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andar para trás para dar a volta

conversa com Mariana Lemos
bailarina,  acompanhadora, investigadora e professora

Bernardo RB, Júlia Larama e Laura Vainer
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*

A série Documentação em Movimento apresenta o seu segundo 
número. Inauguramos esta coleção de cadernos conversando com 
Margarida Agostinho, perguntadora da fisicalidade da escrita, e 
desta vez vamos à casa de Mariana Lemos, no Intendente. 

Mariana nos conta sobre uma rede de relações entre mulheres 
e cidade, unindo a dança às vozes de muitas outras, entre afeto 
e mutação. Na conversa, lemos um pouco da sua trajetória de 
quinze anos a atravessar o c.e.m, com paixão por dar aulas, com 
sede de investigação e com desejo de pessoas e lugares. 

Ao final, trazemos o brinde de um fragmento, no aceno para o 
nosso próximo encontro nessa experimentação documentadora 
da palavra que vibra corpo a corpo.
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*

Lisboa, 2 de maio de 2018

B - Como a gente contaria a sua história de investigação artística 
que passa pelo c.e.m?

M - Hoje eu estava escrevendo uma carta de recomendação 
para a Sofia Osório e pensei: mas eu escrever uma carta de 
recomendação? Que peso isso tem? A Sofia [Neuparth], o Peter 
[Michael Dietz] escreverem uma carta de recomendação tem um 
peso. Agora eu? 

Aí comecei a escrever, e tava a escrever quem eu era. Então me 
dei conta de uma coisa que amo fazer e acho que tem tudo a ver 
com a descoberta que o c.e.m proporciona, que é ser alguém 
que acompanha os caminhos dos outros. É como uma categoria 
nova, “acompanhadora de percursos artísticos”. O trabalho de 
estar lado-a-lado com as pessoas interessa-me muito, sempre 
foi algo que me moveu, e agora é muito claro que é mesmo um 
trabalho. A partir do encontro com o c.e.m, essa possibilidade de 
acompanhar os caminhos das pessoas irradia. Acho isso bonito 
e interessa-me também descobrir o que é isso, porque cada 
criatura tem uma forma de se expressar. Acompanhar a Laura, o 
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Bernardo, a Sofia, a Cristina é sempre muito diferente. Há uma 
dose possível do encontro entre as pessoas, no trabalho. Às vezes 
é possível mais, às vezes menos. Eu tenho adorado ouvir isto e 
acho que é uma qualidade que o c.e.m me ajudou a abrir. É muito 
forte.

Acho que o c.e.m cria categorias. Não sei por que estou a usar 
essa palavra! Não me parece uma palavra má. Porque há umas 
palavras que, quando estou a pensar em modo c.e.m de filosofar e 
de ser, parece-me que não posso dizê-las. Parecem estranhas.

B - Mas por que “categoria” é estranha? Essa palavra fecharia 
algo em uma classificação?

M - É isso. À partida poderia ser algo muito formal. Categorizar 
como algo que fecha. Mas parece-me que aqui, nesta 
configuração, abre. Talvez organize. Tem uma coisa que eu adoro 
fazer que é selecionar e organizar. Não para prender, mas para 
ver melhor ou para destacar dos olhos. Acho que é interessante 
pensar assim. O trabalho da escuta pode abrir muito essa 
afinação. O que é que tu escolhes? O que é que tu recortas? Como 
organizas? Como dispões? Como é que desenhas?

B - Isso é documentação também. Permitir que as coisas sejam 
vistas a partir de um cuidado.

M - Gosto muito desta palavra. Cuidado. Cuidar como quem ama, 
como quem acarinha.

B - Então isso de criar categorias tem a ver com um cuidado de 
uma parte dos encontros na arte.
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M - Sim.

L - Apareceu agora a membrana, enquanto falamos de categoria. 

M - O interessante da membrana é que ela é permeável. Há 
uma passagem fluida entre dentro e fora. Tu não achatas, não 
retiras de um lugar para por noutro, deixas passar o movimento. 
Um lugar translúcido, talvez. É possível entender categoria 
como membrana neste sentido. Quando não separas as coisas, 
mas permites o movimento entre elas. Mais cuidado, mais 
“organizado”, mais acompanhado.

L - O seu trabalho me faz ver as membranas da acompanhadora e 
da dançarina. Como era isso quando você chegou no c.e.m?

M - Quando terminei a graduação na UNICAMP, continuei lá 
por mais tempo trabalhando com a Holly Cavrell. Nessa época 
eu tinha a sensação de que já tinha tocado algumas coisas da 
investigação em dança, mas sabia pouco em mim o que era isso 
que chamamos trabalho de corpo. Então descobri o c.e.m naquele 
site maluco, incrível, que o c.e.m teve. Era uma nuvem cheia de 
coisas estranhas, super complexo, com tudo e mais alguma coisa, 
era brutal! Lembro-me, fisicamente, de clicar e aparecer um texto 
da Margarida [Agostinho]. Li e então ow, there´s something here. 
Foi super forte esse encontro com o texto da Margarida.

B - Em que ano foi isso?

M - Foi 2003, por aí. Depois lembro de pegar no telefone e ligar 
para o c.e.m lá da minha casinha no Brasil. O som da conversa era 
o de crianças a correr. 
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Não sei quem atendeu, mas passaram à Sofia [Neuparth]. Era tipo 
correria para todo lado, só barulho de fundo e eu estava falando 
com a diretora do sítio, mas numa espontaneidade... Se tu ligares 
para o c.e.m hoje, acho que vai ser igual. Acho que é isso que me 
atraiu e me atrai: é aquilo que é, flashante, cortante. Aquilo ficou e 
eu vim. Na altura não havia no c.e.m formações específicas. Havia 
a Zona Z, que era outra coisa, tipo fumo. Nós entrávamos pelo 
que estava a acontecer no c.e.m, milhares de aulas e trabalhos 
desde as 8h até as 22h. Eu cheguei ao c.e.m um ano depois da 
Mudormance.

B - Fizeram uma mudança-performance da Praça da Alegria à Rua 
dos Fanqueiros, não foi?

M - A trazer as coisas pela rua, deve ter sido incrível. Eu tenho 
uma caixa só com os cadernos que escrevi quando cheguei ao 
c.e.m, uns calhamaços. Ainda não consegui deitar fora aquilo. 

B - Por que jogar fora?

M - Pá, porque já não tenho onde guardar as coisas. Uma caixa de 
mais de dez anos atrás… Deve ser giro ver.

B - Às vezes a gente tem que deitar algumas coisas fora para abrir 
o espaço, não é?

M - E antes de deitar fora vais lá ver o que tem ali, alguma coisa 
vai ser recuperada.

L - Nesses cadernos tem alguma pergunta de que você lembra?

M - Só vendo nos cadernos mesmo. Tem mais a memória afetiva 
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de entrar no c.e.m. Sou de uma cidade pequenina, conservadora, 
Porto União. Na verdade são duas cidades: Porto União em Santa 
Catarina e União da Vitória no Paraná. Elas são divididas pelo 
trilho do trem, por baixo passa o rio Iguaçu. Atravessas o trilho 
do trem, tás em Santa Catarina; voltas pra cá, tás no Paraná. 
Na Guerra do Contestado eles separaram as terras. Tu tás numa 
cidade pequenina que é governada por dois estados diferentes. 
É no Vale do Rio Iguaçu, o rio que deságua nas cataratas. Uma 
cidade com madeireiras, gente com dinheiro também, uma coisa 
muito conservadora. 

O meu pai é médico cardiologista e é uma pessoa dos afetos. 
Quando eu estava para vir para Portugal, ele descobriu que um 
paciente tinha cá família, e conseguiu que eu ficasse na casa 
dessas pessoas quando chegasse aqui. Porque na altura [em 
2004] não havia um brasileiro sequer no c.e.m, eram portugueses 
e espanhóis. A Ainhoa [Vidal], o Alex [Raíces Nómadas], a Laura 
[Buñelos]. Antes de eu chegar a Portugal, esse amigo do meu pai 
disse-me por e-mail assim: quando tu chegares ao aeroporto, vai 
ter uma placa a dizer “blábláblá espero Mariana e tal” e, por trás 
da placa, estarei eu! 

E eu a pensar: já adoro. Quando chego no aeroporto tá lá o 
senhorzinho. Tuga mesmo. E ele morava longe da Baixa. Era na 
Póvoa de Santo Adrião, alguma coisa assim. Eu tinha que fazer 
quilômetros para chegar ao c.e.m todos os dias. E ele, era como se 
fosse um padrinho, uma coisa surreal. E me lembro, fisicamente, 
de entrar pela primeira vez no c.e.m ao lado dele — porque é claro 
que ele foi me levar — e eu pensando: my God, vamos. Alguma 
coisa vou aprender com isso. E quando nós chegamos, a porta 



10  

estava aberta e a Sofia estava a dar uma aula de chão. Entro e 
lembro-me de baixar-me e ver-me assim, um pouco recolhida e 
agachada, as pessoas na sala deitadas no chão, e ele a abaixar-
-se comigo e dizer “Mas eles estão deitados no chão? O que é 
que se passa aqui?” Um susto. Eu a pensar: Fogo. Isso é mesmo 
diferente. E eu já tinha feito faculdade. Senti mesmo uma coisa 
muito estranha. A primeira visão que tive foi isso, as pessoas 
deitadas no chão a fazer aula de corpo. E ele ficou à minha 
espera! Duas horas, sentadinho lá fora. Surreal! 

Porque há uma estranheza boa nesse encontro com o c.e.m pela 
primeira vez. Acho que toda gente deve ter uma história.

Naquela primeira semana ele levava-me todos os dias pra Baixa. 

Lisboa, os caminhos e o c.e.m. 

Inaugura mesmo qualquer coisa.

No modo de fazer, de ver, de viver o cotidiano.

Eu tinha estado oito anos na universidade. Não eram 
desconhecidas algumas práticas. Mas a forma de fazer, de 
organizar, era radicalmente nova. E era isso também: não tinha 
um brasileiro. A única brasileira que tinha passado antes de eu 
chegar era a Letícia Sekito, de São Paulo. A minha Zona Zero foi 
com a Ana Rita Teodoro, a Marina Quay – que está na Inglaterra –, 
a Cinira Macedo – que está na Alemanha –, a Joana Veiga, o João 
Lima, a Sofia Dias e o Vítor Roriz que de vez em quando apareciam 
por ali. A gente não saía do c.e.m, embora não tivesse um “grupo”. 
A gente não seguia uma formação em si. Acho que é mais parecido 
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com o que a Sofia [Neuparth] quer resgatar agora com o Tempo 
de Mergulho. Cada um vem com a sua mochila e atira-se ali. Não 
havia uma formação desenhada.

Havia o mestre Peter Michael Dietz muitas horas por dia. E houve 
uma coisa incrível com o Peter logo no início, foi uma paixão. 
Aqueles encontros arrebatadores com o Peter. Tive aulas que 
eram só eu e o Peter, vocês não imaginam o que era aquilo. Foi 
muito forte. As pessoas iam desistindo ou não davam conta. Foi 
super intenso, um grande ano. Chegava no c.e.m às 8h e saía às 
23h.

Então senti essa coisa arrebatadora e pensei: Não pode ser que 
só esteja eu do Brasil aqui. O Brasil é muito grande. Então criamos 
um intercâmbio com a Casa Hoffman, de Curitiba. Foi aí que 
começou o leva-e-traz [de brasileirxs], em 2005.

J - O que é a Casa Hoffman?

M - [A escolha da] Casa Hoffman foi porque eu pensei que era 
bom descentralizar. Ainda há centralização no tal eixo Rio–São 
Paulo. Além do mais eu sou de lá, daquela terra [Sul do Brasil]. 
Então criei uma conversa com uma estrutura de Curitiba. A 
Casa Hoffman era um centro de pesquisa que na altura estava a 
surgir apoiado pelo governo, mas sendo uma casa de cultura. A 
gente fazia a ponte através da Mônica Infante, que foi quem me 
acompanhou nesse processo. E abrimos essa coisa louca entre 
o Brasil e Portugal. De Curitiba veio o Ronie Rodrigues, veio a 
Juliana Alves, veio a Viviane Mortean. Depois algumas pessoas 
foram pra lá, a Joana Louçã e a Cinira Macedo. 
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Foi um intercâmbio que cruzou Lisboa e Curitiba, apoiado pela 
Fundação Calouste-Gulbenkian. Tinha bolsas para as pessoas. Foi 
também nesse intercâmbio que o Lyncoln Diniz chegou aqui.

Depois deixou de fazer sentido ser a Casa Hoffman, então 
começou a ser pessoa-a-pessoa. E isso se alastrou, mas eu juro 
que não tinha. Eu sentia-me um E.T. As relações entre Brasil e 
Portugal na altura eram mais distantes. Essa vinda dos “jovens 
estudantes descolados” a gente sabe quando começou. Salve 
o governo Lula. Senti uma diferença brutal. Já estou aqui há 15 
anos e essa diferença é significativa. Nos últimos 10 anos abriu 
mesmo. 

Também é incrível a quantidade de pessoas que conseguiram vir 
ao c.e.m com as bolsas da FUNARTE. Vais conversando com essa 
rede que vem se formando nesses últimos 15 anos e percebes que 
é um movimento muito forte.

B - E a FIA surgiu nesse tempo.

M - Sim. Não lembro em que ano — 2005 ou 2006 — com o 
Pedras! Foi tudo meio junto. Eu diria que foi em camadas, mas 
tudo a atravessar um movimento. O projeto IR, que fizemos com 
as mulheres e com as Irmãs Oblatas, foi também em 2005.

J - O que era esse projeto?

M - A Sofia um dia me ligou e disse “Mariana, recebi 
um telefonema e acho que tenho uma coisa aqui pra ti.             
Ligaram-me umas irmãs! Não percebo nada disto, mas acho 
que tem tudo a ver. É para trabalhar com mulheres prostitutas.”            
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E isso era 2005, eu tinha acabado de chegar, tava ainda a virar um 
unicórnio. Fiquei “ôôô” [em choque], porque no Brasil eu tinha já 
um interesse grande pelas questões feministas e tava a trabalhar 
em um centro LGBT em Campinas. “Mas o que é pra fazer, Sofia?” 
E ela “Ah, não sei, vai lá ver.” Quando cheguei lá, era para dar 
aulas de dança para as mulheres. Só que elas têm uma sala 
de formação muito pequenina e super formal. Fica próximo da 
cozinha, do gabinete da direção. E no início eu dava as aulas ali. 
Empurrava as cadeiras para podermos dançar. 

B - E o que são as Irmãs Oblatas? 

M - Ah, vocês não sabem o que é o IR? E eu achando que estamos 
em casa, que giro! Nossa, é que é tanta coisa, é mesmo uma 
história de vida muito forte. A minha vida pequenina é muito 
atravessada pelo c.e.m. A minha vida é pequenina, eu não tenho 
nem 40 anos, mas são 15 anos de c.e.m. É bastante. 

B - Mas isso foi também a pesquisa da sua tese, não foi? Teve uma 
ligação.

M - É a pesquisa da minha vida. Muitos anos. Isto começou 
assim, com um convite pro c.e.m ir dar aulas de dança para 
umas mulheres no Intendente. E quando eu comecei a entrar lá, 
com esta forma de ser do c.e.m, percebi que aquilo não era só 
um assunto, não eram só umas aulinhas que eu ia dar, mas era 
mesmo um projeto de vida. Imaginem vocês que no início eu dava 
aula para as mulheres [prostitutas] e para as [mulheres] freiras ao 
mesmo tempo. Mas então vocês não sabem dessa história? Como 
é possível? 
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J - Ninguém nunca contou :) 

M - Era isso. As travessias eram as freiras e as putas. A rebolar 
no chão, fazer espirais, esticar a coluna, aninhar. A ir juntas, a 
dançar as mãos. Porque no começo precisavam ser coisas muito 
abstratas. E eu comecei a mergulhar naquilo. Abriu um mundo. 
Impressionante a força. Aprendi tanta coisa. Isso foi 2005. Depois, 
em 2007, chegou outra pessoa importante nesse processo, o 
Alex. Ele começou os Olhares Nómadas nessa mesma altura, 
um bocadinho antes. Ele tinha neste momento a coisa de querer 
passar a câmara para as mãos das pessoas e dizer: “Faz um filme 
sobre o que te interessa.” Na altura nós resolvemos fazer isso com 
as mulheres. Então fizemos uma forte experiência com o Alex, 
que resultou em uma coisa mais experimental. Um vídeo caseiro, 
entre nós. No ano a seguir a Sofia propôs de fazermos um projeto 
grande, buscar apoio. Foi quando eu comecei a procurar alguém 
para fazer esse filme e encontrei o meu Bruno [Moraes Cabral, 
companheiro da Mariana].

B - Tudo junto.

M - O que me interessa mesmo são as paixões e os encontros. É 
muito movido por isso.

M - O Bruno tinha feito o filme sobre a companhia de teatro 
Crinabel. Que é, dos filmes que ele fez, o que eu acho mais lindo. 
Ele acompanhou a montagem que eles fizeram da Metamorfose 
do Kafka durante um ano. Vi esse filme no Doc Lisboa e fiquei 
impressionada. Quis descobrir quem o havia feito. Quando 
fui falar com ele, logo aceitou. Outra pessoa que fez parte do 
processo foi a Luciana Fina, uma realizadora italiana que estava a 
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trabalhar connosco na altura. Ela também fez parte do processo e 
do projeto do filme. Quer dizer: nós fizemos o filme a três. Erámos 
nós, o c.e.m, comigo, a Luciana e o Bruno. E fizemos o filme com 
as mulheres em 2007. Isso foi a primeira coisa que aconteceu com 
mais força coletiva. Foi o filme Do corpo à palavra. Nesse projeto 
fizemos um caminho impressionante, também. Pra vocês terem 
uma ideia: o filme termina com um debate na Igreja dos Anjos com 
a presença do padre Rocha! 

L - Um debate sobre prostituição?

M - E o direito à maternidade. Foram elas que escolheram falar 
disso. Eu dizia: “Vamos falar sobre o trabalho sexual a sério.” E 
elas diziam: “Estão a retirar os filhos das mulheres porque são 
prostitutas. Há preconceito, nós temos que falar disso.” Então o 
filme foi sobre isso.

Depois disso eu fiz o mestrado, que falava sobre esse trabalho de 
corpo. E depois apareceu o CRU, que é quando a dança atravessa 
essas histórias do corpo. Foi no Pedras de 2009. Esse trabalho 
com as mulheres abriu um percurso de vida. Foi ele que abriu a 
nossa entrada no Largo do Intendente, também.

B - As aulas de dança com as Irmãs Oblatas e as prostitutas 
aconteceram durante todo esse percurso?

M - Sim. Depois passaram a acontecer no estúdio do c.e.m. As 
mulheres atravessavam a Baixa para ir fazer as aulas. Era sempre 
uma complicação. Aconteceu durante uns três ou quatro anos, às 
quartas-feiras. Houve uma altura em que as freiras deixaram de 
vir. 
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Há uma coisa que o c.e.m faz muito, e faz muito bem, que é abrir 
caminhos. O adensar da matéria é que é o desafio [para cada um-
a]. Um exemplo é esta trajetória do IR; quer dizer, o IR continuou a 
ser uma fonte. Um projeto de investigação e trabalho que começa 
na minha chegada ao c.e.m e que criou uma rede de relações com 
as mulheres, e com a cidade. Em 2010 nós chegamos a mobilizar 
a ida dos chapéus vermelhos para a rua. Foi a primeira vez em 
Portugal que os chapéus vermelhos foram para rua. Era o início 
do movimento do trabalho sexual, juntamo-nos a outras forças. É 
um trabalho que vai muito longe. Há uma dimensão política, uma 
dimensão artística, uma dimensão humana. 

B - Fala mais sobre os chapéus vermelhos?

M - É um símbolo contra a violência aos trabalhadores do sexo 
no mundo inteiro. E em 2010 nós conhecemos uma grande 
investigadora do assunto em Portugal, a Alexandra Oliveira, uma 
gaja do Porto. Na altura [2010], as mulheres tinham acabado 
de fazer um filme, tás a ver? Estavam muito empoderadas. Nós 
tínhamos porta-vozes, elas pegavam no microfone para dizer 
que o trabalho sexual é trabalho. Então nós nos juntamos com 
os Precários Inflexíveis [www.precarios.net] e fomos pra rua 
com os chapéus de chuva. Começou um grande movimento que 
se juntou a outras pessoas que já estavam a trabalhar nisso há 
algum tempo aqui em Portugal. Hoje em dia continua a crescer, e 
nós estivemos lá no coração da coisa. É isso que o c.e.m faz muito 
bem, abrir o coração da coisa. Identificar a potência. O c.e.m está 
na raiz de muitos caminhos, singulares e coletivos.

B - E essas lideranças ainda estão aí hoje?
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M - Depois muita coisa aconteceu. Um bocadinho depois disso, 
quer dizer, um ou dois anos depois, o Antônio Costa — que hoje é 
o primeiro-ministro — começou um grande projeto de renovação 
da Mouraria. Isso que a gente hoje conhece. Aconteceu aqui 
esse grande movimento que hoje dá voz ao turismo e a todo esse 
processo de gentrificação. Há sempre essa vontade de fazer 
crescer, melhorar; mas há uma máquina por trás disso. Na época 
nós participamos de reuniões que tentavam juntar as associações 
locais e os agentes que estavam a trabalhar no Intendente e na 
Mouraria. Queríamos pensar um plano maior. A primeira reunião 
desse movimento foi nas Irmãs Oblatas, mas as diretrizes [por 
parte do governo, já estavam todas tomadas], já se sabia que 
ia-se renovar o largo, que ia-se começar a fechar coisas; é aquele 
tipo de projeto mascarado. A maquiagem. Como se dissessem, “A 
gente precisa de vocês. Nós temos as ideias, nós não temos as 
pessoas.” E nós tínhamos as pessoas. Quer dizer, estávamos ali 
com elas. 

Depois ainda houve a proposta de uma safe house, uma casa 
de sexo seguro em Lisboa, que está adormecida até hoje. Uma 
espécie de bordel, mas com um acompanhamento desde dentro. 
Seria a criação de um lugar mais empoderado por parte das 
mulheres, é o assumir do trabalho sexual como trabalho. Mas 
o que aconteceu foi que o alto patriarcado chamou as Irmãs 
Oblatas e disse “acabou”.

A diretora das Irmãs Oblatas na altura, a irmã Maria Angeles, ela 
era genial. Era uma gaja brutal. A gente falava de sexo com as 
mulheres quando ela estava junto. Era lindo. Mas na altura elas 
não tiveram como segurar. Imaginem, eu já trabalhava com as 
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mulheres há uns seis ou sete anos, eu tinha carta branca. Tinha 
uma confiança que foi se construindo junto, no trabalho de corpo. 
Era novembro e o trabalho tinha recomeçado, como sempre, em 
outubro. Fazia um mês que a gente tava com um grupo novo, 
eram novas mulheres. O trabalho mal tinha começado. E então 
as irmãs me disseram assim “Nós fizemos um questionário de 
avaliação para perguntar as mulheres se elas gostavam ou não 
das aulas, pra perguntar o que elas estavam a aprender.” E eu 
senti ali que tinha acabado. Eles estavam a pôr em causa o que 
nós estávamos a fazer. Porque é óbvio que as mulheres disseram 
que aquilo não interessava para nada, estavam há um mês 
conosco. A levantar o braço e a perna, a pensar o que é toque 
para além de ser uma coisa tão marcada nas suas vidas. Aquilo 
foi muito violento. Foi um fim. Quer dizer, veio tudo junto — a tal 
avalanche. Essa questão política maior, que cala as irmãs, abafa 
o que estava acontecendo; as irmãs a começarem a duvidar delas 
próprias e do que nós estávamos a fazer; uma coisa que estava a 
avançar demais para, se calhar, concretizar algo que elas não iam 
poder dar conta de acompanhar. Porque a gente estava mesmo 
a considerar criar um movimento das trabalhadoras do sexo de 
dentro da ordem das irmãs. Tinha ido longe demais. Isso era 2011. 
A gente começou a trabalhar com as mulheres em 2005. Eu fiquei 
muito abalada. O Intendente estava começando a ser virado do 
avesso. Eu já tinha dançado o CRU. 

M - Esta ordem religiosa existe há quase 200 anos. No mundo 
inteiro, nos quatro continentes. E um dia me convidaram para ir 
dançar no aniversário da madre fundadora em Madri. Elas iam 
fazer uma megafesta e eu fui dançar o CRU, mas teve que haver 
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uma grande conversa, porque aquilo não foi fácil. Aí eu cedi. Não 
era sobre o confronto, era sobre encontrar formas de estar, e 
percebi que não ia dar para estar nua.

L - E você lembra como era a roupa que você usou?

M - Queres mesmo saber? Era uma camisola cor da pele [risos]. O 
CRU não tem roupa, como é que eu vou vestir qualquer coisa que 
não seja da cor da pele? Foi patético, uma camisola de dormir, da 
cor da pele, mas olha…

B - E tem algum registo?

M - Nada, eu fui sozinha. Tinha que dormir num convento, às oito 
da noite tinha de estar deitada na cama. Foi super forte. Elas no 
fim aplaudiram de pé, algumas com lágrimas nos olhos. Foi uma 
coisa brutal. Eu dancei o CRU, mas lá pelo meio apareciam umas 
frases. Eu falava.

Também lembro de uma coisa muito forte nesse processo com as 
irmãs, a irmã Catalina, que já partiu, tinha quase 90 anos quando 
começamos a trabalhar com as mulheres. Criamos logo uma 
empatia e ela pediu-me para trabalhar mãos com ela. Na primeira 
vez que ela se deitou no chão, tive a sensação de que estava a 
tocar num corpo virgem. Ela tinha oitenta e tal anos e o corpo dela 
parecia de uma menina. Trabalhávamos todas as semanas, mãos 
e ginástica, ela gostava de esticar. O trabalho com as mulheres 
não era só com as mulheres, era tudo à volta. Eram as freiras, as 
putas, a assistência social, a psicóloga, o senhor António, que é o 
secretário, e depois começou a ser a vizinhança, começamos a ir 
para a rua.
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J - Isso era no Intendente?

M - Sim, dá pra ver daqui da minha janela, no cotovelo ali da rua, 
elas ainda estão no mesmo espaço. 

B - E também tinha um bar…

M - O bar da Dadá. Isso foi mais tarde, em 2012. Quando o projeto 
com as freiras dá essa guinada, já não era possível fazer aquela 
coisa tão radical como sinto que a gente fazia. Lisboa já não era a 
mesma, então eu comecei a ir mais para a rua. O trabalho era mais 
um a um, com cada uma das mulheres ou com as pessoas que 
conhecemos ao longo desse tempo. Apareceram outras coisas 
e apareceu o bar da Dadá, que já era uma amiga, eu ia lá muitas 
vezes. Aí o trabalho deixa de ter a pegada institucional, que eu 
também acho importante, e volta a ser subterrâneo, invisível, de 
escavar, tás a ver?

B - E como foi conhecer a Dadá?

M - Conheci a Dadá nesse processo com as mulheres e as 
irmãs. Porque às vezes eu acompanhava as equipas de rua que 
distribuem preservativos. Isso que acho que a filosofia do c.e.m 
ensina tão bem, tu encontras as pessoas e começas a trabalhar 
de fato na relação, corpo a corpo. O contexto é muito importante, 
mas o trabalho é ali nesse link.

B - E como você vê aí dança?

M - Eu acho que a dança pode ser um caminho para chegares 
ao corpo. É uma porta que se abre através da dança, para tu 
descobrires o mundo. Com as mulheres para mim isso era muito 
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claro. Quando a gente dançava, a gente se encontrava e se 
entendia, as coisas começavam a ser possíveis. Com as freiras, a 
mesma coisa. A irmã Catalina fazia as aulas e atravessava a sala 
de um lado ao outro, com as mãozinhas, na memória dela das 
danças tradicionais. Lembro-me dela até hoje com muita força. 
Eu sentia que a dança aí era, primeiro, uma possibilidade de gerar 
encontro. E depois de chegar mais perto do corpo. De possibilitar 
e de gerar o encontro, as duas coisas.

J - Nessas aulas com as prostitutas e as freiras havia conversas 
depois? 

M - Sim. E era violento, também. Às vezes era uma luta. 

“Não quero fazer isso!” 

“Por que é que estamos assim a rebolar no chão umas por cima 
das outras?” 

“O que é isso de tocar?” 

O toque era uma coisa muito forte. O que é um toque! Para 
algumas mulheres era impossível, porque o toque tinha uma 
dimensão outra. Às vezes começava logo a palhaçada, 

“Ah, então vamos nos esfregar.” 

A forma do encontro corpo a corpo, ali, era muito sexual. Até que 
é possível encontrar outro lugar para isso. Foram muitos anos. 
No último ano de trabalho, no c.e.m, nós começávamos às 13h30, 
com uma conversa sobre sexo. No último ano. 

B - Aberta para investigadores?
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M - Era aberto para quem quisesse conversar. Havia outras 
pessoas assim conosco, a Paula [Petreca], a Juliana. Foram as 
conversas mais incríveis que eu já tive. Imagina, íamos juntas. Tu 
falas de ti, eu de mim. 

Falávamos da nossa sexualidade. Não era aquela coisa de “Ah, 
vou conversar com uma prostituta, que interessante, uau, vamos 
falar de sexo.” Era mesmo pessoa a pessoa. As conversas eram 
muito à frente. Não sei por que a gente nunca gravou, mas talvez 
assim não fossem tão genuínas. Sinto que a gente avançou um 
bocadinho sobre toque e sexualidade ali.

B - Você falou sobre um grupo de mulheres que não notou o que 
estava sendo feito, porque o trabalho mal tinha começado. E 
sobre as pessoas que acompanharam o trabalho por mais tempo, 
como foi permanecer? 

M - Costumo dizer que um trabalho como este que o c.e.m faz, 
com esse tipo de abordagem, de filosofia e de prática, se tu 
realmente te deixas tocar, é para a vida. Não tem volta, é um lugar 
que tu encontraste em ti. É uma forma de viver o teu corpo, de 
conviver com as pessoas, de pensar o mundo; é uma janela que 
se abre mesmo. Gosto de falar do c.e.m como uma filosofia de 
trabalho e de vida. E acho que com algumas daquelas mulheres é 
a mesma coisa. Há mulheres com quem eu tenho uma relação até 
hoje que é muito forte, fica qualquer coisa aí. Com as freiras, com 
algumas nunca mais falamos de corpo da mesma forma. Como 
é possível as irmãs terem dançado e ainda estarem por dentro 
da safe house, é genial! E é óbvio que aquilo era impossível no 
mundo real, mas é um caminho de empoderamento também. 
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L - Mas uma coisa é dizer que é impossível, a outra é ir lá ver, né: 
Ah, ok, é possível até aqui. 

M - Pensando agora na investigadora, no que eu, Mariana, 
também venho aprendendo: Se tás atento, se vais atrás da tua 
curiosidade, do desejo, do faro, as coisas vão aparecendo. E é 
muito diferente de um percurso acadêmico, em que tu recortas 
um tema. Não está no mesmo lugar, porque um tema se calhar 
tu abandonas depois de um tempo, ou resolves. Aqui não. A 
prostituição, o trabalho sexual para mim não são um tema, não 
são um assunto, é um encontro de vida. É um lugar que abriu tudo 
à volta. E acho que o trabalho do c.e.m pode fazer isso, pode abrir 
encontros que são encontros de vida para tu seguires.

B - Isso de não ser um tema: tem algo de ser com o corpo?

M - Se calhar é porque tu entras dentro, porque no tema há uma 
certa distância, um recuo.

L - Me faz pensar no tempo.

J - Às vezes nem é o tempo da duração, é mais a consideração 
de tempo, se tempo é o instante presente ou se é uma linha em 
que isso vem depois daquilo, algo analisável, algo projetável, e 
também há o tempo que se sente no corpo, a atmosfera, o tempo 
weather.

M - Se tu continuas a caminhar, vês os desdobramentos 
possíveis. O IR, esse projeto de tempo que atravessei ao lado das 
mulheres, enquanto artista e investigadora, foi uma possibilidade 
desdobrada em muitas possibilidades. É filme, é solo, é mestrado; 
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fui para um monte de conferências, estive a falar em movimentos 
sociais, foi tudo e mais alguma coisa. Até chegar ao ponto onde tu 
vês que já não é mais possível ficar a dar forma a isso. Porque não 
é sobre resistir e continuar a falar sobre o trabalho sexual. Agora 
isso está em outro lugar. Expandiu para Lisboa, eu vivo aqui no 
Intendente desde 2009 por causa disso. 

B - Você ficou direto em Lisboa? Desde quando chegou para o 
Zona Z no c.e.m?

M - Diretão. E demorei para sair. As idas e vindas para o Brasil 
foram algumas. Fiquei muito aqui, dentro do c.e.m, mesmo. 
Experimentei tudo lá, desde lavar as casas de banho em troca 
de fazer aulas, até trabalhar na secretaria. Na altura, tinha 
secretaria, com duas secretárias, para além da Cristina Vilhena 
[produção]. Eu era jovem e, em troca da possibilidade de fazer os 
cursos, ficava na secretaria a receber os pagamentos, ia buscar 
no aeroporto as pessoas que vinham dar os cursos, coisas do 
tipo. Foi assim que pude acompanhar o Peter Hulton, foi tão forte, 
aprendi imensas coisas. Experimentei tudo dentro do c.e.m, 
nesse sentido que o c.e.m pergunta o que é estar dentro e fora. E 
as primeiras aulas que dei foi logo a substituir o Peter [Michael 
Dietz]. Eu assim, o quê? Tá bem, deixa eu tomar um bocadinho de 
fôlego, eu? Bora. 

Isto é outra paixão, as aulas. Vai caminhando tudo junto e em 
camadas. Isso que é giro, tu não vês tanto a separação, tu vês a 
maturidade do tempo, se calhar. Quando é que tás pronta para 
fazer mais isso ou mais aquilo; ou quando é possível avançar 
mais, ou quando tens que recuar. Isso acho um ensinamento 
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brutal: recuar. Andar para trás, para dar a volta. Não é só ir, ir, 
dançar, dançar.

B - É interessante o que você falou sobre o momento em que não 
era sobre insistir, com a reação do questionário das mulheres e 
com o fim da parceria com a ordem.

M - Quando com as irmãs percebemos que já não dava para 
andar junto, caí num fosso, tive que fazer um luto. Nunca tinha 
vivido uma coisa tão forte. Acho que só depois de ser mãe é que 
senti uma coisa parecida. O que é que eu tinha vivido em termos 
profissionais e humanos que tivesse sido mais forte que estar 
por dentro da criação do IR? Foi muito tempo para entender que 
não era sobre a forma daquilo acontecer. Era o que aquilo podia 
irradiar também, porque foi mesmo avassalador. Há uns anos 
atrás eu ainda dizia, “nunca vivi algo tão forte como isso”. Hoje 
digo menos. Já não preciso dizer isso. É giro como as coisas vão se 
transformando.

B - E o impacto disso nas aulas, na possibilidade de dar uma aula 
como uma criação?

M - Acredito muito que as aulas podem ser encontros de criação. 
Acho que a continuidade de dar aulas ou de fazer aulas ensina 
sobre acertar, falhar, recuar, lançar. Tem aulas que queres 
sair correndo, encontro falhado. Outras em que percebes que 
aconteceu qualquer coisa ali. Acho que a aula é um lugar em que 
todo mundo está praticando a escuta. Acho eu. Dentro daquilo 
que a gente faz no c.e.m: escuta de si, do outro e do que está a 
acontecer. É muito potente. Se continuas a atravessar isso no 
cotidiano… Não tem como não ouvir. Só fiz um intervalo de dar 
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aulas quando fiquei grávida. De resto foi um contínuo, como 
prática mesmo, dar e fazer aulas.

B - E você atravessou outros lugares além do c.e.m?

M - Alguns. Mas o c.e.m foi sempre a fonte, dediquei muito a estar 
lá. Depois de um tempo é que comecei a abrir um bocadinho mais. 
Recentemente estive a dar aulas para a escola de formação de 
atores, ETIC. Dou aulas desde os 15 anos de idade, um disparate. 
Lá na minha terrinha, em Porto União da Vitória, vocês não 
queiram imaginar as aulas que eu inventava! Há um professor 
de balé clássico na cidade. E lá eu tive a melhor professora de 
todas, a Nat [Renata Stern], maravilhosa. Ela fez a gente dançar 
todo o repertório dos Queen, com quinze anos, só que no estilo 
afro! As roupas eram geniais, boca de sino com umas miçangas 
penduradas. Ela ensinou-me tanto a inventar.

É tão interessante ser professora, pra poder ver o outro. Tens que 
estar a ouvir-te muito nesse lugar. Caramba, que oportunidade. 
Dedicar este tempo, sentadinha a ver as pessoas a dançar. Gosto 
mesmo de ver, de acompanhar, de estar lá, junto! Acho que a aula 
abre mesmo isto, poder ver o outro, de uma maneira muito íntima. 
A aula como um espaço de intimidade também é uma coisa 
engraçada de pensar. 

J - Eu estava pensando enquanto vinha pra cá no quanto as 
professoras são curandeiras. Tem aqui uma coisa.

M - Isso eu já não sei, mas acredito que tu vejas [risos].

J - Eu uso essa palavra, mas poderia ser outra. 
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É que a minha primeira referência de professor é alguém que dá 
um ensinamento, um conteúdo, alguma coisa do gênero, mas no 
caso do c.e.m algumas práticas me parecem o acompanhamento 
de um crescimento íntimo. Não é terapêutico, mas tem aí alguma 
coisa de ferida às vezes.

M - É a intimidade. Eu acho que é. 

B - Também porque não se separa as “áreas” da pessoa, não é? A 
pessoa vem toda junta. 

J - A pessoa não tem o que esconder. Não tem nem como ela 
esconder nada.

L - Embora não se veja tudo também. Mas vê-se que estamos 
atravessando coisas. 

M - Neste sentido lembro-me de quando a gente deixou de falar 
em “níveis”, por exemplo. Uma coisa que não é óbvia, mesmo hoje 
em dia, quando há muitos lugares que já não falam de níveis. 
Não dizer “iniciação, intermediário, avançado”. É fácil separar o 
conhecimento e a trajetória por aí. E a gente já há alguns anos 
discute que não tem a ver com o “nível” da pessoa. O trabalho 
não tá feito assim, ele tá feito em camadas pra pessoa atravessar 
a experiência a partir daquilo que ela traz, daquilo que ela é. Eu 
vou pensar na complexidade do encontro que se calhar vai ser 
mais complexo, porque o grupo que está ali trabalha junto há 
algum tempo; mas as aulas que eu adoro ver são as que aparecem 
pessoas que nunca dançaram na vida a atravessar aquilo que já 
vinha acontecendo há algum tempo. Tás a ver? Aquelas pessoas 
que não conhecem, que não sabem o que é o c.e.m, e que caem ali 
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de paraquedas. Acho brilhante. Tá sempre aberto. Porque não tem 
a ver com tu saberes esticar uma perna ou esticar um braço. Mas 
se calhar vais ser convidada a esticar uma perna e um braço em 
espiral e ainda botar o nariz não sei aonde. E vais ter que te ver a 
fazer aquilo, e perceber como é que tu consegues fazer aquilo. É 
aqui que eu acho que a tal atmosfera coletiva é muito convidativa 
— ou não. Se calhar as pessoas [que fazem as aulas] não estão ali 
tanto a julgar, ou tá cada uma a olhar pela janela enquanto tu tás 
a esticar a tua perna, tás a ver?                                      

O ambiente propicia outra coisa. Acho que as aulas que a gente 
têm criado no c.e.m têm muito mais a ver com isso. E isso tem um 
rigor. Não é qualquer coisa. Quando tu atravessas os fumos do 
corpo que a Sofia [Neuparth] anda há anos a criar, tem um estudo 
do movimento forte.1  Eu tenho ouvido as espirais já há alguns 
anos. De uma maneira mais intuitiva. Estou a estudar imenso 
aquilo e a perceber como reverbera nos corpos. E como é que a 
gente compartilha aquilo. Pra não ser aquela coisa do “estou aqui 
para aprender como fazer a espiral ou como enrolar a coluna ou 
como é que a cabeça toca no chão”. É mais sobre o que tá ali a 
acontecer junto [enquanto tás a estudar as espirais]. Mas ainda 
assim é sobre o conteúdo sim, senhora. Não é nada abstrato.

J - Talvez o conteúdo tenha um sentido de substância. Quer dizer, 
o que está contido. 

1 No fluxo do fumo, uma coisa facilmente se esvanece e se torna outra. Não necessariamente na mesma 
ordem, a banana, o pastor, o tubo, a águia, o homem do café ou a espera, a velha, o cavalo, o tigre, o 
pardal, o gato, a gárgula, a esfinge, o ovo, a cica. E a cica, o ovo, a gárgula, o pardal, o gato... [Nota dos 
entrevistadores] 
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M - Noutro dia chegou uma rapariga pra fazer aula e disse: “Olha, 
não sei se hoje vou conseguir ser livre, tá bem?” É que o encontro 
é mesmo arrebatador. Às vezes é “socorro, vou-me embora”. O 
que eu acho bom também. Porque se não fica parecendo que o 
trabalho que fazemos é uma verdade. E não é uma verdade. É um 
caminho de trabalho, de reconhecimento, de estudo, de encontro. 
Não pode ser a verdade. Se não, socorro. 

B - É. Já tem muita verdade por aí.

M - E é mesmo preciso tomar muito cuidado com isto.

B - Mas quando você diz que é uma filosofia que a gente pode 
trazer com a gente, tem isso de despertar um lugar de pesquisa. 
Eu vejo muito isso nas suas aulas, de despertar o desejo do estar 
com o movimento. 

Um “como isso pode ser feito”. E cada pessoa vai entrar naquilo de 
um jeito. Ou não entrar também.

M - Ou se ver não entrando também. O mais importante acho que 
é como a gente se reconhece vendo as coisas.

Quando eu entro em criação com a Sofia isso é muito claro pra 
mim. Agora estamos a retomar o CRU, que é a cRua. E outra coisa 
que a gente tá a aprender é que não dá pra forçar o bicho, ele vem 
no tempo que ele vier. Eu não sei quando vou dançar esse bicho, 
estamos só começando a sentir o cheiro dele. 

Mas digo isso pra dizer do que é tu te veres a ver a coisa. Tem 
aí outra camada do trabalho artístico-investigador; que é estar 
dentro da experiência e estar a ver o que está a acontecer. Mesmo 
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que esse ver seja o não saber o que se vê. Mas tás a ver, tás ali. 
Isso é muito forte. Tás a ver a ti e ao outro. Tás a olhar pro lado, 
tás a andar na rua e tropeças na pedra, e passa um pombo. 
Não tem como fugir disso. O que acontece muitas vezes — e eu 
adoro esses momentos em que ê pá! Foi rápido demais. Dei com 
o calcanhar naquela parede do fundo. O que é uma desgraça. E 
já fiz isso vinte vezes, mil vezes, e ainda continuo a bater com o 
calcanhar naquela parede, ê pá. Ou quando fazemos as conversas 
e de repente tem uma atmosfera bué estranha. Quer dizer, “My 
God! Tá tudo torto”, tá tudo torto, mas tá a acontecer aqui. 

B - E você e a Laura Vainer estão fazendo aquelas conversas 
mensais do aprender e do ensinar, não é? Encontros em formação.

M - É fixe, que a gente ainda não sabe muito bem o que é aquilo, 
mas é giro.

B - Como é a proposta?

L - Tem sido sobre acompanhar o processo da pessoa que é a 
desassossegadora do dia a ouvir o que pode ser um encontro em 
formação. Eles têm sido muito diferentes, porque dependendo 
de quem é a desassossegadora emerge uma atmosfera. Esse 
aprendizado da atmosfera é uma coisa que tem sido forte pra 
mim nesses encontros. A emersão ou criação da atmosfera.

B - Mas pode ser qualquer conversa? Porque quando os encontros 
começaram tinham a ver com o ensinar, não é?

M – Sim, tem. Tem a ver com esse lugar de aprendiz. De feiticeiro 
(risos). 



31

B - Mas tinha outro nome, não tinha?

L - Sim, era Um corpo que aprende a criar. 

M - Isso apareceu como uma vontade de partilhar essa paixão que 
são as aulas. Quando o Risco da dança [programa de formação 
e investigação do c.e.m] começou, ficou claro pra mim que eu 
adorava ver o que as pessoas pensam sobre isso. Como a gente 
troca, como a gente partilha. E tem aí também um aprendizado 
que eu tô ainda entendendo, ainda ouvindo, o tal pato da frente,2  
que a Sofia nos diz muitas vezes. Como é que trazes pro mundo 
um sonho teu, um desejo teu, algo que tu vislumbraste; mas 
também como deixas a coisa ser o que ela é, o que ela quer ser, 
enquanto tás ali.

O desejo no início era fazer um grupo de estudos. Mas afinal, o 
que é um grupo de estudos? Sei lá. E foi se configurando muito 
mais como um lugar de 2, 3, 4 ou 5 pessoas que vão ouvindo o que 
é essa possibilidade de ensinar e aprender na prática cotidiana 
da vida. A gente tem conversado muito sobre ser professora, 
ser aluna, se tás na universidade ou se não estás. Como é que 
tu fazes. Como é que a dança atravessa isso. Tem sido um lugar 
de deixar ver o que isso pode ser. Um lugar para isso ser o que é 
também. 

Não tem logo que ser um projeto, ou ser uma coisa enorme que 
toda a gente se interesse por estar. Também acho interessante 
pra pensar a prática de aprender a criar algo. 

2 Num coletivo de patos, há sempre um deles que segue em frente, abrindo o caminho para 
os outros. A posição do pato da frente, entretanto, pode ser trocada com qualquer um dos 
patos de trás que traga o fôlego-desejo de cortar o ar. [Nota dos entrevistadores] 
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Fazer-se a pergunta “o que é que estamos a criar?”, mas sem a 
preocupação de dar logo uma forma, ou de amarrar logo. 

Não sei por que a gente tá fazendo isso, mas a gente tá a fazer. 
E de vez em quando vão aparecendo umas pistas. Temos vivido 
umas conversas boas. Tem mesmo sido um sumo do encontro. 
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Mas o corpo tem que se distrair no meio 
Tem que dançar 

It’s not just about me 
É a pesquisa do encontro. 

E a volta dessa travessia é a caminhada. 
Deixa o corpo atravessar o espaço, 

Just walk.

Mariana Lemos durante o laboratório O que pode o encontro? - 
Práticas de pesquisa em dança, maio de 2018.
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