
Ao passar à beira-rio, em frente ao Teatro
Camões, não se encontram musas do Tejo,
mas encontram-se bailarinas clássicas e con-
temporâneas com histórias para contar caden-
ciadas ao som e compasso da música. 
Catarina Câmara, com 45 anos, veste os trajes
de uma bailarina, coordenadora e professora
de dança. E um pouco mais do que isso, ela
assina um projeto de práticas artísticas para a
inclusão social nas cadeias (Corpoemcadeia-
PARTIS). 
Numa época particularmente difícil para o
universo das artes, dos espetáculos com
audiência, para todos nós, aparece uma peça
em tom de comemoração dos 25 anos da
Companhia Olga Roriz (CNB): “Autópsia:
Percurso de uma Criação” (2020), interpreta-
da pela Catarina, entre outros. 

Fala um pouco sobre ti.
Gosto de pensar que sou uma espécie de nómada
da minha própria vida. A Dança foi o transporte
que encontrei para me mover de forma mais livre
e responsável entre lugares. A responsabilidade é,
tal como a palavra indica, a “resposta hábil” e
neste sentido, acredito que o gesto responsável é
muito mais criativo e flexível do que tendemos a
imaginar. 
Tenho uma formação aparentemente dispersa.
Dança, Direito e  Psicoterapia. Depois de um
curso de Direito a contra-gosto, fui  resgatar a
minha vitalidade, o meu equilíbrio físico e men-
tal, à dança. Danço desde os 4 anos (embora de
forma intermitente), mas foi preciso “sofrer” a
Faculdade Clássica de Direito para conseguir
legitimar o valor e a dignidade de uma profissão
artística. 
Mais tarde, já como bailarina e professora de
dança, senti necessidade de levar mais longe o
potencial da experiência artística  nesse projeto
humano  do “conhece-te a ti mesmo” e decidi ir
estudar o modelo psicoterapêutico da Gestalt. A
Gestalt é uma abordagem psicoterapêutica mais
preocupadas com os  Como? e os  Para Quês ? do
que com os Porquês ?  Isto coloca a consciência
num lugar muito mais físico e pragmático, mais
integrado, mais próximo até da experiência artís-
tica. 
Como diz Max Wertheimer, um dos fundadores
da Teoria Gestalt, o todo é sempre mais do que a
soma das partes. A questão está em saber que par-
tes da tua vida é que escolhes somar para que o
movimento da tua existência se constitua de sen-
tido, sentido não como a busca de um significa-
do, acho isso redutor, mas sentido como direção,
como movimento que te centra e ao mesmo
tempo amplia as tuas “extremidades”, que te per-
mite expandir e deslumbrar ao virar da esquina. 

Como nasceu o teu projeto? 

O  Corpoemcadeia  é um projeto PARTIS
(Práticas para Artísticas para a Inclusão Social)
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian que
promove a intervenção artística e social junto de
comunidades em situação ou em risco de exclu-
são social.  A ideia foi pôr em diálogo duas casas
que eu conhecia bem, a Companhia de Dança
Olga Roriz (onde trabalho há 17 anos) e a APG
(Associação Portuguesa de Terapia Gestalt), duas
instituições  que acreditei que se podiam entender
bem, numa outra casa, que está trancada de den-
tro para fora e de fora para dentro: a prisão.
Estamos desde Abril de 2019 a dar formação em
dança contemporânea a um grupo de homens que
cumprem penas superiores a 3 anos no
Estabelecimento Prisional do Linhó,  nos moldes
de ensino e criação da Companhia Olga Roriz.
Isto faz a diferença pois não nos limitamos a ensi-
nar técnica de dança, mas a estimular a procura
de uma linguagem e imaginários próprios, que
radiquem naquilo que é a experiência pessoal e a
visão do mundo de cada participante. 
Iremos também passar por uma fase de criação e
apresentação de espectáculos. Ao mesmo tempo,
vamos reflectindo e elaborando conjuntamente as
questões que emergem durante a prática artística
e que tocam aspectos essenciais das nossas dinâ-
micas inter-pessoais. A prática artística, sobretu-
do quando é vivida em grupo,  pode ser um labo-
ratório riquíssimo para descobrirmos e experi-
mentarmos novas dinâmicas relacionais. Nunca
me vou esquecer do que disse um dos nos nossos
rapazes mesmo no início do projecto “aqui pode-
mos praticar a gentileza” ou então “antes olhava

para ti e só via um recluso, igual
a mim, agora vejo-te dançar e
pareces outra pessoa, és muito
mais do que um criminoso”.
Este projecto é uma co-criação
entre artistas, terapeutas e reclu-
sos, sendo que a páginas tantas,
os papéis vão circulando e todos
temos a possibilidade de nos
experimentar no lugar do outro.
Ao todo serão 3 anos de projecto.
Teremos também a publicação de
um livro e um documentário
sobre este tempo partilhado. 
A prisão é um dos grandes tabus
sociais, um dos elefantes na sala
que ninguém quer ver. Gosto de
sentir que contribuo para mover,
por mínimo que seja, essa massa
pesada  e obsoleta. O sistema pri-
sional serve a muito poucos.
Camufla uma realidade social e
política que precisamos encarar
de frente e não varrer para debai-
xo do tapete. Basta perceber
quem é a nossa população prisio-
nal e o seu contexto criminal,

para compreender que as soluções passam muito
mais pela  protecção de comunidades desfavore-
cidas, pelo reconhecimento de direitos cívicos e
sobretudo por uma revolução da mentalidades na
forma como, enquanto colectivo, estabelecemos
os nossos desafios e prioridades. 
A prisão é também uma excelente metáfora para
aquilo que acredito que é a política vigente de
corpos, fora muros. Estou-me a lembrar de uma
obra  emblemática do Foucault  “Vigiar e Punir”.
Podíamos adaptar o título para “Vigiar e
Consumir”. Entrámos num regime de escravidão
voluntária perante os novos modelos económicos
e tecnológicos que dessensibilizam os corpos,
formatam os movimentos, afastam-nos da nossa
singularidade, exatamente como tende a aconte-
cer no espaço prisional. Tenho tido o privilégio
de trabalhar com gente diversa, artistas e profis-
sionais de outras áreas, de diferentes contextos,
faixas etárias e invariavelmente a pergunta que
fica no ar é: O que se faz com o corpo quando não
nos dizem o que fazer com ele? A resposta é
geralmente sintomática e vem em forma de boce-
jo ou bloqueio. A dança e as artes em geral, dão-
nos pistas interessantes para reconhecermos que
a única forma de nos encontrarmos é aceitar que
temos de nos perder “dentro de nós”. 

Como é ser coreógrafa? 
Pontualmente, vou tendo algumas aventuras
coreográficas (das quais não me envergonho),
mas não me revejo como coreógrafa. Não basta
publicar livros para ser escritor. Não basta coreo-
grafar para ser coreógrafo. Mas sempre participei

activamente nos processos de criação. Não sou
uma bailarina de repertório.  Aliás, na
Companhia Olga Roriz com a qual colaboro há
muitos anos, o que se vê nos espectáculos é fruto
de meses de  improvisação dos bailarinos, de
exploração profunda e pessoal do movimento,
discussões sobre os materiais artísticos, partilha
de histórias pessoais, textos, músicas. Tudo isso
vai alimentar o objecto final. Passamos muito
tempo a analisar o nosso processo criativo. É
muito estimulante essa cumplicidade entre core-
ógrafa e bailarinos.  A Olga tem uma missão difi-
cílima que é lançar-nos e guiar-nos em propostas
de improvisação e  depois tem todo o trabalho de
edição e dramaturgia e finalmente a articulação
com a restante equipa técnica, som, luzes, os tea-
tros.  Depois de tantos anos, ainda sinto a “fres-
cura” do palco, mas gosto sobretudo de viver o
processo criativo, é um tempo útil de desorgani-
zação e caos interior, um lugar de pequenas  e
preciosas revelações. Depois de cada estreia,
sinto sempre que descobri uma outra Catarina, e
isso é único. 

O Teatro Camões. O que pode ser feito?  
Tenho um imenso carinho pelo Teatro Camões.
Conheço bem os cantos da casa. Já lá dancei mui-
tas vezes e fiz também parte do projecto educati-
vo PADs (Práticas de Aproximação à Dança)
para as escolas. Acho que aquele Teatro possui
uma excelente massa humana. Tenho imensa
consideração pelos bailarinos que desenvolvem
um trabalho de excelência  artística, equipa técni-
ca, administrativa,  todo o pessoal que move a
engrenagem por detrás dos bastidores. 
O Teatro Camões não é uma casa, mas um con-
domínio, no sentido em que faz parte de uma
estrutura maior, a OPART (Organismo de
Produção Artística). O meu olhar, está mais aten-
to às pessoas que dão o corpo ao Teatro. Sou sen-
sível ao facto de a CNB ter um repertório muito
vasto que atravessa a  Dança Contemporânea e a
Dança Clássica, o que é excepcional.   
Acho essencial aproveitar a experiência dos pro-
fissionais da casa, incentivá-los, requalificá-los
para que não fiquem na gaveta naquela idade em
que é suposto um bailarino clássico reformar-se.
Acho inclusive muito interessante que se possa
tirar partido da maturidade e experiência destas
pessoas para desenvolver outros projectos artísti-
cos, o que já vem acontecendo.  
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