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josé leite e raquel oliveira

Eu sou o que sou agora e sou diferente daquilo que fui 
ou daquilo que serei. Mas uma coisa é quem somos e 

outra é dizer quem somos. Alice é pouco para dizer 
quem sou. Quando me olho ao espelho como sei quem 
eu sou se estou em constante transformação? Como sei 
se correspondo àquilo que os outros conseguem ver ou 

àquilo que os outros acham de mim ou que os outros 
dizem de mim? Quem é que realmente vejo no espelho?

Tombámos neste universo da Alice em plena pandemia, imaginem 
só. O mundo parecia outra coisa, não o reconhecíamos. Ainda as-
sim, fomos caminhando a passo lento para descobrir as diferenças. 
As perguntas começaram a fervilhar umas atrás das outras. Com-
preendemos que vivíamos num modo interrogativo. Não havia uma 
só pergunta, tudo eram perguntas em nós. As formas de trabalhar 
que conhecíamos tiveram de ser adaptadas. O espaço virtual ga-
nhou destaque e essa foi a maneira de nos aproximarmos. Alice 
seguiu um coelho, sempre decidida, partiu para o desconhecido  
e o nosso caminho foi esse, sem hesitar. Tínhamos o seu exemplo. 
Mesmo num mundo onde tudo funciona ao contrário, onde se tem 
de ultrapassar obstáculos constantemente, Alice encontra alguma 
lógica e não deixa de avançar. Mas como criar em parceria? Como 
trabalhar sem estar fisicamente com o outro criador? Criar é uma 
procura ou um encontro? E deixamos estas questões em aberto.  
“O importante é perguntar, desenhar a pergunta”, disse-nos o  
Walter Omar Kohan durante a residência criativa, e isto ficou a 
ecoar para sempre. Quem és tu? E estava lançado o mote para o 
nosso trabalho. 
O processo de criação teve várias fases. Encontros virtuais, para 
trocarmos impressões sobre a Alice no País das Maravilhas e a  
Alice no Outro Lado do Espelho, aproveitando para nos conhecer-
mos melhor. Depois dessas reuniões, a Maria Gil (que fez acompa-
nhamento à criação) e a Madalena Wallenstein (programadora) de-
cidiram juntar-nos. Lançaram-nos como ponto de partida o capítu-
lo V, “Conselhos de uma Lagarta” (com línguas de perguntador, cá 
para nós). A fase seguinte foi a de esmiuçar este texto, começar a le-
vantar perguntas e perceber o que queríamos dizer com ele. A Alice 
faz parte do nosso imaginário. Estes dois textos são revisitados 

constantemente. Temos conhecimento do seu universo desde a in-
fância, através dos livros, dos desenhos animados, dos filmes. E foi 
claro, desde o início, que queríamos trabalhar dois conceitos que 
estão presentes neste capítulo: tempo e identidade. 
Estranho é o que não muda. Por isso, se estamos sempre em mu-
dança, como é que nos podemos definir e dizer quem somos?  
É realmente difícil responder a esta pergunta: Quem somos? Bem, 
somos dois jovens atores/criadores e fizemos o exercício de nos 
colocarmos no papel da Alice, ouvindo a pergunta: Quem és tu? 
Tivemos a mesma dificuldade em responder. Como poderemos res-
ponder? Só descrevendo o trajeto da nossa vida e dizendo: Este sou 
eu e foi assim que cheguei ao que sou. Ou então fazendo uma des-
crição física. São muitos os aspectos que se unificam numa só coi-
sa quando se responde a: Quem sou eu? Podemos até explicar um 
número gigante de coisas, mas não conseguimos esclarecer quem 
somos resumidamente. O nosso nome basta para nos definirmos? 
E quando acontece existirem nomes iguais ao nosso? Como posso 
comprovar que eu sou eu?
Colocámos na nossa Alice as nossas questões de identidade. Tem 
memórias a partir dos quatro anos, mas antes disso já existia, em-
bora não se lembre. Se está sempre a mudar, como pode dar uma 
resposta exata? Como é que se pode definir? Para não cair em equí-
vocos, teria de fazer uma viagem ao seu passado e outra ao seu fu-
turo. Talvez conhecendo o seu percurso, de início ao fim, possa ter 
uma resposta sobre quem é. 
A dificuldade da resposta levou-nos a recorrer a coisas que nos pa-
reciam impossíveis, mas como nos diz Lewis Carroll, “a única forma 
de chegar ao impossível é acreditar que é possível”. 


