MN É verdade que a gente cresceu muito ao longo
do projeto.

A gente vai tentar ajudar, em alguma sequência, imagem
ou até áudio, e vamos ver. Mas eu estou bem feliz com
o que a gente conquistou e fez até agora. Eu acho que
o filme vai ser algo bem interessante de assistir. E de
ouvir também.

MN Eu acho que a quarentena meio que ajudou um
bocado, que deu mais ideias, a gente olhou de forma
diferente para as coisas.

AV Você sente isso também?

AV E você, Vera?

MN Muito.

AV Você acha?

AV O que é que você sente que mudou?

Ana Vaz É engraçado falar em «visão», já que esta foi
a palavra que a gente mais trabalhou o ano inteiro. Na
verdade, a minha «visão» era bastante diferente do que
acabamos fazendo. Inicialmente, o projeto partia do
seguinte conceito: «a câmara é o corpo». Minha intenção era pensar como poderíamos, enquanto grupo,
imaginar uma nova câmara ou uma nova forma de
filmar a partir e através do corpo, de experiências corpóreas, sensoriais. O que eu tinha sugerido à escola
era fazer uma ponte entre o departamento de multimídia e o de robótica, para que pudéssemos co-elaborar
uma engenhoca que iria nos auxiliar a explorar as relações entre câmera e corpo.
Porém, fui entendendo ao longo das nossas oficinas que não era a óptica no sentido técnico que nos
interessava, mas antes uma forma de olhar, de estar
e habitar o mundo… No fundo, uma filosofia crítica e
coletiva sobre o olhar. Lembro-me que quando falei
para vocês: «Não tem que ser uma nova câmara, pode

MN Acho que sim. Você acha que ajudou, piorou?
Que mudou algo ou nem por isso?

MN Praticamente tudo: as ideias, a perspetiva, a visão
das coisas. Ainda mais com o momento que estamos a
viver. Tudo ajudou com o desenvolvimento que eu tive.
Você também sentiu isso?

Vera Amaral Eu concordo. Eu não sei, eu acho
que… É como a Ana estava a dizer, que tem um bocado
de todos nós no material e de tudo o que nós fizemos
até agora. E acho que no final vai ser basicamente isso:
um coletivo de experiências e daquilo que nós partilhámos ao longo deste ano. E também estou muito feliz
pelo que nós conseguimos até agora.

ser uma outra forma de filmar», vi que todo mundo
suspirou de alívio. Então, me pareceu muito natural
abandonar a ideia inicial e explorar esse outro caminho
abstrato, desconhecido e sensível que a gente tem
vindo a tatear muito lentamente nos últimos meses.

Lembro-me do momento em que você mesmo
disse, Mário, no vídeo que você fez: «É, mas o mundo
continua, né?». De fato, para uma parcela da espécie
humana as coisas «pararam», mas nós, humanos, não
vivemos sozinhos no mundo. E a gente passou o ano
inteiro falando sobre isso, sobre essa separação entre
natureza e cultura, entre humanidade e mundo. E de
repente a pandemia nos relembrou que nós realmente
não estamos sozinhos, que nos contaminamos, nos
infetamos, coabitamos. Então sim, creio que houve
uma viragem interessante nesse momento.
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Mário Neto Olá Ana, agora que chegamos ao final
das oficinas, aqui vêm as nossas perguntas para você.
Para começar, qual era a sua visão do projeto inicial?

MN É, a mudança foi natural. Depois dessa mudança,
acha que o projeto atingiu as expectativas? Tipo, está
a ir numa boa direção?
AV É curioso falar sobre expectativas, já que com

muita frequência, as expectativas tendem a produzir
atitudes autoritárias, sem margem para transformações
ou surpresas. O que acontece é que a realidade acaba
sempre por ser mais forte que o nosso desejo. Se
realmente eu quisesse corresponder às minhas expectativas, poderia ter ficado frustrada quando decidimos
abandonar o projeto inicial. Mas tendo em conta a
filosofia do nosso projeto, diria que essa atitude seria
precisamente o oposto do que a gente estava buscando. Nós passamos uma boa parte do ano falando
sobre todos os problemas ligados à violência de uma
certa humanidade — ocidental, racional, colonizadora
— que busca sempre domesticar, amansar, controlar o
que chamam de «natureza». Se eu quisesse fazer um
projeto que fosse apenas sobre as minhas próprias
expectativas, eu estaria de uma certa forma reproduzindo aquilo que a gente tem tentado desafiar.
Entretanto, eu nunca imaginei que a gente chegaria a julho de 2020 no meio de uma pandemia mundial,
que nos impediu de continuar a nossas oficinas presenciais, que nos obrigou a trabalhar à distância e a

fazer cinema pelo skype — algo completamente antitético ao meu desejo de trabalhar o cinema como uma
arte do corpo e da presença. Acho que foi um ano
inesperado para todxs nós, mas esses desafios também vieram fortalecer a nossa colaboração.

AV Eu acho que você tem razão, que houve uma

certa concentração quando começou a quarentena.
Como falamos diversas vezes, muitas pessoas nem
sequer puderam fazer quarentena: os trabalhadores
«invisíveis» que continuaram a trabalhar, as pessoas
que vivem nas ruas, todas as desigualdades do mundo
que habitamos se tornaram ainda mais gritantes.
Mas para nós, que tivemos o «privilégio» de poder
fazer uma quarentena, é como se essa espécie de
suspensão das atividades «normais», esse momento
de pausa, nos tivesse trazido também uma forma de
concentração e uma tomada de consciência. E sinto
que para nós, os poucos que persistimos com o projeto, é como se, de repente, as ideias que estávamos
trabalhando de forma muito abstrata e conceitual, se
tivessem tornado muito concretas.

MN Então e… você gostou de trabalhar com a gente?
AV Como não gostar? Talvez a palavra gostar seja

pequena, perante todas as dificuldades e processos
de crescimento que a gente enfrentou juntos. Eu
acho que o trabalho de construção de qualquer coisa
nunca passa apenas pelo prazer, não é? Passa também pelo desafio, pela dificuldade, então eu sinto que
muito desse tal prazer que a gente pôde vir a sentir
foi também fruto de erros, frustrações, de momentos
de incerteza que fizeram com que esse prazer também evoluísse. Ou seja, não só aprendemos a nos
conhecer de outra forma, mais intensa e sincera, mas
também a compartilhar um pensamento e um vocabulário crítico, uma atitude coletiva que após um ano
de trabalho a gente já reconhece. E acho que isso é
bonito, porque é uma coisa que eu não tenho como
vos ensinar: não é um livro que vocês vão ler, nem uma
prova que vão passar. É uma compreensão um pouco
mais intuitiva daquilo que a gente vivenciou, que… que

é bonito. É prazeiroso e inesperado, acho que também
é essa a beleza do projeto.

AV Senti. Acho que foi um ano desafiador e de muito
crescimento, de várias formas diferentes, não só por
conta dessa última grande viragem das nossas vidas
que tem sido a pandemia. Mas também sinto que a
nossa convivência intensificou e transformou a minha
percepção da cidade de Lisboa a partir do encontro
com pessoas que nunca iria conhecer se não fosse
por essa experiência. E isso foi muito forte, esse
encontro com vocês, a escola, o bairro.

MN Agora mudando um bocado, como descreveria o
filme que a gente fez? Quer dizer, não tem como falar
porque a gente ainda não terminou, mas pelas filmagens e pelo que a gente produziu até agora?

AV Como você bem disse, é difícil descrever, mas a

palavra que mais me vem à cabeça é: tatear. E tatear
numa certa escuridão. A gente acaba de completar
um ciclo após as filmagens e agora, nesse início de
montagem, me vejo mais uma vez como nos exercícios
sensoriais que fazíamos no início do ano: andando
com os olhos fechados. Sinto não ter controle sobre
o filme, ele é fruto de energias e contribuições vindas
de vocês e também da Paula [Nascimento], que nos
acompanhou durante quase todo o processo. O que eu
tenho a certeza é que ele é o fruto de um processo que
chamaria, de forma humorística, de contaminação entre
os diversos mundos que foram compartilhados aqui:
as intuições, sensibilidades e reflexões do Mário, da
Vera, da Paula. Eu ainda não sei o que ele vai ser, mas
começo a intuir o que ele pode ser. E a única coisa
que me vem à cabeça é uma ideia de comunidade
imaginária e efêmera. O retrato de trocas que aconteceram, corpóreas, vividas, unindo formas de olhar e
vivências muito particulares. É um filme que eu nunca
poderia ter feito sozinha, isso eu tenho a certeza.

MN É o coletivo.
AV É isso, essa entidade efêmera, que tem resquícios
de todos nós. E você, o que você acha? Como descreveria o filme antes dele existir?

MN Eu acho que o filme pode ser tudo, pode ser muitas
coisas, como também pode não ser nada. Porque ainda
está muito bruto, ainda tem que dar uma lapidada na
hora da… — qual é o nome, mesmo? — da montagem.

MN Então, acho que é isso. Foi um prazer trabalhar.
AV Foi um prazer trabalhar com vocês também.
Obrigada pela entrevista e pelas perguntas, obrigada
pela tenacidade de vocês por terem ficado até ao final.
Como brincou o professor que entrou aqui e disse:
«Ah, são os resistentes!» E são mesmo. Eu realmente
acredito nisso, acho que essa palavra resistência é
de grande significado para nós hoje, nesse mundo em
chamas. É preciso ser resistente, não uma resistência
cega, mas uma resistência que busca a sensibilidade e
a compreensão, que busca uma consciência de como
habitar o mundo — uma re-existência talvez.
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