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Lisboa, 14 de outubro de 2017

Bernardo RB e Júlia Larama – Estamos aqui numa varanda na 
Penha de França com a vista de um ferro velho cheio de galos na 
nossa frente. Pensamos em criar histórias com quem atravessa o 
espaço do c.e.m.-centro em movimento. Contar o c.e.m. através 
das pessoas. 

Margarida Agostinho – Uma coisa que o c.e.m. sempre mantém 
encantada, ou que eu sinto que desde o início vem fazer ao c.e.m., 
se se vai fazer alguma coisa ao c.e.m., é deixar-me perguntar e, 
portanto, nunca fechar em torno de uma resposta, nunca... Essa 
sensação de que nunca se sabe... O que é o c.e.m.? Eu não sei 
o que é o c.e.m. Houve alturas em que me parecia que a forma 
da organização da vida e das coisas, em geral, girava em torno 
de nós caminharmos sempre pra saber o que são as coisas e, 
portanto, o estado de não saber seria um estado temporário em 
que a gente não sabia, mas a gente queria saber, e haveria de 
haver uma narrativa que levaria ao desvendar do mistério. E uma 
vez desvendado, portanto, estaria no nosso poder e teríamos 
conquistado e passaríamos a alguma outra perseguição, de 
qualquer coisa. O c.e.m. gerou outra coisa em mim, que foi o não 
saber como prática, como forma de estar na vida. E ao longo do 
tempo eu tenho sentido esse não saber, que não é o não saber, 
que ninguém vai saber, mas também não é o estou-me nas tintas. 
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Portanto, é esse arco que a gente faz perante as coisas. Pronto, 
um arco é sempre uma coisa tensionada, nesse sentido, flexível, 
mas com uma tensão. Não é uma linha frouxa, é um arco. É que eu 
sinto que tem a ver com... o que é mesmo um estado amoroso. E 
acho que o c.e.m. tem me ensinado sobre ter um estado amoroso 
com as coisas, em vez de as querer conhecer como se... portanto, 
dirigir-me às coisas em estado amoroso. Como dirias a uma 
pessoa que amas. E fazer isso, e ser isso, praticar isso em relação 
às coisas. E então acho que, quanto mais tempo passa, mais 
essa afinação vai sendo colocada. (Não sei por que fui usar essa 
palavra.) Colocada, quase como quando tu entras no mar, não é? 
E sabes que há aquela parte em que não há maneira de entrar no 
mar de forma digna. Não consegues entrar assim no mar como 
entras na piscina, não é? Se houver ondas, há-de ser sempre 
apanhado naquela altura em que levantas o pé pra caminhar, que 
é precisamente quando vem a onda, e tu tens que fazer qualquer 
coisa para não te esborrachar no chão. Atravessas sempre esse 
lugar de instabilidade e sinto que o que te ensinas também não é 
para caminhar por uma estabilidade, mas eventualmente pode-se 
apreciar talvez uma metaestabilidade, no sentido de uma coisa 
que, sendo instável na sua propulsão, quando é bem colocada, 
permite uma ilusão de estabilidade. Não no sentido de uma 
estabilidade parada, mas das coisas começarem a ficar em micro-
-oscilações, em vez de ficarem em grandes ondulações. E eu sinto 
que o caminho do conhecimento que o c.e.m. tem me ensinado 
é esse. Não é tentar tirar a oscilação das coisas, também não é 
provocá-la como uma forma “contemporânea” de trazer as coisas, 
mas é deixar que o próprio corpo compreenda como é que pode 
micro-oscilar e permitir que os movimentos atravessem, deixar 
que essas grandes ondulações possam passar a ser geridas em 
mais pontos do que um só que assoberba de alguma maneira e 
desorienta, em um sentido desmembrado do termo. Passar a te 
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orientar a partir de dentro. Lá está, que é esta coisa que não é a 
partir de uma referência exterior que tu moves, mas de qualquer 
coisa, lá está, que está em ti, que não é identificável no sentido de 
dizer é aqui que está, mas que é gerada em ti e está sempre em 
movimento, ou, que é gerada a partir do movimento.

Bernardo – Lembro que o meu primeiro contato com o c.e.m. foi 
em uma busca na internet. Comecei a ler os textos que estavam 
no site e fiquei boquiaberto que aquilo estava sendo dito daquela 
maneira. Queria que você falasse um pouquinho sobre o modo de 
usar as palavras ou de abordar as coisas.

Margarida – Há uns anos na escrita eu usava muito essa 
expressão, que é quase como que tu não empregas palavras, no 
sentido que a gente usa em português, de empregar palavras, 
quase como a gente diz “eu emprego alguém”. Não sei como é 
que se diria, mas aquilo que sinto é mais que eu sou, quando 
muito, um pastor de palavras. Porque o que sinto quando escrevo, 
mesmo nesse movimento, é de escolher que palavras hão-de 
caber no fluxo que estou a sentir. Qualquer coisa que é quase 
como uma corrente dentro da água, portanto, que não é um risco, 
não é qualquer coisa que eu possa dizer “é precisamente aqui”, 
é qualquer coisa como dentro da água uma ondulação, que tu 
sentes uma corrente e sabes que aquela água, dentro da água, 
vai pra um lugar qualquer muito específico e diferente de toda 
a outra água. Agora, qual é a molécula d’água que está a seguir 
precisamente aquele movimento e a outra ao lado não está, é 
uma coisa que eu acho que a gente não consegue definir. E aquilo 
que eu sinto quando vou buscar essas palavras é quase... eu não 
sou pastora, mas imagino que é quase esse entendimento que o 
pastor tem com as ovelhas na troca, elas querem ficar aqui, mas 
agora é altura de... é noite, tenho que as começar a juntar e nós 
temos que ir pra ali... E existe um entendimento que não é sobre 
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“agora temos todos que estar aqui para irmos embora...” Portanto, 
é quase como se houvesse um entendimento íntimo sobre que 
palavras vão agora e sou corresponsável por isso, não me demito 
dessa ação, mas não sou eu que a completo, no sentido que... 
Sinto que de alguma maneira as palavras querem se conjugar 
desta maneira. É por isso que eventualmente falo da fisicalidade 
da escrita... Mas da fisicalidade da escrita que é o ato de escrever, 
que é um ato físico, e acho que esse será talvez o primeiro acesso 
e o mais evidente. Escrever é um ato físico, como qualquer coisa 
que nós fazemos é um ato físico, mas pensar neste sentido, o que 
é que eu quero dizer com o fluxo de... lá está, não sei se é usar 
ou se é empregar, mas vou dizer palavras, ou vou deitar palavras, 
ou vou alinhar palavras, que vão ficar assim desta forma. Isto é 
mesmo um ato físico, que é feito mesmo como quando jogas e 
metes cubos uns ao lado dos outros. Há toda uma fisicalidade 
de os aproximar e de perceber se eles encaixam, se eles querem 
estar assim, se tu queres mudar. Às vezes me acontece de levar 
uma palavra pro princípio ou pro fim da frase, mas nem é tanto 
nessa tradução tão linear, existe esse brotar, essa vontade, de que 
as palavras estejam onde elas querem estar. E lá está, por onde 
passa o movimento pelo meio delas? 
Não tenho nada a sensação de que as palavras dizem coisas 
que já estão pré-definidas, que alguém definiu, que existe um 
poder que diz que aquelas palavras querem dizer aquilo. Estão 
na gramática, que já é um poder que diz que a língua é feita desta 
maneira e, portanto, já existe todo um grande condicionamento 
sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito, embora 
eu perceba isso. Mas, da minha maneira de viver aquilo que 
quero dizer, a palavra é antes de mais um ato físico. Ou seja, a 
necessidade não é ser compreendido no sentido de que a escrita 
passe pelos canais pré-existentes de como é que as coisas 
devem ser ditas. Elas vêm de uma coerência interna. Imagino 
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que eventualmente quando tu dizes “li coisas que não imaginava 
que pudessem ser ditas daquela forma, ou que realmente haja 
um sítio em que se falam dessas coisas”, venha desta coerência 
interna, que se ela é coerente internamente comigo, há-de 
ressoar com uma coerência interna de outros seres. Sem ter que 
ser, lá está, necessariamente posta fora de nós uma coisa que 
diz: “para nos entendermos a coisa vai ter que passar por aqui”. 
Isso sim eu sinto que já é uma instituição, um poder. Mas nós 
aderirmos a isto ou não, ou fazermos deste condicionamento a 
única coisa visível, já passa por uma redução da nossa potência 
de vida, penso eu. À volta de uma função ou de um querer que 
qualquer coisa funcione, sem antes estar no lago da potência. 
Que de fato eu sinto que é a energia propulsora para que qualquer 
coisa funcione. Depois a coisa pode fazer uma insistência de 
passar neste caminho, e depois eventualmente há sempre alguém 
que clona este caminho e que diz, “Ah! Olha, isto é parecido, já não 
precisamos fazer aquilo, só começar a partir daqui”, e aí sinto que 
é quando já não estamos a falar das mesmas coisas. Embora seja 
muito parecido, a princípio. Mas já não estamos a falar do mesmo. 

Júlia – Quando falas da fisicalidade da escrita, sinto que tem 
algo do ato mesmo da escrita, que é físico, mas depois também 
penso na fisicalidade das palavras, como parte do corpo, como 
moléculas. Você chegou a falar de moléculas também. Como você 
sente essas palavras? Elas têm uma origem, ou são constituintes 
do corpo, como um tecido fisiológico...?

Margarida – Não tenho em mim que a escrita seja uma 
construção. Também não sei se é isto o que queres dizer. Eu sinto 
que ela é corpo enquanto expressão do corpo. Ou seja, quando 
digo fisicalidade e quando digo que o corpo é físico, não estou só 
a dizer matéria. Sinto que fisicalidade é para trazer um bocadinho 
a atenção de que as coisas existem e que, portanto, neste sentido 
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são físicas. Mas com certeza existem coisas, e a gente sente, que 
não são visíveis, mas cuja densidade (tem densidade) está para 
além da nossa percepção enquanto matéria junta. É matéria, 
mas não consegues explicar desta maneira. E, portanto, aquilo 
que sinto é que as palavras querem dizer coisas ou elas são 
coisas... sempre. Agora vou me tentar explicar, mas não é bem 
por aqui... Parece que é um bocadinho essa ideia que no princípio 
as palavras e as coisas eram o mesmo. Que de fato a palavra 
e a coisa estavam intimamente ligadas. E aquilo era o mesmo 
universo. Depois foi se despegando, então as palavras já não 
querem dizer as coisas e é como se a linguagem passasse a ser 
uma coisa que funciona autonomamente sem qualquer relação 
com as forças que a geraram.

Júlia – Com vida própria.

Margarida – Sim, e que se voltam contra nós com um poder 
autônomo, e então já não somos nós que dizemos as coisas, são 
as coisas que nos dizem. Tudo bem, ou seja, sinto que isso é uma 
realidade ou que pode ser uma forma de adentrar a questão. Mas 
a minha sensação, voltando a esta coisa de corpo e escrita, de 
palavras enquanto existência, é que as palavras sempre partiram 
de querer dizer coisas. Não no sentido de ser fiéis às coisas. Não 
é tipo dizer, ter o cuidado de dizer, sempre que eu digo árvore, 
que esteja lá uma árvore. Que esteja ligada com aquilo que quero 
dizer. Não é isto, é só não me esquecer de que as forças que se 
ajuntam em mim para que eu possa dizer árvore, não sou eu 
que as ativo do nada e não são para que eu as manipule. Nesse 
sentido, portanto, eu sou só uma passagem entre, lá está, entre as 
coisas e as palavras. Não é que eu me interponha e comece a usar 
as coisas a partir daqui... é que eu deixo passar. Acho também 
que isso é uma coisa que o c.e.m. me ensinou, me tem ensinado. 
Quanto mais físico eu me coloco nesta situação, mais evidente 
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isso se torna. O conhecimento é deixar passar muito mais do que 
apreender. É uma possibilidade do corpo de deixar passar, deixar 
passar. E se tu deixas passar, as coisas continuam ligadas, porque 
eu não me interponho nelas. Mas é um ato físico, deixar passar. 
Há muita implicação. 

É isso, as palavras vêm do corpo, mas não sou eu que as gero, elas 
atravessam. Elas vêm porque atravessam. Elas vêm de algo muito 
mais antigo e continuam. Também sinto que dançar, escrever, 
ler, tudo isso são atos físicos. E uma coisa que eu também fui 
percebendo, ao ler um texto, é que das sensações que isso me 
traz consegue-se perceber se as palavras estão livres ou não. 
Às vezes há textos que me dão a sensação que é como se eu 
estivesse a atravessar um galinheiro ou uma fábrica de galinhas. 
As palavras estão todas enjauladas, em espécies de gradezinhas, 
elas não fogem dali. Estás a atravessar uma daquelas fábricas 
aviárias, em que as galinhas estão todas ali nas gaiolinhas a pôr 
ovos. E há textos que são prados, não é? Campos abertos, em que 
as palavras estão livres. No entanto, o olhar é mancha, é só papel 
e... ou papel ou o que for, que tenha uns sinais, umas marcas 
gráficas lá dentro. Mas não são... [risos]

Bernardo – E por falar em viagem gráfica, como começou a 
fanzine do c.e.m.?

Margarida – A fanzine foi o Lyncoln [Diniz] que trouxe, como 
uma... ele não está cá pra dizer ele, mas, naquilo que em 
margaridês eu posso chamar, parecia-me uma coisa feita de 
um encontro. Do encontro não só do fazer da fanzine, como do 
trazer... com fotografias, com textos, com colagens... com coisas 
que a gente não sabia bem o que era. E acho que daí também a 
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selvageria da proposta, era do desejo de fazer junto. O desejo de 
fazer junto que fosse em papel e distribuído. Pronto, temos aqui 
algumas condicionantes.

É muito engraçado como as primeiras fanzines de facto são... 
Parecia que nós não conseguíamos tirar... como é aquela coisa 
que a gente faz dos pontinhos e depois há um fora que depois tu 
consegues perceber que podes... pôr um pontinho fora, não é? 

Quando começas a fazer a fanzine, tens um papel A3. Quando 
tu vês aquelas primeiras, parece que a percepção é sempre 
da margem pra dentro. Sinto que desde essa altura pra cá o 
entendimento do que é aquele papel A3 tem mudado muito. E é 
engraçado, quando tu diriges alguma coisa e o que diriges tem 
potencial... É claro que o potencial é sempre infinito, não é? Mas 
há um cruzamento de infinitos. Há um desejo de que a coisa seja, 
mas ainda há, ou haverá sempre isso de tu te coordenares com 
aquilo que tens pela frente e, nesse aspecto, avanças com o que 
tens ainda, ou na altura. E é desse encontro que as coisas vão 
mexendo. É que as primeiras eram muito, quase como... quase 
como um livro ou uma mancha de texto. Parecia que os primeiros 
desenhos eram quase estilo “Mas posso? Posso mesmo fazer 
um desenho aqui? A propósito de nada?” Aquilo tinha sempre... 
apesar de não ter uma orientação, tinha uma desorientação. Tinha 
uma coisa de dizer “Não! Eu não vou fazer nesta orientação, eu 
vou fazer naquela!” De alguma maneira, vê-se pelo contrário, 
não é? São sempre coisas, universos que a gente tá sempre... 
acessos que nalgum lugar a gente tá sempre a limpar, nalgum 
lugar a gente tá sempre a entrar na praia, tá sempre a entrar no 
mar e sofrer as oscilações do princípio. E isto é sempre muito 
bonito, porque não é sobre então depois ficar a nadar em alto mar 
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e nunca mais ser incomodado. Em algum lugar tu estás sempre a 
lidar com essas oscilações e a saber que não sabes, no sentido de 
aproximar grandezas e avançares com aquilo que tens. E acho que 
foi isso. 

E a fanzine enquanto prática, mais uma vez, tem trazido a sua 
pertinência. Tem me ensinado muito sobre o gesto da entrega. 
Tipo, “Ah! Esta é a fanzine!” Ê pá! Há aqui todo um... Será que tu 
queres mesmo? Será que eu acho que tu queres? Tudo isto na 
fisicalidade se transmite, não é? Não, as coisas não são inocentes. 
Estiveste a fazê-la. E eu tô sempre a aprender, eventualmente 
sou muito mais empenhada em estar ali a fazê-la, no sentido do 
objeto que tem que seguir naquele dia pra ser distribuído. Depois 
sinto que minha ondulação no sentido da distribuição é muito 
mais pra cá. Ou seja, distribuo! Mas sinto que não sou o escoador.

Ou seja, esta coisa, mais uma vez, que também parece que tem 
muito a ver com a escrita, não é tanto pôr assim, é uma coisa mais 
assim... Ir deslizando as imagens, ou ir deslizando os textos, ou 
fazer um texto como quem desliza. São coisas que a fanzine de 
alguma maneira me permite um acesso que pra mim é mais direto. 
Mas a fanzine ensina muitas coisas. O pra quem, sem ser aquele 
pra quem jornalístico, que acaba por ser indefinido. De facto o 
pra quem no sentido de “escrevo este texto a pensar na pessoa 
que encontrei naquela sexta-feira que tivemos uma conversa 
que me fez pensar nisto”. No entanto, depois, a fanzine vai pra 
todas as pessoas – umas que fazem coleção, outras que recebem 
esporadicamente, outras que nos encontram na rua e perguntam 
o que é que a gente faz, e a gente dá uma fanzine. E, no entanto, 
há qualquer coisa que isto toca, não no sentido de eu estar a 
fazer a coisa pro outro, a tentar perceber quais os caminhos que 
se diz que agora é pra fazer pra chegar ao outro. Mas exatamente 
na singularidade há qualquer coisa que passa. Sendo que esta 
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singularidade não é uma coisa pra dentro. No sentido... É uma 
coisa íntima, embora eu ache que o íntimo também é para fora. 
A intimidade... Volto outra vez a isto, ao tal ato amoroso, não é? A 
intimidade, se ela for de fato um ato íntimo, ela é aberta. Naquilo 
que eu sinto. Não é aberto no sentido voyeur do termo, porque é a 
mesma coisa que fechado. Neste sentido, pra ser voyeur é preciso 
que haja um fechado, e depois abrir uma fenda, pra poderes ver 
aquilo que supostamente é fechado. Mas neste sentido, quando a 
coisa fecha, é uma intimidade que não tem esse tal arco.1 Também 
tem sua pertinência. Imaginas, está lá a ser tentado... É uma coisa 
que tem que estar articulada e que ainda não tem uma tensão 
estável pra poder de fato ser chamada intimidade, eu acho. Neste 
sentido é que há uma coisa fechada. Se a conversa entre mim e 
esta pessoa fosse uma coisa íntima neste sentido fechado, então 
ela não teria interesse pra estar na fanzine, com certeza. Sinto 
que é porque se está a treinar este tal arco. Não sei se me estou 
a fazer entender... É qualquer coisa que ainda está no domínio 
que só interessaria nós, os dois, porque se está a treinar. Não é 
pra depois se mostrar, mas a tensão ainda não está apropriada, é 
quase como estares a comer o bolo antes dele ir para o forno, ou 
antes de teres os ingredientes todos. Ainda existe uma flacidez na 
junção dos ingredientes que não está terminada, quase.

Bernardo – Um flacidez na junção dos ingredientes que não está 
terminada pra intimidade.

Margarida – Sim. Então, esta parte é dentro. Mas há uma 
intimidade que é pra fora. Não sei explicar. Em um abraço sincero. 

1  O arco aparece nesta conversa enquanto qualidade de movimento no 
“entre” que acontece em uma relação. Um ir ao encontro no qual avança o desejo 
de afinação, de justeza. É o traço de uma tensão, ou mesmo uma condição, por 
onde caminha a pesquisa. [Nota dos entrevistadores]
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Sincero neste sentido de que tu vês que emana. Não é uma coisa, 
ou seja, eu estar a ver as pessoas abraçarem-se. Consigo ver se 
este é um abraço íntimo e esta intimidade apanhar-me. Sinto 
que este ato me inclui e, no entanto, não me inclui enquanto 
voyeur, inclui-me mesmo enquanto as forças estão abertas, estão 
circulantes. Neste sentido é que estou a dizer que a singularidade 
é também o todo. Não é tanto o pensar como é que vou chegar 
ao outro. Se é corpo, se tudo é corpo e se tudo é físico, tem a 
ver com uma implicação na tal tensão do arco. Quando o arco 
está suficientemente tenso, isto é aberto. É aberto e singular ao 
mesmo tempo.

Júlia – O arco era mesmo algo que a princípio é reto e que está 
sob tensão? como que pressionado pelas pontas? 

Margarida – Depende dos acentos, não é? Porque tu podes 
apanhar isto assim [pega numa garrafa sobre a mesa] e tu 
percebes que há uma tensão correta. Posso fazer isto assim. Ou 
eventualmente... Pronto, assim funciona, no sentido “Sucesso! 
Consegui agarrar!” Mas também posso fazer isto assim e é 
insucesso, por flacidez. A tal coisa da avaliação. Se fosses avaliar 
o meu sucesso em apanhar a garrafa, desta maneira eu passava 
no exame. Da outra maneira não. No entanto, ambas estão, para 
mim, no meu sentido, ambas estão completamente fora de uma 
justeza. De alguma maneira se ensinou que faço “assim” e passo 
no exame, fico contente a achar que sei apanhar garrafas. Mas 
eu sei tanto apanhar garrafas como a pessoa que chumbou no 
exame, naquilo que eu vejo. 

Ninguém avalia isto. Ninguém avalia o gesto correto, quando ele 
é ajustado. Porque é um encontro. Portanto, só se eu avaliasse 
também em garrafês, mas não há avaliação. É como a física 
quântica, se tu avalias, desaparece. Desaparece a película do 
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encontro, desaparece a tonicidade correta. Que é sempre única 
e gerada no momento. Portanto, não pode haver avaliação neste 
sentido. Só pode haver adequação. Adequação é uma prática 
constante. Isto pra falar do arco. Portanto, eventualmente, o 
caminho, o acesso pra algumas pessoas pode ser: eu apanhei a 
garrafa, faço sempre isto e há um dia que me canso, ou que vou 
me cansando e vou... Lá está, aquela coisa de entrar na água, 
há um dia em que eu percebo, ah!, espera, há aqui qualquer 
coisa que faz sentido, que não faz sentido com a garrafa. Eu até 
percebo que isto tem esta parte assim, aqui é melhor...

Júlia – Ou que não é preciso tanto esforço...

Margarida – Há acessos, que por acaso são mais o meu... Que 
é o contrário. Mas a implicação é igual! Ou seja, que é se calhar, 
portanto, fazer isto, vai criando uma tonicidade. Mas depende... 
Às vezes um modo de agarrar é mascarado de outro.

O arco pode ser apanhar a caneta, portanto, o reto que a gente 
vai percebendo que é curvo. Como apanhar, vamos supor, um fio, 
mole, que fica assim e que a gente vai percebendo, ah!, espera!, 
tem aqui um... ah!

O arco ninguém sabe qual é a medida dele. É esta adequação, 
mas que de fato não vai a direito. Fala-se muito da matemática, 
que a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Eu sinto 
que isto são abstrações, desconfio que a linha reta não existe. 
Se a Terra é redonda, é uma abstração. É uma coisa que o nosso 
olhar nos define. E no entanto são essas as coisas sobre as quais 
nós assentamos quase a noção de curvo. Quando devia de ser ao 
contrário. A ideia de que uma linha curva é uma linha reta que se 
curva... Desconfio que a linha reta é a abstração de uma curva, 
e a gente não está bem a ver. Não sei, cá coisas que desconfio, 
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só de mexer nas coisas, mas que têm consequências. Porque a 
gente pode nunca sair disto. [faz o gesto de pegar a garrafa sobre 
a mesa] Porque ainda por cima faz sucesso, não é? No fundo, eu 
consigo beber a água! Mas podes passar a vida toda baralhado do 
que é que seria mesmo um encontro.

Ê pá! Trabalhar o encontro, a adequação justa, é outro universo. 
Parece que as coisas são completamente diferentes. Estou a falar 
de outras coisas, as tais coisas que têm os mesmos nomes, são 
muito parecidas e, no entanto, são outras.

Júlia – Uma pergunta que sempre me percorre, tem a ver com a 
partilha dessas experiências, desta pesquisa que acontece no 
c.e.m. Onde está o desejo da partilha, que não é este que você diz 
que é para o outro? Esta afinação de realmente querer que aquilo 
chegue aos outros, mas não a partir de um poder ou de “eu sei o 
que é melhor”. É uma pergunta que está sempre lá.

Margarida – É, acho que é aquilo que a Sofia diz, não se é corpo 
sozinho. É uma evidência: isto que eu disse aqui, eu não podia 
dizer sozinha. É uma evidência, que o corpo não se é corpo 
sozinho. Esta fisicalidade de que nós falamos, ela não existe 
sozinha. Não tem a ver com uma coisa quase cristã, que não 
podemos viver sozinhos, que temos que viver uns para os outros, 
pois viemos todos a esta vida neste momento. Não é sobre isto, é 
mesmo na fisicalidade. Pensar, ou seja, se digo pensar, pra mim 
é muito físico. Nisto da necessidade da partilha, o próprio ato de 
partilhar é conhecimento. Não tem a ver com “tenho aqui uma 
coisa pra te dizer”, portanto, não é poder. “Eu tenho aqui uma 
coisa pra te dizer e tu vais receber” e, no momento em que se faz 
isto, até existe um valor, não é? Diria o Marx. E existe um poder 
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de mim sobre ti, porque sei uma coisa que tu não sabes. A partir 
do momento em que eu te dou e continuamos sempre com esta 
ligação, “Repara que fui eu que te dei!” E vais sempre...

Portanto, se for no sentido da partilha enquanto conhecimento 
em si, tem a ver com... aquilo que eu sinto tem a ver com pressão. 
Com pressão no sentido das presenças. É no roçar das pressões 
dos corpos que emerge conhecimento. Isto que estou a fazer 
aqui não estou a fazer sozinha. E vocês os dois se calhar são os 
tais corpos que deixam passar as palavras. E isto fica registrado 
eventualmente na pontinha do iceberg do que se está a passar 
aqui, que são sucessões de palavras, mas o que está a acontecer 
são roçares de presenças. Isto é em si o ato de partilha. Não é a 
mesma coisa de eu estar a tentar fazer tudo sozinha. Posso estar 
sozinha e estar a fazer o roçar das presenças, com as paredes, 
com as coisas, comigo própria. Mas posso estar sozinha no 
sentido de tal fulano que fica a engendrar toda uma teoria e fica 
ali... Neste sentido acho que fica nas suas coisinhas, a montar 
um legozinho, a construir uma coisinha, ali. Não está a ver o 
pulsar de presenças. Nunca está a criar conhecimento a partir do 
encontro. Se tu constatas isso, se tu percebes isso, a partilha é 
direta. Porque se percebe que nós não somos corpo sozinhos. Há 
fios invisíveis que co-pulsam. E não é sobre... também há aquela 
ideia de que temos que falar das coisas, porque se não falarmos, 
elas... Também é, mas uma coisa que eu tenho reparado... Ao lado, 
sentada no autocarro, por exemplo. Acho que até está isto no 
livro da Casa Forra. Há pessoas a quem tu te sentas ao lado, se 
estiveres atenta a isto, invade-te a presença e tens pensamentos 
diferentes do que estares ao lado de outra pessoa. Isto não 
implica em conversa. Isto implica só atenção. Portanto, as ideias 
não são minhas, mesmo que eu as tenha pensado. O fato, por 
exemplo, de eu ir ver às vezes um espetáculo e sair de lá a pensar 
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noutras coisas que não têm nada a ver com o espetáculo, de 
certa maneira, sei que teve influência, que aquilo foi trabalho, 
que passou por mim. Não foi por acaso que tive aquelas ideias 
e calhou que tinha sido naquele dia que também fui ver aquelas 
coisas. Não tinha nada a ver, eu só pensei naquilo e, portanto, eu 
autor que criei, na minha iluminação caiu esta coisa maravilhosa. 
Neste sentido, nós estamos todos ligados. O conhecimento vem 
mesmo do meio.

Bernardo – E o livro da Casa Forra? Ele foi uma experiência 
também de encontro, uma escrita coletiva, que foi publicada. Uma 
ponta do iceberg que foi publicada.

Margarida – Lá está, são experiências em escrita, que não sei se 
terão sido feitas em outros lugares também. Essa ideia de que a 
escrita é uma coisa coletiva como qualquer outra, não é isolada. 
Quando tu escreves, estás a incluir nesse ato todo um tecido que 
se move pra todos os lados. Não é sobre “Ah! Tiveram três pessoas 
a escrever, mas só saiu o trabalho de uma.” Não é o trabalho de 
uma! Aquela escrita está toda impregnada da ambiência que foi 
co-gerada pelos três, por haver pessoas co-criadoras da própria 
fisicalidade de escrever, ao mesmo tempo que outras estavam lá 
co-tecendo outras presenças, no ressoar das presenças...

Bernardo – Na Casa Forra?

Margarida – Na Casa Forra! Claro. E também outra coisa. Um 
exemplo que se pensa: às vezes oiço feedbacks dos laboratórios 
de escrita. “Ah! Eu tive muitas ideias! Coisas que eu já anotei pra 
depois desenvolver mais tarde!” E eu penso, tu não desconfias 
que estas ideias não apareceram, foste tu. Mas é uma coisa que 
não vale a pena dizer enquanto não... Pronto, “dizer” no sentido 
de sim, taxativamente, se a pessoa está a ver assim aquela coisa 
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vai meter aquilo naquele lugar. Uma coisa é dizer, “Ah, eu faço-te 
assim”, então tu dizes, “Ah, se não estiveres aqui eu não posso 
fazer! Não é a mesma coisa. Tens que me puxar!” Só vem de outra 
pessoa, pra me puxar daqui. E só consigo ver que não posso 
fazer esta ação sem ti. Mas é a mesma coisa. Estamos a escrever 
todos, estamos todos a apoiar-nos, a co-criar esta fisicalidade 
de escrever. Portanto, aquilo é um ato coletivo. Não é dizer: “Ah, 
que engraçado! Olha as coisas que me ocorreram, então eu tenho 
que fazer isto em casa. Quando eu me levantar, todos os dias 
de manhã...” E podes, mas não é a mesma coisa. É como aquele 
fenômeno físico mesmo, aquela coisa que se fala dos carros, 
que vem um carro à frente e o outro que vai atrás gasta menos 
combustível e não sei quê, porque apanha o túnel do outro. É 
físico, tu sentes. Sentes no sentido de que tu geras fisicamente, 
porque estão muitas pessoas a fazer aquilo. As pessoas que 
cavavam, porque é que elas cantavam e cavavam todas ao mesmo 
tempo? Porque se apoiam no gesto físico que aquilo cria. “Pfffff...” 
Se fazes aquilo ao mesmo tempo, estás ajudado, estás ajudado 
por uma fisicalidade do fazer. E se calhar também se cava sozinho 
e também se escreve sozinho. Se a gente desconfiar que este 
sozinho é sempre uma coisa alargada, acho que podes fazer isto. 
Como dançar, como tudo, não é? Podes confiar neste co-apoio das 
vibrações. 

Acho que uma coisa muito bonita é esta confiança que a gente 
vai tendo do entre-cidades.2 Com coisas que vão acontecendo 
simultaneamente em sítios diferentes e que tu podes ouvir 

2  O entre-cidades tem sido tecido por uma constelação de pessoas 
espalhadas pelo mundo, na documentação partilhada do que se manifesta aqui 
e ali enquanto inquietação de corpos que escrevem e dançam. Dentro desta 
tessitura algumas práticas acontecem simultaneamente em diferentes cidades, 
na escuta da especificidade de cada lugar. [Nota dos entrevistadores]
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sem ser uma coisa de coreografia no sentido técnico do termo. 
No sentido das forças de uma sintonização mais fina, podes 
confiar nas ondulações físicas que isto cria. Mas são coisas 
que a princípio, como tu dizias, acho que fazem sentido, a gente 
sabe que intrinsecamente fazem sentido, mas nas formas que 
selançam, de compreensão de leitura do mundo, aquelas tais 
linhas grossas, muitas vezes isto parece tipo estupidez, patetice. 
“Que que ela estava ali a dizer?” [risos]

Bernardo – Parece ter uma coisa muito fina e sutil na proximidade 
com estas práticas, que depois na distância fica turva. E tem a ver 
com as manualidades, não é? A forma como você falou da escrita, 
me fez pensar em costura, roda de tricô.

Margarida – Eu acho que esta coisa, por exemplo, os chineses, 
que têm muito essa coisa com... japoneses ou não sei, mas 
pronto, orientais... existe uma disciplina que é a caligrafia, com 
grandes mestres que se põem lá fazer. Aquilo tem a ver com essa 
percepção, que é a fisicalidade. Que é esta tal coisa, como é que 
me adequo? Ao pincel, à tinta, ao querer escrever, ao saber o que 
é aquilo que estou a escrever. Que aquilo é tipo uma meditação 
ou uma coisa mesmo de uma atenção muito fina. Sobre qualquer 
coisa de várias dimensões, todas elas físicas. Físicas nas várias 
densidades que o físico é. É isso.

Júlia – É musical, não é?

Margarida – Também, claro. É a mesma coisa, há um ritmo, há um 
ritmo...

Bernardo – Voltando na história do íntimo, quando a gente 
pensa, por exemplo, nas práticas de escrita que a gente faz no 
c.e.m., acontecimentos longos e intensos: geram muita coisa nos 
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espaços interiores. Como é essa intimidade que vai pra fora, por 
exemplo no Corpos que escrevem no chão? É um estar aberto?

Margarida – Eu acho que a pergunta é muito esta...

Bernardo – Que não está mais no laboratório, mas está aberto pra 
quem chega. Pode estar... Esteve no espaço Mira, no Porto, esteve 
no Chafariz da Rua da Adiça, no festival Pedras ’17, em Lisboa... 
Pode estar em outros lugares públicos, que supostamente não 
são íntimos.

Margarida – Acho que é isto mesmo, é uma pergunta sobre 
intimidade. Eu é que ainda não a sei formular. Se tu leres sobre os 
Corpos... ou o que lá está a tentar dizer o que aquilo é, se calhar 
não vem assim, porque se calhar ainda não consigo deixar passar 
com limpeza isto. Mas é uma pergunta sobre intimidade, é uma 
pergunta sobre esta intimidade aberta. Mesmo sobre uma forma 
de vida, quase. Que habita se ela for acessada por este tal lado 
da adequação, constante, no sentido da escuta. O que pode ser 
uma adequação constante. Eu que lá sei, mas é esta escuta, 
esta vontade de escutar, de aceder por aí e não pelo conseguir. 
Desconfio que ela pode criar esta intimidade aberta. Esta coisa 
de nós nos sentirmos íntimos uns dos outros, sem que isto seja 
sobre partilhar coisas que só os dois podemos saber, ou só um 
grupo de pessoas pode saber. Ou sobre fazermos coisas que só 
nós podemos fazer. Portanto, é esta abertura, confio muito neste 
gesto simples, completamente implicado. Sinto que é aí que 
está... E não um gesto complicado desabitado. Sinto que mais 
vale investir a vida toda em um gesto simples e implicado, do 
que estar sozinho a tentar fazer coisas difíceis, mas que não têm 
nada lá dentro. No sentido que as pessoas dizem “Ah, sim senhor! 
Aquilo demorou muito tempo pra fazer, pois então, vê-se o nível 
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de complexidade que aquilo tem...” Eu sinto que isto tudo é vindo 
disto [agarra a garrafa]. Enquanto que isto da caligrafia, o tal 
gesto simples é uma vida inteira, também. É uma vida inteira, é a 
expressão da vida, contida ali.

Júlia – É a vida inteira no sentido da inteireza da vida e não do 
tempo...

Margarida – Exato! E não do tempo gasto... É isto. É esta 
literalidade. É por isso que amo tanto as metáforas. Tipo, como 
algumas pessoas dizem: “Ah! Por que centro em movimento?” 
Dizer “centro de estudos do movimento” ou estas coisas... Não! É 
centro em movimento. As coisas são o que elas querem dizer. Não 
é sobre ser criativo. E as metáforas são! As pessoas dizem: “Ah, 
que engraçado, como aquela pessoa pensou numa imagem tão 
bonita! Sabe mesmo escrever!” [risos] E as metáforas te afetam, 
elas são aquilo.

Júlia – A metáfora não está fora, não é?

Margarida – Exato. Não está fora... Mas sim, essa desconfiança. O 
Corpos..., pra já, é uma pergunta sobre estes corpos que escrevem 
no chão, entre si, e confiam neste tal arco de intimidade que não 
fica aqui, mas que abre. E depois, se calhar ao mesmo tempo, há 
uma segunda pergunta que é a outra face da primeira: isto pode 
trazer a consciência, a compreensão de quem é atravessado 
pela proposta? Este acesso, sem ter que perguntar, sem ter que 
ser levado pela mão... Se o acesso se manifesta, a partir dessa 
confiança aberta, dessa intimidade aberta.

Bernardo – Durante a ação, temos cadernos disponíveis para que 
alguém de fora possa pegar, não é?

Margarida – Mas não tem a ver com “todos temos direito a ser 
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co-criadores da obra artística”, não é uma coisa contemporânea. 
É uma pergunta viva, de “entra, toca esse”, entra intimamente 
no espaço. Sinto que esta é uma pergunta que tem que sair, ser 
praticada, porque é sempre um risco. Não é uma coisa que se diria 
“Ah! Está aqui, está tudo bem e olha, agora...”

Bernardo – Agora todo mundo participa! 

Margarida – “Já sabe que é assim que funciona!” e aí nunca dá 
certo... É uma pergunta viva, é um risco.

Bernardo – Acho que já estamos. Você quer falar mais alguma 
coisa, Guida?

Margarida – Não. Como diz a Sofia, continuo sempre falando!

Júlia – Não é questão de querer...

Margarida – Eu adorava, porque ela no princípio, quando fui para 
o c.e.m., nas reuniões eu nunca falava, mas sempre dizia à Sofia 
“Desculpa lá, eu não disse nada...” “Não disseste nada? Mas tu 
não paraste de falar! É que tu não te calas!”
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Documentação em Movimento

A série Documentação em Movimento busca levantar os lençóis 
do c.e.m.-centro em movimento, convidando a emergência do 
arquivo como uma prática de encontros. Um arquivo que ative, 
ao mesmo tempo, a conservação e a revolução, a inscrição e 
simultaneamente aquilo que se reinventa sempre. 
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