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O corpo como testemunha

O corpo como instrumento desafiador

Alicerçados na cumplicidade e confiança que 
caracterizam a relação de 20 anos entre a CPR 
Viseu/Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato, 
convocámos o diálogo para, mais uma vez, 
alinharmos ideias, vontades e energias, onde se 
definiram objetivos e contextos artísticos e sociais 
propícios à afirmação da relação entre Portugal 
e Brasil. Dois territórios parentes, com posturas 
culturais e sociais completamente diferentes, 
apesar de sempre, e declaradamente, irmãos.  
No âmbito da aposta na diversificação da 
identidade artística e criativa da CPR, foi este 
o mote para o convite a um novo coreógrafo, 
lançando ‑lhe o desafio de escolher Viseu para  
a criação do seu mais recente trabalho. 

É assim que emerge a escolha de Henrique 
Rodovalho, coreógrafo brasileiro com 
vasta experiência e percurso de relevância 
internacional, convidado a deixar em 
permanência o seu contributo artístico e  
criativo no repertório da CPR Viseu. Para esta 
criação, Henrique Rodovalho foi desafiado  
a explorar o lugar do corpo como símbolo da 
realidade, onde forças e tensões se manifestam 
e desempenham o papel fulcral que mantém 
viva a matriz da energia humana. A energia 
caracterizadora do Brasil seria o ponto de partida 
deste trabalho, mas logo toda esta temática 
atingiu uma proporção maior, abrangendo o 
paradoxo constante e inconstante de todos os 
territórios onde a sociedade, a política e a cultura 
oscilam freneticamente entre um bem ‑estar  
e um mal ‑estar – um desequilíbrio constante ou  
a dificuldade em manter um equilíbrio. O corpo 

tem esta competência e desígnio de ser a 
estrutura que nos sustenta e declara a nossa 
presença, para o bem e para o mal. Ele é 
testemunha física das tempestades e das poesias 
que nos acontecem, quer derrubando ‑nos, quer 
protegendo ‑nos. E, como testemunha, capta a 
justa e injusta definição da existência. Há coisas 
que se provocam e momentos em que a força 
dessa provocação é a única possibilidade para 
que as coisas possam existir. É assim que ele,  
o corpo, se apresenta nesta criação de Henrique 
Rodovalho, testemunha de um mundo que se  
vê e de vivências que se sentem, ou imaginamos 
sentir. A violência no ser, do ser. A nossa  
violência perpetrada ao mundo, do mundo a nós.  
A violência de vivermos ou de perdermos a vida. 
A violência enquanto sentimento humano. Entre 
o desenho coreográfico minucioso da relação 
física dos corpos sente ‑se uma intenção que se 
pode chamar de “brasileira”, nos modos como 
a dança e o movimento surgem nos corpos dos 
artistas. Um trabalho de exatidão atlética, onde 
os corpos não se poupam a uma complexidade 
extremamente técnica. Uma intenção que 
caracteriza essa fisicalidade brasileira, não há 
contenção! Na construção da dança, exploram ‑se  
os limites, os extremos. E essa dança torna ‑se 
poética. Tal como o título da peça, afinal estamos 
aqui todos devido a encontros mais ou menos 
provocados. Resta ‑nos esperar que o futuro se 
preencha de encontros, na sua maioria como  
este… felizmente provocado!

António Cabrita e São Castro, diretores 
artísticos da CPR Viseu/Companhia Paulo Ribeiro

O encontro provocado – para uma composição 
coreográfica – entre artistas de duas 
nacionalidades tão próximas, Brasil e Portugal, 
procura refletir sobre uma questão perturbadora: 
a violência. Uma abordagem inscrita na diferença 
que essa mesma violência assume em cada um 
destes países da “mesma família”. No Brasil,  
a violência – de todos os tipos e esferas – está 
em níveis alarmantes; já Portugal é considerado, 
hoje, um dos países mais seguros do mundo. 
Porquê esta diferença, atualmente tão grande 
entre o Brasil e Portugal? Quatro bailarinos 
portugueses e um coreógrafo brasileiro – 
numa linguagem artística que não expressa a 
palavra, mas sim o que ela quer ou o que não 
consegue dizer: a dança – enveredam pelas 
particularidades e especificidades destes 
dois países, compondo o questionamento que 
atravessa toda a peça. Corpos e movimento que, 
através da sua singular comunicação, expõem 
géneros, níveis e questões inerentes à ausência  
e à presença dessa mesma violência.

Quatro bailarinos na tentativa, por vezes 
ingénua, de procurar ou encontrar uma solução, 
seja pelo confronto ou pela poesia, pelo versus  
ou versos de um mesmo problema. Durante  
esse espaço ‑tempo, revelam ‑se aos poucos,  
e inusitadamente, as diferenças existentes entre 
eles. Pensamentos e vontades distintos são 
abordados fisicamente, criando um ambiente 
instável e inseguro. Uma instabilidade por vezes 
agonizante; mas outras vezes, por acaso, irónica 
e – porque não – engraçada. Nestas diferenças, 
pesos e forças revelam ‑se e destacam ‑se.  
O corpo é o instrumento desafiador. O físico  
é a linguagem. Dentro de um determinado espaço 
cénico, que parece alternar ‑se no tamanho 
e na forma, tentam durante quase o tempo 
todo um certo equilíbrio, uma harmonia com 
estas diferenças. E no contexto dessa tentativa 
revelam ‑se momentos sensíveis e estes, seja por 
uma certa beleza plástica ou por uma delicada 
intenção, resultam numa quase pura poesia.

Henrique Rodovalho, coreógrafo


