmos sobre as questões

coreógrafos como Merce Cunningham ou Pina Bausch.

apresentadas.

No primeiro, a ideia poderosa de acaso como metodo-

Pelo meio, tentamos perceber como teríamos evitado ou

logia de construção coreográfica; na segunda, a explo-

não a taça de veneno, se roubaríamos o pão de Victor

ração dos condicionamentos sociais conduz a uma obra

Hugo, ou como nos comportávamos numa sala fechada.

ímpar que nos obriga a uma reflexão profunda sobre o
papel do indivíduo numa sociedade cada vez mais nor-

As decisões implicam escolhas e as escolhas caminhos.

malizada.

Caminhos que se assemelham no fim a uma complexa
partitura coreográfica.

Somos ou não somos livres para amar, correr, viver da
maneira como queremos? E queremos apenas o que
conhecemos ou conseguimos projetar o que ainda não
existe? E estaremos dispostos a enfrentar as consequências da nossa ação?

Leonor Barata

LEONOR BARATA
É licenciada em Filosofia pela Universidade de Coimbra
e completou a pós-graduação em Estudos Artísticos na
mesma instituição. Fez a sua formação em dança no
Forum Dança onde foi aluna de Howard Sonnenclair,
Francisco Camacho, Madalena Victorino, André Lepecki
e Thierry Bae, entre outros.
Foi intérprete em vários espetáculos de dança e de teatro
dos quais destaca: Miss Liberty de Mónica Lapa; Duel com
o Tof Theatre; Visitas Dançadas no Museu Grão Vasco (de
Aurélie Gandit) e, mais recentemente, Revisitar em colaboração com Patrícia Portela. O seu trabalho é extenso
na área da Pedagogia Artística tendo sido colaboradora
regular de várias instituições como formadora (Centro
Cultural de Belém – CENTA - A Moagem - Centro Cultural
Vila Flor, Teatro Viriato; Teatro Virgínia). Como coreógrafa
criou vários espetáculos para o público jovem: A Menina
do Mar (2004); Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas
(2007), Fios e Labirintos (2010), Azul! (2012) e Ver a Odisseia para chegar a Ítaca (2016) onde também é intérprete.
Foi também responsável pelas visitas guiadas ao Centro
Cultural de Ílhavo (Ver os cantos à casa! - 2011) e ao Teatro
Académico de Gil Vicente (As Histórias do Teatro - 2012).
Desde 2010 é diretora da companhia ProjectoD – Pedagogia e Criação Artísticas, onde tem desenvolvido vários
projetos para diversos públicos.
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Uma das orientações estratégicas da Companhia

O projeto A Dança e o Ensino Criativo, com duração de

Paulo Ribeiro para os próximos anos assenta no de-

três anos (2019, 2020, 2021), assenta na realização de

senvolvimento de projetos multidisciplinares, que pri-

três módulos independentes, um em cada ano, com

vilegiem a interseção da Dança com áreas distintas,

as temáticas: A Dança e a Filosofia, A Dança e a Li-

promovendo outras fórmulas de aproximação e de

teratura e A Dança e a Matemática. Os formadores

desenvolvimento de públicos e do pensamento criati-

Leonor Barata, Catarina Câmara e Pedro Carvalho

vo em territórios que, à partida, poderão ser de difícil

assumem, respetivamente, cada um dos módulos,

relação. Assim, o desafio orientado para a tentativa

criando uma oficina de reflexão e pesquisa teórico-

de os relacionar torna-se estímulo para a exploração

-prática a apresentar a turmas de escolas desde o 1º

de novos processos de tradução e de definição, espe-

ciclo até ao Ensino Secundário ou outras entidades

lhando uma ampliação de conhecimento e de desen-

acolhedoras interessadas da região de Viseu, assim

volvimento dentro das várias áreas.

como do território nacional, procurando capitalizar o
interesse/intervenção dos alunos para/(n)as artes e

É a partir destas premissas artísticas da Companhia

cultura. Todos os módulos focam-se no pensamento

Paulo Ribeiro que será criado o projeto A Dança e o

transversal e de aproximação das vertentes científica

Ensino Criativo que propõe um cruzamento da Dança

e artística, porque embora a ciência e a arte sejam

com disciplinas curriculares e que tem como objetivo

instâncias individuais, elas, inevitavelmente, especia-

promover a aproximação de duas culturas, a científica

lizam-se e aproximam-se/relacionam-se.

e a artística; articulando os campos teórico e prático
através de práticas de questionamento entre pensamento educativo e mundo artístico.

COMPANHIA PAULO RIBEIRO
Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é uma com-

livro coordenado por Tiago Bartolomeu Costa, que reúne

panhia portuguesa de dança contemporânea, com um

um conjunto de textos de Isabel Lucas, Luísa Roubaud,

repertório próprio de peças ora criadas e dirigidas por

Maria de Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda.

Paulo Ribeiro, seu homónimo, fundador e um dos coreógrafos que esteve na origem do movimento artístico intitulado Nova Dança Portuguesa; ora por outros criadores
convidados. Estrutura residente no Teatro Viriato (Viseu,
Portugal) desde 1998, é a partir daí que desenvolve a sua
atividade de pesquisa, de criação, de produção e de difusão; assim como de formação. Atualmente, a Companhia
Paulo Ribeiro é dirigida pelos coreógrafos e bailarinos
António Cabrita e São Castro.
A par da implementação do projeto artístico do Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro foi
também responsável pela criação da escola de dança
Lugar Presente – um projeto pedagógico, sediado também
em Viseu, que inclui cursos e aulas regulares de dança e
de teatro para adultos, jovens e crianças, nomeadamente, no âmbito do Ensino Artístico especializado.
Com um repertório de mais de 30 produções, a Com
panhia Paulo Ribeiro assumiu-se como uma das mais
reconhecidas companhias de dança contemporânea portuguesas, apresentando-se regularmente nas principais
salas de espetáculo nacionais, bem como por toda a Europa, Brasil e Estados Unidos da América; tendo arrecadado vários prémios nacionais e internacionais.
Além da criação, difusão e formação, a Companhia Paulo
Ribeiro tem promovido a edição. Em 2005 foi lançado o
livro Corpo de Cordas, da autoria de Cláudia Galhós, uma
edição comemorativa dos 10 anos de existência da Companhia; e em 2015 foi a vez de Uma Coisa Concreta, um
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