
[As letras feitas de atacador, a palavra feita de 
linha, a linha que continua, o ato que nos liga]

Ato I

O cenário preferencial do exercício era num espaço, que deveria 
estar o mais liberto possível de objectos. 

Por isso a primeira fase deste exercício foi libertar o centro da 
sala do conteúdo existente. Juntar a um canto os pertences de 
todos, afastar as cadeiras, candeeiros, e barra de ballet e pô-los o 
mais próximo das paredes possível.

Cada pessoa tinha um rolo de fita cola larga, durex (sinónimo usa-
do no Brasil e também referido no encontro) ou fita de embrulho 
(segundo a Sílvia me disse depois que chamava) e a ideia era 
todos os intervenientes mapearem a sala através do movimento, 
usando esta mesma fita como marcador destas acções. Esta etapa 
terminaria quando todos tivessem acabado os seus rolos de fita 
cola / durex/ fita de embrulho. 

Ato II

Durante o exercício estávamos todos, procurando um lugar, um 
afecto, um ponto. Pulávamos, andávamos, corríamos, baixavamo-
nos, rastejávamos. Fita nas cadeiras circundantes, fita na parede, 
fita nos candeeitos, fita nos armários, fita na barra de ballet; mas 
sobretudo, fita no chão e fita no ar: fita cruza com fita, cola para 
cima, cola para baixo, cola na meia, segue em frente, cruza diago-
nais,  cria circuitos, delimitações; províncias demarcadas agora, 
por nove caminhos concomitantes do nosso país. 
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Postos que todos estivessem reunidos para o sexto encontro da RIA, Lilian Gil começou a partilhar 
connosco a sua proposta. Da sua prática no Brasil, da qual falou sucintamente, apresentou-nos um 
tipo de exercício semelhante aos que lá desenvolveu. 

Auto-promoveu-se de adere-
ço a personagem principal. 
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No final desta parte, as nossas posições eram as que a seguir 
descrevo. A Sílvia a Lilian e a Alface foram das primeiras a termi-
nar. A Sílvia ficou fora do espaço central perto da porta, de pé. A 
Lilian ficou de pé, por esta zona da sala também. A Alface ficou 
deitada por baixo da barra. Eu terminei de pé no meio da sala, 
com um pé preso ao chão com fita cola. O Miguel terminou de pé 
no meio da sala, enrolado em fita cola. O Gonçalo terminou deita-
do, perto da estante. A Rebeca terminou em posição tipo “estátua 
mutante”,  perto do Gonçalo. O Francisco não aparece na imagem 
pois foi o último a terminar o rolo e esteve sempre em movimento 
até passarmos à fase seguinte.

Penso que foi nesta altura que o Caracol chegou, juntando-se a 
nós nas seguintes fases.

Ato III

O momento que se seguiu foi o de começarmos a tirar a fita cola 
do espaço. Tudo bem até ao momento em que nos começamos a 
aperceber de que aquela fita cola específica colada naquele chão 
de Linóleo preto estava a deixar marcas da sua cola de todos os 
percursos que havíamos feito com as mesmas. 

O inesperado estava instalado e, aquilo que deveria ter ainda 
uma continuidade - que a Lilian acabou por não poder partilhar 
connosco naquele momento – teve um outro decorrer de acções 
que a seguir tentarei descrever.

Tínhamos que tentar resolver rapidamente como tirar aquelas 
marcas de cola do chão, pois na manhã seguinte, o estúdio seria 
usado por outras pessoas. 

Seguiram-se as várias teorias que foram construindo a maneira 
conjunta de tirar aquela cola.

Miguel
Rita
Alface
Sílvia
Lilian
Rebeca
Gonçalo

De repente, parecia que toda 
a sala era fita cola. 
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Inicialmente haviam poucos esfregões e um pano de cozinha. E 
o que começámos por usar para tirar a cola (era o que havia) foi 
limpa vidros e sabão.

Karate Kid total!! De repente todos nos transformámos num Daniel, 
rodopiando esfregonas e braços. 

Tudo de cócoras nas limpezas, e começou-nos a bater uma fo-
meca à Alface e a mim. Algumas pessoas tinham trazido fruta e a 
Sílvia tinha tiras de milho também, e pôs-se numa mesa para co-
mermos todos. Petiscámos.

A Alface sugeriu pôr-se música e a Rebeca tinha.

Abriram-se as hostes com o “Freguês da Meia-Noite” do Criolo.

Éramos 10 pessoas a limpar afincadamente a sala, mas de repen-
te - e independente de se gostar da música ou não - tudo parecia 
mais divertido. 

Umas quantas canções depois, surgiu a sugestão da água quente. 
Um baldinho cheio que parecia por momentos facilitar-nos a vida 
de limparmos o chão de uma sala grande cheia de cola por todo o 
lado.  E era muito fácil de ver quando não estava pronto e quando 
ainda precisava de ser limpo – o chão preto contrastava com a 
cola beige da fita. 

Esfrega, esfrega para trás e para a frente,  em círculos, em linha 
recta e outras teorias geométricas afins. O Gonçalo defendia que 
esfregar na vertical é que é. 

Teoria Vertical Gonçangular

Técnica de limpeza Wax 
on Wax off: a seguir os               
ensinamentos do Mr. Miyagi 
desde as 19.30h.
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Todo este processo, começa a ser, às tantas acompanhado pela 
história do nome da Alface, que nos fez chorar a rir a todos e 
morrer de curiosidade até saber a história – verdadeira – de tal 
alcunha.*  Também se falou da alcunha que me puseram, e do 
nome do Caracol, que rapidamente esclareceu este ser o seu 
apelido verdadeiro.

Parecia que qualquer que fosse a técnica que usássemos, aquela 
cola nunca mais saía! Penso que já seriam perto das 21h e nós 
ainda estávamos a esfregar o chão e mais ainda tínhamos ainda 
por esfregar. Por esta altura olhávamos para o espaço e apenas 
para aí um terço da sala estava limpa.

Ás tantas descobriu-se uma garrafa de diluente e aí sim parecia 
que a coisa saía muito mais rápido sem sequer ter de esfregar. 

Tínhamos que ir embora,  e a conta gotas fomo-nos indo.

Combinou-se quem pudesse ir ajudar na manhã seguinte termi-
nar a coisa que iria...

Ato IV

No meio de tudo isto e com tanta coisa para gerir,  foi só num 
estado já avançado da coisa que se falou em quem faria a ata. Eu 
e o Francisco propusemo-nos a tal, mas só depois, passados uns 
dias do encontro é que falamos por email e combinámos ser eu a 
fazer. 

A Lilian referiu-me, posteriormente, que a sua proposta tinha de 
facto sido interceptada pela força dos acontecimentos, e parti-
lhou comigo o que teria sido a sua continuidade, citando-a:

1-É uma colocação do/no espaço utilizando o objectos e de forma 
coletiva.  Um “Combinado”  de movimentos de corpos (espaço-ob-
jeto-corpo)

* Quem não esteve presente 
que lhe pergunte sobre a 
sua alcunha, não me sinto 
no direito de quebrar o seu 
mistério.
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2-Depois da  experimentação seria um levantamento do que os afe-
tou no transcorrer do improviso.

 3-Finalmente levantaria os questionamentos sobre o trabalho 
quando foi realizado e algumas observações obtidas nas 
diferentes experimentações.

Também me disse há pouco, que tem material complementar so-
bre este encontro e que irá partilhar connosco, pelo que esta ata 
será complementar ao que mais se tiver a acrescentar.

Ato V

Penso que nesta experiência inesperada (pós-exercício), estava 
implícito além de uma certa coreografia mecânica da limpeza, 
o espírito de grupo, o trabalho em conjunto, a nossa capacidade 
de resistência e resiliência, os nossos limites e disponibilidade, a 
nossa posição face o imprevisto. Também conversámos mais uns 
com os outros durante todo este processo e isso foi importante. 

Esta ata especificamente é a do que se passou no encontro # 6, 
mas também do que eu, pessoalmente, vivi com esta experiência. 
Seria interessante partilharmos os nossos diferentes pontos de 
vista sobre isto, não acham? 

Lanço-vos o repto para o fazerem, neste espaço de ata, blog, 
email conjunto, o que se achar que é melhor. 

Over and out. Escuto.
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