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( Advertências )

Quando existe referência ao termo vida, no seu sentido 

mais amplo, que abrange toda a existência, processos e 

relacionamentos que prefazem toda a realidade e vem 

da sua própria essência, primordial e espiritual. Nesta 

concepção a palavra aparece em itálico. Fazendo distinção 

de vida como apenas as funções vitais e biológicas, ou o 

seu emprego isolado, como por exemplo "a minha vida", 

referindo-se ao quotidiano.

•

Para evitar confusões com o uso do termo "utopia", faz-se 

uso do termo "saber-viver-(b)em-comum"  para a noção de 

uma vida emancipada das actuais correntes opressoras 

e em perfeito equilíbrio com toda a realidade e os seus 

agentes. 

•

Adverte-se ainda @ leitor(a) de que o presente documento 

se encontra em desacordo ortográfico e faz uso do caracter 

"@", assim como outras estratégias para subverter o 

domínio do género masculino na linguagem.

O suporte usado na versão impressa é papel que foi descartado e 

resgatado do lixo, ou re-aproveitado de várias fontes.

 O tipo de letra utilizado no documento é "Ryman Eco", uma 

fonte de partilha livre que usa 33% menos de tinta do que a média dos 

tipos de letra comuns. Desenhado por Dan Rhatigan, em colaboração 

com Grey London. 

Monotype Type.

download: https://rymaneco.co.uk/index.html
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RESUMO

 O presente relatório pretende oferecer a(o) leitor(a) o enquadramento 

teórico e conceptual  sobre o qual assenta o projecto desenvolvido 

no mestrado de Arte Plásticas - Escultura, assim como também 

demonstrar os processos e eventos que guiaram e acabaram por definir esta 

investigação.

 Dada a situação do presente, de eminência catastrófica da vida, tenta-se 

enquadrar de um ponto de vista ecológico, uma exploração artística que reflita sobre 

a possibilidade de novas relações com a realidade. Procura-se através da investigação 

prática encontrar formas de emancipação colectiva explorando a acção directa, a  

participação, a ocupação e a criação de novas narrativas prefigurativas. 

 Da vontade imensa de agir directamente sobre a realidade e os agentes da 

mesma, surgem exercícios de participação, envolver o espectador no processo de 

criação, e desta forma, desenvolver um espaço horizontal de acção e partilha do 

comum. A partir das experiências de foro participativo, pensa-se no objecto como 

elemento estético e confrontam-se ideias do que se constitui como arte ou não-arte,  

assim como, o objecto como mediação para a participação. Questiona-se também a 

efectividade com que estas práticas, que atentam no político, agem dentro de uma 

sociedade corrompida como a nossa. 

   Conjugando vários saberes e disciplinas, interroga-se como integrar os 

esforços e factos produzidos pela ciência, pela arte e outras formas de conhecimento 

provenientes da experiência da realidade e apreensão directa do mundo no nosso 

corpo político, e como juntar o colectivo (habitantes do planeta Terra – humanos 

e não-humanos) para se debater com efectividade soluções e novas formas de se 

viver-(b)em-comum; Como Haraway (2006) descreve “viver em constante responsa- 

-habilidade”1. Combatendo a dualidade imposta actualmente entre natureza e 

sociedade – necessidades e liberdades - vida privada e vida pública - indivíduo e 

colectivo. (LATOUR, 2004) 

 Se já há muito que reunimos a inteligência, o conhecimento e a tecnologia 

necessária para um verdadeiro festim de viver-(b)em-comum, porque é que a crise 

humanitária e emergência climática actual não são uma prioridade? Porque é que 

não nos levantamos e exigimos o (im)possível? E como é que a arte se insere e pode 

actuar neste momento de hiper-tecno-realidade complexa e ilíquida?

PALAVRAS-CHAVE: sympoiesis; ecologia; acção; activismo; participação; colectivo; 
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ABSTRACT

 This report is intended to offer the reader a theoretical and conceptual 

framework for a project developed as part of a Masters Degree in Fine 

Arts (Sculpture). At the same time, it reveals the processes and events 

that guided and came to define this investigation.

 Given the present situation of imminent catastrophe for life, this work attempts 

to frame from an ecological point of view, an artistic exploration that reflects on the 

possibility of new relations with reality. Through practical investigation, it is sought 

to find forms of collective emancipation by exploring direct action, participation, 

occupation and the creation of new prefigurative narratives.

 From the desire to act directly on reality and its agents,  exercises of 

participation in art emerge, engaging the viewer in the process of creation, and thus 

developing a horizontal space of action and sharing of common ground. From the 

experiences of participation, one thinks of the aesthetics of action and the aesthetics 

of the object, confronting different ideas of what might be art or non-art, as well as 

the object as mediation for participation. The effectiveness of these practices which 

are politically mindful, is also questioned. 

 Combining various knowledges and disciplines,  this project considers how to 

integrate the facts and effects of science, art and other forms of knowledge resulting 

from the experience of reality and direct apprehension of the world, in our political 

body. How can we gather the Earth's collective - humans and non-humans - to 

discuss effective solutions and new ways of "living-well-in-common" (symbiogenesis 

and sympoiesis); As Haraway (2006) describes “living in constant response-ability". 

Fighting the currently defined dualities between nature and society - needs and 

freedoms - private and public life - individual and collective. (LATOUR, 2004) 

 If we already gathered the intelligence, knowledge and technology needed for 

a true feast of living-well-together, why are the humanitarian crisis and the climate 

emergency not prioritised? Why don't we get up and demand the (im)possible? And 

how can art itself act in this moment of highly complex and illiquid hyper-techno-

reality?

KEYWORDS: sympoiesis; ecology; action; activism; participation; collective;

1 Tradução muito livre: “Response-ability” - (response = resposta; ability 
= habilidade). Viver em “response-ability” é viver responsavelmente entre 
os habitantes da Terra e em constante capacidade de resposta perante as 
adversidades da vida. (HARAWAY, 2006)
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Introdução 

 Vivendo numa sociedade ocidental onde se consegue assegurar - não de forma 

equitativa - as necessidades básicas humanas (alimento, água, segurança, bem-

estar, educação…), e fazendo eu parte dessa pequena e sortuda fatia da população 

humana, sinto uma responsabilidade, um impulso de querer equilibrar as condições 

e injustiças sociais. Uma necessidade de me fazer útil, fugindo da lógica convencional 

de transformar cada indivídu@ em mais uma roda dentada desta engrenagem 

violenta e corrupta em que nos encontramos inserid@s. Parece-me injusto gozar 

duma posição de vantagem em relação a outros humanos e não-humanos e não a 

usar a favor de uma justiça global fundamentada na própria ecologia planetária – 

ecologia profunda2. 

 

 Numa primeira fase deste relatório procuro 

compreender as estruturas da nossa civilização 

que nos condicionam, sejamos nós humanos, não-

humanos (animais e plantas), híbridos ou ciborgues.  

Despindo de qualquer ideia pré-concebida de que o 

sistema que temos hoje é o melhor que poderíamos 

ter, o trabalho desenvolve-se numa vertente acentuada 

anti-capitalista e apela à potência da acção individual 

e colectiva como alternativa para um saber-viver-em-

conjunto. 

 Com o aparente falhanço das revoluções  e 

protestos que a humanidade conduziu ao longo da 

história, procura-se repensar uma alternativa coerente 

que nos devolva o sentido da vida. Assim, a arte ou o 

fazer e a criatividade em geral são aqui apresentados 

como um acto radical e gerador de vida, uma forma de 

defesa e ataque do quotidiano e das guerrilhas urbanas, 

pois, é nas grandes cidades que o desequilíbrio, o 

degredo e a destruição da vida são mais aparentes. 

 

 O acto criativo é por si só um acto político, recorrendo às palavras de Chinua 

Achebe (1930), poeta e crítico nigeriano, mesmo que tod@ e qualquer indivídu@ - leia-

se, artista, - não procure nenhum tipo de consciencialização política, @ indivídu@ 

que cria, que atenta na realidade de formas completamente experimentais puras e 

2 Ecologia profunda - (deep 
ecology) termo introduzido 
pelo filósofo, ecologista e 
montanhista norueguês Arne 
Næss em 1973. Com “profunda”, 
Næss queria enfatizar a relação 
profunda que existe entre 
todas as coisas na Terra, e 
que os humanos são apenas 
mais um elemento nessa teia 
da vida. “É o reconhecimento 
do valor inerente de todos os 
seres vivos e o uso dessa visão 
na formulação de políticas 
ambientais. Aqueles que 
trabalham por mudanças sociais 
baseadas nesse reconhecimento 
são motivados pelo amor à 
natureza e pelos seres humanos 
[- vida]. Reconhecem que não se 
pode continuar com o ‘business 
as usual’ do industrialismo” e do 
capitalismo tardio. (DRENGSON, 
2019)
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radicais com a curiosidade e liberdade de uma criança, estará automaticamente a 

recusar todos os pressupostos capitalistas, porque dedica o seu tempo a imaginar, no 

ócio, no prazer dos sentidos que esta realidade oferece: vive. Alan Antliff e Herbert 

Read, historiadores de arte e pensadores da filosofia do anarquismo afirmam que 

numa sociedade que "sabe-viver-(b)em-comum" – por mais irrealista que se possa 

pensar -, em que todos @s indivídu@s têm um igual acesso aos recursos e as suas 

necessidades satisfeitas, regulados pela natureza e pela educação e ordem social que 

vise a paz e o bem de tod@s, tod@ @ indivídu@ é artista ou tem em si a potencialidade 

de se tornar um(a), tal como perpetuou3 o artista Joseph Beuys (1921-1986) com a sua 

prática, onde cruzou o político, a arte e o social, fundamentada numa teorização radical 

e vanguardista, ao que o autor denominou de “Escultura Social” (“Soziale Plastik”), 

onde cada acção do quotidiano pode constituir matéria artística3. A ideia d@ artista 

convencional como hoje @ conhecemos, que produz, expõe, pode ser representad@ 

por galeristas e instituições - ou não, - vender o seu trabalho, - ou não, - e que vê 

a sua criação submetida à validação do meio e às hierarquias da valorização das 

obras de arte, todo esse sistema que acaba por reger @ artista cessará de existir. Este 

sistema que regula o modo de produção e recepção da arte desaparecerá, pois não 

haverá necessidade de tal, a arte finalmente se fundirá por completo com as nossas 

vidas. No entanto, este texto não pretende ser uma previsão ou especulação do que 

será a arte num futuro utópico. Para não criar confusões com a linguagem e o seu 

sentido quando se fala de utopia, diria talvez, ‘num futuro necessário e urgente’, pois 

a verdadeira utopia é a vida tal como se apresenta hoje sob os princípios capitalistas 

(CRIMETHIC, 2008). Pretendo antes entender os modelos de produção e recepção 

que procuram essa alternativa e que de certa forma seguem um enunciado político 

com pretensões de transformar a malha social. 

 Dada a crise de consciência ética, social e política 

em que vivemos, parece-me importante fazer um 

enquadramento do activismo social e das práticas que 

procuram uma transformação da realidade no campo da 

arte.

 O tema que proponho é certamente extenso e 

complexo, no entanto, procurarei fazer um cruzamento 

entre a urgência de agir que a contemporaneidade 

nos impele e o papel da arte e d@s artistas face a tais 

problemáticas, e perceber a efectividade com que a 

instrumentalização da arte age sobre a subjectividade 

d@s indivídu@s ajudando na projecção de novos 

horizontes.  

3 “EVERY HUMAN BEING IS AN 
ARTIST who – from his state of 
freedom
– the position of freedom that he 
experiences at first-hand – learns to 
determine the other positions in the 
TOTAL ART WORK OF THE FUTURE 
SOCIAL ORDER. Self-determination 
and participation in the cultural 
sphere (freedom); in the structuring 
of laws (democracy); and in the 
sphere of economics (socialism). Self-
administration and decentralization 
(three-fold structure) occurs: FREE 
DEMOCRATIC SOCIALISM.” https://
theoria.art-zoo.com/i-am-searching-
for-field-character-joseph-beuys/ 
(publicado pela primeira vez no 
catálogo da exposição “Art into Society, 
Society into Art”, Londres, 1974.)

3 mais sobre o entendimento de 
Escultura Social de Joseph Beuys nas 
páginas 64-65.
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REFLUXO

 (...) não é apenas o número de espécies que estão a ser reduzidas, 

mas formas inteiras de sentir, pensar, agir e ser. 4

4 [tradução livre] do original: "(...) it is not just the number 
of species that are being reduced, but entire ways of feeling, 
thinking, acting and being." Heather Davies & Etienne 
Turpin, em “Art in the Anthropocene: Encounters among 
aesthetics, politics, environments and epistemologies. 2015. 

Pág. 12.

 Esta investigação teórico-prática partiu de uma revolta interior de 

querer romper com as condições que nos constrangem e afastam da 

vida. Parte sobretudo de uma inquietação desconcertante de querer 

agir, mesmo sem certeza alguma. A sensação que o presente me traz é de que a apatia 

e o silêncio não são uma escolha, é necessário pensar, mas é através da acção que a 

matéria se move e a realidade se forma e transforma. Esta aparente dicotomia entre 

pensar e fazer, que na verdade devem ser complementares uma da outra, tem-me 

vindo a acompanhar ao longo de todo o processo de criação, este mesmo relatório 

é um estado desse pensar-fazer, e  parte do momento em que a reflexão e a crítica 

sobre o estado das coisas não mais satisfaz o espírito e impele a agir. 

 

 Desta forma, a minha prática desenrolou-se sobretudo em formas 

multidisciplinares de procura por uma emancipação da vida dos constrangimentos 

impostos pelas ideologias civilizacionais, onde a cisão entre sociedade e natureza está 

sempre presente. Com o colectivo Refluxo comecei a experimentar formas de acção 

directa e simbólica em espaço público.  Isto deu-se sensivelmente no término da 

minha licenciatura em pintura, sentia uma certa liberdade em não estar condicionada 

a um meio, o que me permitiu aprender, explorar e comunicar através da forma e 

do meio que melhor se adaptam às ideias, num caminho de constante cruzamento 

multidisciplinar e de auto-conhecimento. Não se entenda com este desabafo que a 

pintura se trata de inação, apenas a minha atenção e vontade não se encontravam com 

a pintura. Assim, a cisão com a pintura marca o início de uma procura pelo convocar 

do colectivo, pela tentativa de transformação dos actuantes no espaço e do próprio 

espaço numa atitude multidisciplinar. Este início dá-se paralelamente com a criação 

Fig. 1: (página anterior) pneu descartado  
no Rio Cáster, Ovar.  Refluxo, 2017.
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em conjunto com Xavier Paes de um colectivo de 

livre-associação - Refluxo (Ovar, 2016). Do latim “Re”, 

atrás, e  “Fluere”  fluir (Origem da palavra REFLUXO, 

2019). Refluxo é um fluir para trás, que pode ser lido 

como um fluir contra a corrente ou um “retorno 

arcaico”, nas palavras do filósofo, etnobotânico e 

psiconauta Terence McKenna (1946-2001). A criação 

do colectivo surgiu de certa parte da necessidade e 

falta de ligação com a comunidade de habitantes da 

cidade, e sobretudo de estruturas e espaços de apoio 

à criação, discussão e partilha. Uma vontade de criar 

raízes profundas que possam gerar a mudança a 

nível local. No entanto, a força impulsionadora para 

a criação do grupo foi o desejo de agir e promover 

formas de acção directa e local, através de exercícios 

que procurem uma transição do poder para a nossas 

mãos. E assim juntando amigos e desconhecidos, a 

primeira acção do Refluxo foi uma “eco-intervenção” 

no Rio Cáster onde procuramos recolher lixo que 

se encontrava nas margens, enquanto partilhamos 

conversas e ideias sobretudo das questões que 

tentavamos levantar ao tomar a acção. 

 Do plano das ideias e intenções para esta 

tomada de acção percebemos que dentro daqueles 

momentos de cooperação e ajuda mútua, numa 

tarefa que à partida parece simples, mas que se 

revelou um verdadeiro desafio, limpar o rio, levou 

a um desencadear de relações e um espaço que 

facilitou e promoveu uma pequena assembleia 

participativa e horizontal entre @s participantes e 

alguns transeuntes mais atentos.  

Fig. 2: Cartaz de divulgação da acção. 
            "Eco-intervenção 3.0" (Refluxo, 2018)

Fig. 3 Cartaz de divulgação para evento "Ice 
Meltings" 8 Julho 2017, Refluxo.
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Fig. 4: Álvaro Reis, Área de paisagem protegida da Foz do Rio 
Cáster, 1998.  pág. 13  

Fig. 5: Captura de ecrã de mapa com a 
nascente, percurso e foz do Rio Cáster. 

[acedido em 9/9/2019) 
https://www.viamichelin.pt/web/

Mapas-plantas?address=Sanfins%2C%20
santa%20maria%20da%20feira
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 O Rio Cáster nasce em Sanfins, Santa Maria da Feira, cidade 
vizinha de Ovar, e desagua na Ria de Aveiro.  É uma das zonas húmidas 
principais de Portugal, com área protegida de caniçais, sapais e 
vegetação ripícula. Para além de ser o habitat de variadas espécies de 
animais que escolhem o local para se reproduzirem  - como a águia 
sapeira (circus aeroginosus), a garça-vermelha (ardea purpurea) ou o 
perna-longa (Himantopus himantopus) (REIS, 1998: 15) - , o rio não 
beneficia apenas as aves. As comunidades de humanos das terras 
que o rio atravessa, dependem muitas vezes deste para regarem os 
seus terrenos de cultivo agrícola, para alimentarem o gado, e por 
mais longíquo que se pareça, ainda se vêem as lavadeiras no rio pela 
manhã cedo a esfregarem roupa nas pedras. 
 
 A uma escala económica, o rio é local e "suporte de um dos 
mais importantes tecidos industriais do país" (REIS, 1998: 14), que, na 
ausência de um programa de gestão ambiental (de parte nenhuma), 
despejam enormes cargas de poluentes para o meio hídrico. 

Fig. 6: Álvaro Reis, Área de paisagem protegida da Foz do Rio 
Cáster, 1998.  pág. 14 
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Fig. 8:  Recolha de objecto ainda 
com o seu conteudo. Refluxo, 

2017

Fig. 7: (na página anterior) 
Oficinas Refluxo "Pensar o presente para 
imaginar o futuro", 2019 
(em colaboração com a Câmara Municipal de 
Ovar)

Eco-intervenção no Rio Cáster, Ovar, com 
jovens dos 9 aos 16 anos.
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 Inicialmente sem qualquer intenção artística, o lixo recolhido do rio demonstrava 

possuir um carácter incrivelmente estético e poético. Desde objectos completamente 

obsoletos, a recibos de compras datados do mesmo dia que foram resgatados até 

fotografias de indivídu@s, telemóveis e televisões, a imensidade de produtos - 

maioritariamente “post-consumer-waste”5- que vão para a natureza morrer ultrapassa 

o imaginável.  As marcas do tempo e da erosão são gritantes, a transformação dos 

mesmos ao tempo e ao esquecimento, revelam que independentemente do tamanho, 

peso, matéria ou função, todos partilham da perda do valor de circulação e a fácil 

descartabilidade com que os levaram a terminar a sua vida no fundo dos nossos 

rios contaminando as veias do nosso planeta, as mesmas veias que bombeiam a 

água com que matamos a nossa sede. Estes objectos descartados e transformados 

pelo tempo demonstram sobretudo, o pensamento egoísta 

e insustentável que o capitalismo gera. Não constituem o 

problema, mas sim, a consequência desse pensamento.
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 Da acção parte-se para o objecto. Pelo seu carácter poético, este lixo “post-

consumer waste”4 transformou-se em artefacto, fósseis, arquivo arqueológico de 

uma civilização altamente tecnológica mas extremamente disfuncional, inconsciente 

e mal adaptada (incapaz, por exemplo, de encontrar solução para questões como 

objectos de utilização única e não-recicláveis).

Fig. 9: Eco-Intervenção #2 (Rio Cáster, Ovar. 18 de Março de 2017) @ReFluxo Colectivo
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Fig. 10, 11 e 12: Registo Eco-Intervenção 3.0 (Rio Cáster, Ovar. 17 de Dezembro de 2018)

Fotografia analógica, revelação DIY c/ “caffenol” usando matérias do uso diário (café, limão 

e soda cáustica). 

Película monocromática de 120mm, Kodak TMAX iso 400.

Lubitel 3.5 (1950) usada.

Refluxo, 2018

 5 Post-consumer-waste “é todo o material 
descartado depois do seu uso. Os resíduos 
‘pós-consumo’ passam pelas mãos de um 
consumidor final e cumprido o propósito 
pretendido, são descartados para o lixo, 
reciclagem ou recuperação. Muito comumente, 
é simplesmente o lixo que os indivíduos 
descartam rotineiramente, seja no caixote do 
lixo, no chão, incinerando ou despejando no 
ralo. (tradução live) (TAHA, 2016). Pre & Post 
Consumer Waste Definition.

Fig. 10: Saco de plástico onde se lê "reutilize este saco".

Refluxo, 2018
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Fig. 11: Garrafa de óleo de fritura (embalagem 
de plástico) e pedaços de esferovite (poliestireno 

expandido),
Refluxo, 2018



27



28

Fig. 12: Lata de alumínio subterrada
Refluxo, 2018
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Fig. 13: captura de ecrã da pesquisa da 
grande ilha de lixo no pacífico através da 
plataforma google maps. 2017
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Breves apontamentos sobre o  Antropoceno

 

 (...) As nossas liberdades, os nossos confortos, a nossa 

prosperidade são todos produtos do carbono fóssil, cuja combustão 

cria o gás dióxido de carbono, que é o primeiro responsável pelo 

aquecimento global. As nossas gerações são as mais afortunadas 

que jamais viveram. As nossas gerações poderão ser também as 

mais afortunadas que jamais viverão. Habitamos o breve interlúdio 

histórico entre o constrangimento ecológico e a catástrofe ecológica. 

George Monbiot em “O Calor: 

como impedir o planeta de arder”, 2007. Pág. 21

 O impacto das actividades humanas na geologia e biologia do Planeta é 

hoje tão profundo que se discute a entrada numa nova era geológica 

(Agosto, 2016) que vem suceder o Holoceno - dizem os cientistas -, e que 

se denominou de “Antropoceno”. Uma era marcada, - literalmente, na estratificação 

geológica da Terra ou nos núcleos de gelo da Antártida – pelo aumento dos níveis de 

dióxido de carbono (CO2), sobretudo produzidos pela combustão de petróleo,   tendo 

estes níveis acelerado ao longo do último século, mais do que em qualquer outra 

altura dos últimos 20 000 anos. (MONBIOT, 2007:31) 

 Segundo a comunidade cientifica, este aumento das concentrações de dióxido 

de carbono no planeta, em parte são absorvidas pelos oceanos (estima-se 28%), 

pelo solo (29%) e na atmosfera (42%), o que resulta na acidificação dos oceanos, 

aumento da temperatura global, que por sua vez acelerará o degelo nos pólos e que 

consequentemente, num ciclo vicioso, contribuirá ainda mais para a libertação de 

gases de efeito de estufa, elevará os níveis do mar submergindo grandes porções de 

terra. O que para nós parece inofensivo, como um aumento de 2ºC nas temperaturas 

globais, tem implicações devastadoras em todo o ecossistema planetário, a partir 

desse ponto, os corais no fundo do mar morrem, destruindo o habitat de milhares 

de espécies que extinguir-se-ão devido à falta de alimento, e assim, num efeito de 

bola de neve, rompe-se com a cadeia alimentar natural, matando praticamente toda 

a vida na Terra. (MONBIOT, 2007) 
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 Havendo outras datas e termos em discussão para a dada Era, como 

Capitaloceno ou Petro-Capitaloceno como propõem Donna Haraway, bióloga, filósofa 

e autora de vários escritos feministas e anti-especissistas e T. J. Demos, historiador 

de arte e crítico de cultura visual contemporânea. Para a presente investigação e 

futuras referências a este tempo específico, usar-se-á o termo “Petro-capitaloceno” 

que Demos adopta em “Against the Anthropocene” (DEMOS, 

2017), pois representa melhor a relação de causas e 

responsabilidades para o momento de 

crise em que (sobre)vivemos. Há que 

“descolonizar” a própria linguagem, 

segundo o autor, o termo 

escolhido para cunhar o 

momento actual - Antropoceno 

- (Antropo > Humano) associa 

a responsabilidade e culpa pela 

devastação e crise da situação 

ecológica mundial a todos nós 

humanos, incluindo aqueles que 

em nada contribuíram - como 

é exemplo das comunidades 

mais empobrecidas de países 

subdesenvolvidos que vivem na pele as 

injustiças de um sistema violento, que 

não têm sequer poder económico para poderem 

participar neste sistema, outra forma que não seja na 

sua própria condição de vítima - e que, ironicamente, não fosse 

tal situação tão grave, - apesar de não 

terem dado qualquer contributo 

para o agravamento da 

crise ecológica actual, são 

os que mais sofrem com o 

problema. “Concentro-me nas nações ricas por esta razão: 

até demonstrarmos que somos sérios quanto à redução das nossas próprias 

emissões, não estamos em posição de pregar moderação aos países mais pobres.” 

(MONBIOT, 2007:22). Se o aumento da temperatura global, para nós, ocidentais, e 

habitantes do hemisfério Norte - e que vivemos os luxos e confortos do Capitalismo 

-, pode significar Invernos mais amenos e Verões mais tropicais, para as populações 

do hemisfério Sul, como o caso do continente africano, este aumento de temperatura 

significa o limiar entre a vida e a morte, aumento e maior disseminação das 
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Fig. 14: Emissões de CO2 por combustão 

de combustíveis fósseis na Terra. É perceptível a 

concentração das emissões no Hemisfério Norte. 

Trends in Atmospheric Carbon Dioxide [Em linha] [Consult. 

18 may. 2019]. Disponível em WWW:<URL:https://www.

esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ff.html>.

doenças contagiosas, escassez total de água com contrapontos de locais que serão 

completamente submersos como a cidade de Lagos, Durban, e até Lisboa, Londres ou 

Rio de Janeiro. Acrescentemos agora a este panorama as consequentes devastações 

que esta estrutura de hierarquia e poder inflige no mundo animal, estes que não 

possuem voz para se defenderem e que sempre viveram em plena adaptação e de 

acordo com a Natureza. (MONBIOT, 2007; DEMOS, 2017 e HARAWAY, 2016). 

 

 Facilmente reconhece-se um padrão: a relação das 

emissões de CO
2
 com a economia e a política. As grandes 

reservas de petróleo encontram-se, sobretudo, no 

hemisfério Sul, Venezuela e Arábia Saudita a 

ocupar os primeiros lugares. Então como é que 

as maiores reservas da matéria-prima mais 

desejada, comercializada e usada na Terra, se 

encontram do lado do hemisfério com menos 

emissões de CO
2
 e onde existem maiores 

níveis de pobreza, fome, incumprimento dos 

direitos humanos, guerra, tirania dos governos 

e violência contra as mulheres? Existe um padrão 

económico e político que precede a Era Industrial. 

 

 O Antropoceno não teve o seu início apenas com o 

desenvolvimento industrial dos finais do século XIX. É certo que esse 

progresso acelerou as consequências do nosso 

estilo de vida, mas o começo desta era de 

violência contra a vida, destruição planetária e 

exploração desmedida tem as suas origens com o 

nascimento do Capitalismo, sendo realmente instaurada 

e “oficializada” na Idade Média com o 

início das explorações além-mar tão 

preconizadas por nós portugueses sob 

o glorioso nome “Descobrimentos”6,  

que oficializaram uma era marcada 

pelo colonialismo, a extracção e roubo 

de recursos naturais levando a guerras 

por território e escravização e tráfico 
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de seres humanos com base em preconceitos ilógicos 

aprendidos através da socialização e de ideologias racistas, 

xenófobas e patriarcais. (DEMOS, 2016 e 2017; ANTLIFF, 

2007)  A formulação desse pensamento insensível a outros 

seres humanos, capaz de provocar o sofrimento ao outro, 

sem respeito pela própria vida, marca o início do Antropoceno. Os avanços cientifico-

tecnológicos do último século só vieram afirmar ainda mais esta falta de ética, 

consciência ecológica e política, centrada num pensamento do lucro acima da vida, 

culminando nas consequências catastróficas ecológicas a que assistimos hoje. 

 Assim, o Antropoceno não é o simples resultado das actividades 

realizadas pela nossa espécie Homo sapiens; são os efeitos que 

derivam de um nexo particular do confluir epistémico, tecnológico, 

social, político e económico, que configuram a realidade 

contemporânea da nossa realidade presente. 

(tradução livre) DAVIS & TURPIN (2015) pág. 7  

 Esta sociedade "Petrocapitalista" representa um aumento das relações 

hierárquicas entre os humanos, a violência contínua da supremacia branca, o 

colonialismo, o patriarcado, e a sede de poder, que exacerbam a violência infligida 

ao mundo não-humano (DAVIS & TURPIN, 2015). O Capitaloceno (HARAWAY, 2016), 

aponta diretamente para um sistema económico político voraz que não conhece 

limites, onde as vidas humanas, e de outras seres vivos, e a beleza e riqueza da Terra, 

são constituídos como meros recursos e externalidades. Lucro acima de tudo, a 

extensão lógica da mais-valia e da acumulatividade. 

 

 A economia do petróleo, é, sem dúvida, extraordinária (sinta-se a admiração 

e menos a ironia): extraímos petróleo - o crude bruto – transportamos para o 

hemisfério norte através de longos tubos que atravessam mares, terras e ventos, - 

a custo de vidas humanas e não-humanas - queimamos o petróleo nas refinarias 

e obtemos combustível para alimentar as necessidades energéticas das sociedades 

mais ricas; desse processo de queima, resultam resíduos que não são de todo 

desaproveitados. Desses resíduos fazemos uma miríade de subprodutos também 

altamente comercializados e rentáveis –  plásticos!!! – Assim como obtemos enxofre, 

constituinte essencial da pólvora. É uma economia autossustentável: Fazemos guerra 

para extrair (leia-se roubar) o petróleo com que iremos produzir as nossas armas e 

alimentar os nossos exércitos. 

6 (na página anterior) Mais uma 
vez a linguagem é usada como 
manipulação da própria História, um 
processo de colonização marcado 
por extrema violência – só assim 
pode ser - é amenizado, apagado, 
ao dar-lhe um nome positivo como 
“Descobrimentos”.



35

 O nosso grande problema é uma pluridade e complexidade de questões 

maioritariamente  epistémicas. É necessária uma descolonização e des-

mercantilização da vida, isto engloba toda a realidade, desde a natureza à produção 

de conhecimento humano. “Só derrubando os imperativos sociais do tempo e do 

espaço se podem imaginar novas relações e novos ambientes” (ANÓNIMO, 2015: 27). 

@s artistas, no papel de produtores de conhecimento e subjectividade, tentam desde 

há muito romper com esta realidade distorcida, e o século XX assistiu a uma explosão 

de movimentos que aliaram essa vontade de emancipação d@ indivídu@ e da própria 

arte com formas de protesto e activismo político - veja-se o caso de Gustave Courbet 

e demolição da Coluna de Vendome, e o seu Realismo Social que procurou colocar 

o proletariado e o seu quotidiano no centro da arte. Estávamos ainda na viragem 

do século XX, o movimento Dada ocorrido num ambiente de tensão marcado pela I 

Guerra Mundial, com a sua visão radical e provocadora, refrescante e anárquica, uma 

explosão da arte sem precedentes onde viria a nascer a performance e as primeiras 

formas de participação documentadas na arte (o teatro de Brecht) ou mais tarde na 

década de 60 onde as lutas sociais se aliaram às práticas artísticas florescendo novos 

géneros como a crítica institucional, o happening ou a street art. Ainda assim, nem 

mesmo a arte está livre de toda a imoralidade e psicopatia inerente à “maquinaria 

social” (ANÓNIMO, 2015: 9). Desde a sua mercantilização, instrumentalização ou 

apropriação pelo poder para instaurar uma dada visão do mundo, conquistar uma 

total hegemonia, ou até mesmo a capitalização da arte e a continuidade de mecenatos 

e patrocínios de instituições culturais por gigantes como a Shell ou a British Petrol 

(BP), que participam directa e activamente no engendramento de guerras e atentados 

contra a vida (MATHIESEN, 2015).  Estas empresas usam a arte como forma de 

Fig. 15: "Human Cost", Liberate Tate (2011), documentação de performance. Tate, Londres. 

Fotografia: Amy Scaife
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“greenwashing”, dando generosos apoios a grandes instituições culturais. Assistimos 

a casos como o de uma exposição de 2012 no Science Museum em Londres, intitulada 

“Climate Changing Stories”, orgulhosamente patrocinada pela Shell (fig. 16). Mais 

recente ainda, em 2018, o British Museum abarcou uma exposição comissariada pela 

BP, intitulada "I am Ashurbanipal: king of the world, king of Assyria” (2018) com 

património assírio roubado durante as sucessivas invasões militares ao território, 

organizadas também para obter petróleo mais barato. Com tal afronta e atentado aos 

direitos humanos,  a acrescentar a usurpação da arte e da cultura como instrumento 

de manipulação das massas, resultaram vários protestos em forma de performances, 

acções directas e outras actividades culturais por parte do grupo Culture Unsustained. 

(JAMES, 2019) Este tipo de financiamento das instituições culturais, mantêm-nas 

silenciadas e cúmplices na responsabilidade da violência exercida entre nações e 

sobretudo das questões ligadas à emergência climática. Desde então tem havido 

inúmeros protestos contra a instituição pública, onde surgem grupos organizados 

de acção directa que cruzam a arte e o activismo, é o caso da conjunção de grupos 

internacional “Art Not Oil Coalition” do qual faz parte o colectivo "Liberate Tate" (fig. 

15). 

 Esta situação de extremos, a forma como encaramos a natureza, separada 

da sociedade, da própria humanidade, em completo desapego às nossas raízes 

naturais, demonstra como (des)valorizamos a vida, e por extensão todo o nosso 

desequilíbrio enquanto espécie e sociedade. Chegamos a um ponto onde T. J. Demos 

aponta dois cenários possíveis para o futuro: a perpetuação deste sistema violento 

que terá de confiar na tecnologia para preservar a continuação da nossa espécie na 

Terra, ao que o autor denomina de “technofixes”, um futuro marcado por soluções 

de geoengenharia para combater as alterações climáticas e evitar catástrofes que 

potencialmente acabem com a vida na Terra, governada por movimentos cada 

vez mais centralistas e autoritários, actuando sob a égide de aparelhos de estado 

repressivos (ALTHUSSER, 1970), um corpo da polícia cada vez mais militarizado e 

armado, e a agravar teremos  formas de política socio-económica que aumentarão 

ainda mais a desigualdade entre seres-humanos. Alternativamente, com os avanços 

tecnológicos que produzimos, poderíamos endereçá-los para a “formação de culturas 

autossustentáveis e descentradas baseadas em energias renováveis", cooperação e 

ajuda mútua entre todos os seres-vivos. (DEMOS, 2017: 97) 

 

 Mas por que razão deve a arte inferir em tais problemas? Deve a arte ser 

instrumentalizada em busca de uma reposição da ordem das coisas no mundo? Será 

a arte o lugar da resistência contra toda a violência infligida? Se sim, de que forma é 

que a arte actua no político e quais as suas estratégias?  
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Fig. 16: Folha de sala da exposição "Climate Changing Stories", Science Museum, Londres. 2012. 

Na contracapa observamos os patrocinadores da exposição: Shell, Siemens, Bank of America, Bayer, etc
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PussyRiot
15 July 2018 ·

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members 
performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the 
Game”

 Today is 11 years since the death of the great Russian poet, 
Dmitriy Prigov. Prigov created an image of a policeman, a carrier of the 
heavenly nationhood, in the russian culture.

 The heavenly policeman, according to Prigov, talks on the two-
way with the God Himself. The earthly policeman gets ready to disperse 
rallies. The heavenly policeman gently touches a flower in a field and 
enjoys Russian football team victories, while the earthly policeman feels 
indifferent to Oleg Sentsov’s hunger strike. The heavenly policeman rises 
as an example of the nationhood, the earthly policeman hurts everyone.

 The heavenly policeman protects baby’s sleep, the earthly 
policeman persecutes political prisoners, imprisons people for “reposts” 
and “likes”.

 The heavenly policeman is the organizer of this World Cup’s 
beautiful carnival, the earthy policeman is afraid of the celebration. The 
heavenly policeman carefully watches for obeying the game rules, the 
earthly policeman enters the game not caring about the rules.

 The FIFA World Cup has reminded us of the possibilities of the 
heavenly policeman in the Great Russia of the future, but the earthly 
policeman, entering the ruleless game breaks our world apart.

When the earthly policeman enters the game, we demand to:

1. Let all political prisoners free.
2. Not imprison for “likes”.
3. Stop Illegal arrests on rallies.
4. Allow political competition in the country.
5. Not fabricate criminal accusations and not keep people in jails for no 
reason.
6. Turn the earthly policeman into the heavenly policeman

(PUSSY RIOT, 2018)

Fig. 17: Registo da performance “Policeman enters the Game” (2018). O colectivo artivista 
Pussy Riot invade o jogo de futebol entre França e Croácia no Mundial realizado na Rússia 
como forma de protesto contra o espectáculo mediático enquanto no país se vive sob a 
tirania do poder de um déspota. (Moscovo, 2018) (Martin Meissner/AP/Shutterstock)
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A Urgência da Acção

 Do latim “agere” (“pôr em movimento”, “guiar” ), com raiz no verbo 

grego proto-helénico “ἄγω” *ágō e no proto-indo-europeu *h₂égeti 
(conduzir, guiar). (ARENDT, 2001: 238; WIKCIONÁRIO, 2017; LIDDEL 

& SCOTT, 1889), antevêm à palavra agir dois verbos gregos: “archein” (“começar, 

“ser o primeiro” e, “governar”) e “prattein” (“atravessar”, “realizar”, e “acabar”). “É 

como se toda a acção estivesse dividida em duas partes: o começo, feito por uma só 

pessoa, e a realização, à qual muitos aderem para “conduzir””, “acabar", levar a cabo 

o empreendimento.” (ARENDT, 2001: 238) Agir é actuar na realidade, é a através da 

acção que @s indivídu@s se revelam e partilham o comum, seja no conflito ou na 

harmonia. 

 A acção está essencialmente ligada com a vida, viver é um acto colectivo, 

nenhum/a indivídu@ existe isolad@, nem mesmo @ eremita (ARENDT, 2001: 38). 

Aquele que se isola perde a sua humanidade, viver não se limita a estar vivo, no 

sentido do funcionamento biológico do seu corpo - como uma planta ou um animal, 

uma vida subordinada às necessidades do corpo, ao que os gregos categorizam 

como “zoe” e que Hannah Arendt elabora na noção de “labor”7. 

A vida “zoe” era a vida do “oikos” (da família, da casa, do espaço 

privado, portanto, fora de toda a vida pública/política).  - Viver 

é um acto inseparável de todo o mundo externo a/o indivídu@,  

essencialmente, inseparável d@s outr@s, e daí que os gregos 

tivessem ainda outro termo para designar esse facto da vida - o 

“bios” - que engloba a forma como @s indivídu@s agem tanto 

como um todo ou na sua individualidade (AGAMBEN, 2007: 75).  

Assim, “bios” é o exercício dentro da “polis” - a vida em espaço 

público de onde deriva a vida política, a ética e sobretudo ao que 

refiro com “viver-bem-em-comum”.

 Agir sem pensar, pode-se revelar perigoso e obter-se resultados indesejados 

contrários aos pretendidos, ainda assim, não quer isto dizer que, mesmo com o 

pensamento presente, não estejamos livres do mesmo. Mas quando o pensamento 

e a acção se alinham, @ indivídu@ vive as suas convicções, é o caso do filósofo 

Diógenes de Sínope, humilhado, esquecido e marginalizado da História por viver o 

que pensava, por fazer da sua vida a verdadeira democracia. Democracia no sentido 

da acepção da palavra original, porque nem mesmo aquando do seu “nascimento” na 

7 “Labor é a actividade 
que corresponde ao 
processo biológico do 
corpo humano, cujos 
crescimento espontâneo, 
metabolismo e eventual 
declínio têm a ver com 
as necessidades vitais 
produzidas e introduzidas 
pelo labor no processo da 
vida. A condição humana 
do labor é a própria vida.” 
(ARENDT, 2001: 19)
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8 Rancière sobre uma visão realista 
para a transição com referência ao 
“programa platónico” que ainda 
hoje domina na nossa sociedade.
 “A utopia não é o alhures ou o 
futuro do sonho insaciado. É a 
construção intelectual que faz 
coincidir um lugar do pensamento 
com um espaço intuitivo percebido 
ou perceptível. O realismo não é 
nem a recusa lúcida da utopia nem 
o esquecimento do telos. É uma das 
maneiras utópicas de configurar 
o telos, de reencontrar a rosa da 
razão na cruz do presente. Fazer 
coincidir a ideia filosófica do meio 
com a classe média e com o espaço 
dos cidadãos é ainda realizar o 
programa platónico: arrumar o 
múltiplo sob a lei do Um (...).” 
 
Jacques Rancière, “Nas margens do 
político”, 2014. p.28

Grécia, 500 a.C., alguma vez se praticou essa verdadeira democracia. A palavra vem 

do grego “demokratia” (δημοκρατία) que inicialmente se referia a “democracia directa” 

(CrimethInc, 2017: 9) onde alguns indivíduos, apenas aqueles que reunissem as 

condições necessárias (ser do sexo masculino, adulto, nascido em Atenas, etc.), cerca 

de 10% de toda a população grega, participavam directamente e presencialmente 

na discussão pública - a vida “bios” -, ao invés do que acontece nas democracias 

modernas que se desenvolveram em democracias aparentemente inclusivas, mas 

representativas, onde uma minoria que se acredita ser elegida pela grande maioria, 

decide por todos. Passamos de um sistema exclusivo mas que a base se assentava 

na discussão pública e directa dos membros privilegiados, para um sistema onde se 

apela à discussão e acção d@ cidadã/o pontualmente e de uma forma distanciada e 

alienada mediada pela ilusão do voto. Precisamos de acabar com as ilusões de que 

a democracia, seja a democracia participativa e exclusiva de Atenas ou a que hoje se 

desenrola são o único e o melhor sistema de governação. É necessário destruir estas 

ideias para que possamos imaginar uma nova realidade.

 

 Apesar da palavra democracia ser aplicada maioritariamente ao que diz 

respeito a leis e governos eleitos, “DEMO-“: pessoas; “-CRACIA”: poder. Em nota de 

rodapé os autores de “From Democracy to Freedom” (CRIMETHINC, 2017: 10) notam 

que etimologicamente, é possível que “demos” não significasse “todas as pessoas” 

mas provavelmente, algumas pessoas ou classes sociais. O termo democracia serve 

muitas vezes também para invocar ideais abstractos de igualdade, participação, 

inclusividade e autodeterminação. “A questão fundamental para quem abraça estas 

aspirações é perceber se as práticas associadas à democracia são a forma mais 

eficaz de as realizar.” (CRIMETHINC, 2017: 9) Daí que, para 

Diógenes, a acção era a sua forma de comunicar, e desafiou 

o status quo da sociedade grega apelando ao humanismo 

e repudiando toda a autoridade, leis, burocracias e 

convenções sociais. Diógenes era um radical, despojou-se 

de todos os bens materiais, dormia dentro de um grande 

pote de cerâmica com(o) um cão (zoe), e seguia pelas ruas 

de Atenas e mais tarde Corinto, desafiando a autoridade e 

todos os códigos sociais impostos - desde urinar, defecar 

e masturbar-se em público até irromper as aulas de 

Platão para o insultar. Diógenes, pode-se dizer que era o 

antagonismo de Platão, pois o pensamento platónico que 

ainda hoje reina na nossa sociedade, passa por descobrir 

o funcionamento da natureza, através do logos e da razão, 

para a dominar e “arrumar o múltiplo sob a lei do Um”8 

(RANCIÈRE, 2014: 28). 
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 De forma antagónica, Diógenes, falava através das suas acções, renunciava 

qualquer convenção social da sua época e vivia conforme os seus ideais humanistas 

numa procura pela relação simbiótica com a natureza, ao invés da cisão entre 

civilização/natureza. Como exemplo e acto performático desse mesmo pensamento, 

Diógenes comeu carne crua em praça pública, um acto político de rebelião e 

demonstração de que humanidade, animalidade e natureza não são separáveis. 

(TOLOKONNIKOVA, 2018)

 A importância da acção está no seu poder de transformação da realidade 

que qualquer um de nós tem em si, não podemos continuar a confiar o futuro nas 

decisões feitas pela minoria elegida.  

 Os estados futuros do mundo social não são o efeito linear da 

vontade política, mas o resultado de relações e conflitos e mediações 

infinitamente complexas. (…) O presente não contém o futuro como 

um desenvolvimento linear. O surgimento de uma forma entre muitas 

formas possíveis é o efeito - provisório e instável - da polarização, a 

fixação de um padrão.

 Tendência é movimento numa determinada direção. (…)

A emancipação da a[c]tividade humana da exploração capitalista era 

uma possibilidade que poderia ser vista como uma tendência. 

 

(Franco "Biffo" Berardi em Futurability in the Age of Impotence,  2016. pág. 14 e 15) 

 

 Berardi prossegue com o exemplo do Comunismo que foi uma força na 

“composição técnica do Capitalismo” (BERARDI, 2016: 15) ao mesmo tempo que 

promoveu uma consciência social, sendo que na realidade nenhum dos dois se 

efectivou na direcção pretendida, como se sabe, estados como a Rússia ou a República 

Popular da China que, após as grandes revoluções sociais, estéticas e culturais 

necessárias para derrubar as estruturas de opressão - exemplo  da Revolução Russa 

de 1917 que prometia devolver o poder ao proletariado e onde na arte se reflectiu 

através do Construtivismo que negava o “lugar especial sagrado” da arte na criação 

humana, procurando inseri-la no quotidiano do povo -  terminaram em formas de 

governação totalitárias e tão ou mais déspotas que as precendentes. Talvez o que as 

revoluções falhadas nos ensinam é que a mudança não se resume a um só “evento”, 

em que se luta para um dado fim e depois acaba. Slavoj Zizek num pequeno vídeo  
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(onde critica este mesmo discurso de apelo à acção),  usando o exemplo do filme 

“V for Vendetta" coloca a hipótese se realmente um dia toda a gente saísse à rua em 

protesto e derrubassem o sistema imposto actual como acontece no final do filme, 

Zizek pressegue  “venderia a minha mãe (...) para ver o que as pessoas iriam fazer no 

dia seguinte” (ŽIŽEK, 2016). A mudança não se faz num dado período de tempo, para 

a mudança necessária é preciso um constante agir e ser, transformando o próprio 

devir do mundo - continuamente. 
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LIXO-NÃO-LIXO : ARTE-NÃO-ARTE
 
Da Acção ao Objecto
 

 Das acções do colectivo Refluxo realizadas no rio em que o maior 

interesse para além da acção directa, era a tomada de consciência e 

o contacto com as pessoas, no final de cada intervenção sentíamos 

satisfação pelas horas bem passadas (esta acção não é para os altruístas), contudo,  

em simultâneo sentíamos alguma frustração ao ver tantos sacos cheios de lixo. O que 

fazer com todo este entulho? Fazer a separação dos dejectos e colocá-los nos pontos 

de reciclagem parecia inútil. À partida, apenas o vidro seria realmente reciclado e a 

maioria do lixo seria enviado para um qualquer aterro, voltando a ser enterrado longe 

dos olhares e da culpa alheia. Simplesmente não fazia sentido voltar a colocar o lixo 

na escuridão, era preciso fazer algo, não sabíamos o quê, a sua mera exibição parecia 

pouco, mas o interesse estético de alguns objectos era tão grande que começamos a 

guardar o que conseguíamos. 

 

 Assim o processo inicia-se com a acção, e de todo o lixo recolhido faz-se uma 

triagem e de seguida organizam-se os objectos por categorias: função, tamanho ou 

tom cromático. Ao ver o arquivo de lixo surgia a vontade de compor, construir e 

desenhar no espaço.

 

Fig. 18: Exercício de moldagem com garrafas de plástico. 
Edição em porcelana (s/ vidrado cozida a 1300ºC)

Fig. 19: (na página seguinte) dejectos recolhidos do rio em 
processo de secagem e seleccão. 
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20

21

21

23

24

 25

 27

26

Fig. 20 a 27: Objectos encontrados no Rio Cáster em 
Julho de 2018.  Colectivo Refluxo.

Fig. 28: (página seguinte) Extensão do rio onde os 
objectos das figuras 19 a 26 foram encontrados.
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 Nestes objectos vemos reflectida a nossa cultura consumista, patriarcal 

e altamente globalizada. Veja-se, por exemplo, a embalagem da lixívia 

concentrada “Lava Lar” da figura 24, onde se identifica um rosto 

feminino, direccionando o produto para o grupo de pessoas que se identificam com 

o género, reforçando a sua exclusão de vida política, de uma vida “bios” inerente à 

própria condição humana e não apenas ao género masculino, reduzindo-as ao espaço 

privado e às acções do lar ("oikos”) (AGAMBEN, 2007: 75). Bruno Latour filósofo e 

autor de uma obra vasta e crítica sobre ecologia política (“political ecology”), aponta 

que um dos maiores problemas ideológicos das sociedades deste Capitalismo-tardio 

é a separação entre objectos e sujeitos (LATOUR, 2004) – ou seja, tudo o que não é 

humano é percebido como realidades externas (objectos), e portanto não entram 

na discussão pública, tal como as mulheres até há bem pouco tempo. Mas temos 

também presente muitos humanos que são discriminados e igualmente tratados 

como “não-humanos”, como acontece nos casos de colonização, e a todos os humanos 

que não se insiram nos padrões da sociedade. Reduzimo-los à condição da vida 

“zoe”, como Agamben apresenta na sua noção do “estado de excepção”. Equiparamos 

grupos de humanos aos não-humanos como uma realidade externa de toda a acção e 

empreendimento humano - a vida do “bios” - , mas facilmente os integramos no nosso 

quotidiano, seja para nos alimentarmos, para nos servir, construir ou nos vestirmos 

– regra geral integramo-los através da indústria e dos laboratórios, sujeitados à 

dominação e violência, -  reconhecendo estes “outros agentes” do mundo como um 

conjunto de coisas, - e não seres vivos, - inanimados, sem poder de falarem por si 

próprios.

 

Pela aparência de cada objecto e a sua cultura visual 

associada, ou apenas pelo estado de decomposição, 

conseguimos estimar o tempo que permaneceram no rio 

a contaminar os ecossistemas, sejam horas, dias ou anos. 

Nas figuras 20, 23, e 25 observamos que aqueles objectos 

fazem parte de uma cultura visual, que já não está presente, 

por exemplo na figura 20, o design do produto já não se 

encontra na prateleiras dos nossos hipermercados, assim 

como a cassete  VHS na figura 25, um formato de vídeo 

completamente obsoleto. 

 De forma evidente os objectos recolhidos remetem-

nos para várias esferas da vida humana: as necessidades 

básicas que nos submetem à condição do "labor" (ARENDT, 

2007),  a nossa procura por ligação e partilha de experiência 

do real com o outro através da socialização, e também os 

nossos vícios e luxos. Vemos memórias e retratos de uma 

vida alicerçada no excesso e consumo rápido. 
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 Contudo, assiste-se com o passar do tempo, à presença de sinais de resistência 

e de preserverança da natureza que emergem destes corpos resgatados. Pequenos  

rebentos brotam inesperadamente das sementes que se depositaram ao longo do 

tempo entre a matéria transformada pelo ser humano e que ao mundo natural lhe é 

estranha. Como a vida é tão plástica, adptável e persistente. Do lixo, da podridão, do 

estéril, a vida irrompe como uma força imparável, a fina flor do entulho (Fig. 29)

Fig. 29: Lata de bebida energética com rebentos que brotam do seu interior.
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Ensaio para
  PLASTICULTURE I

 Ao nível do pensamento artístico, numa primeira instância, os objectos 

respigados foram sorteados por forma e cor, procurou-se estabelecer 

uma relação com o corpo e o espaço. Transferindo os elementos para 

o estúdio, os mesmos tornaram-se maiores, o espaço vasto que os continha - o rio - 

apagava o seu peso e tamanho real, agora fora deste, os objectos ainda carregados de 

água emanam o cheiro do rio e parecem pesar toneladas, onde o espaço de trabalho 

não é suficiente para os abarcar.  A primeira concretização plástica e estudo estético 

e de composição surgiu com o exercício “Ensaio para Plasticulture” (2018) onde os 

objectos respigados se encontravam suspensos numa relação de tensão com um 

ponto superior que se fazia representar por uma esfera de terra e sementes. (Ver 

Figura 31)

 Deste trabalho surgem 

outras preocupações, a questão 

participativa e a relação d@ 

autor/a - espectador@, assim 

como a interferência da estética 

no político e vice-versa. Entre 

acção e objecto, reflectem-se 

questões de partilha de valores 

a partir da experiência directa 

do participante com a realidade. 

No entanto, surge uma questão 

básica mas essencial: o que 

diferenciam estas acções no 

rio de, por exemplo, trabalho 

comunitário, social ou activismo 

político? 

Fig. 30: Vista do estúdio , FBAUP
2019
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Fig. 31: Inês Tartaruga Água
Ensaio para plasticulture I

 (antes de suspender)
Objectos recolhidos do rio, terra, sementes, 

cerâmica e cabos de aço.
dimensões variáveis

"Pontodesituação", FBAUP
2018
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Fig. 32: Tony Feher, Nova Iorque 
(título e ano desconhecidos). 
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Fig. 33: Tony Feher
Work in MATRIX
“I’m Tired of Toast,” 2002 
[exposição]
Tony Feher

sacos de plástico e corda de polipropileno
dimensões variáveis

(cortesia do artista, Anthony Meier Fine Arts, San Francisco, 
e D’Amelio Terras, Nova Iorque. Disponível em: http://
archive.bampfa.berkeley.edu/exhibition/201a [acedido a 12 
Agosto 2019)
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PLASTICULTURE II 

 Numa primeira instância pensa-se sobre a acção no espaço público 

dessa experiência partilhada da realidade, e noutro plano, a mediação 

dessa mesma experiência através do objecto. Procurou-se estudar 

esses elementos encontrados, pela sua materialidade, forma, utilidade e valor, através 

da reprodução das formas pela técnica tradicional de moldagem. (ver figura 18) 

 A reprodução das mesmas formas encontradas, noutro material – a porcelana 

– tentou tornar visível o que se constitui hoje uma invisibilidade no plano da paisagem 

urbana e natural – o plástico. Essa procura por visibilidade dá-se também pela 

escolha do material para a edição das formas, a porcelana, que desde a sua origem 

é tida como um material valioso e puro, também associado à realeza, questionando 

a ideia de   lixo/não-lixo, arte/não-arte - será arte por ser técnica?9 Será lixo por 

representar lixo? Será arte porque é um material valioso? Será lixo por ser apenas 

mimético? 

A porcelana, comparada com o plástico, é claramente mais pesada, no entanto, a sua 

aparência é de leveza, possui uma qualidade translúcida, em alusão à transparência 

dos plásticos, que, no caso das garrafas parecem torná-las invisíveis. A escolha 

de um material pesado mas resistente e translúcido foi uma opção de querer dar 

 9 A palavra arte como empregamos hoje deriva de vários termos com sentidos distintos: 
tekhné e ars. Ars termo associado ao aperfeiçoamento e virtuosismo técnico, capacidade, em 
oposição a natura, habilidade natural. "Tékhne nomeia uma forma de saber. Não significa 
o trabalho e a fabricação [como o termo Ars]. Mas saber quer dizer: ter em vista desde o 
início o que está em jogo na produção de uma imagem e de uma obra. A obra pode ser 
também uma obra de ciência ou de filosofia, de poesia ou de eloquência. Arte é tékhne, 
mas não técnica. O artista é tekhnítes, mas não somente técnico ou artesão”. (HEIDEGGER, 
1967) Esta é provavelmente uma das problemáticas mais discutidas no campo artístico, e 
que vem alterando conforme o tempo, esta concepção de arte está associada à estética e à 
sua revelação e procura da verdade, que liga a teckhné à poiésis, à physis (ao real) que por 
sua vez está relacionado com a epistéme e arché (inicio, originar). Por esta razão, a palavra 
alemã para arte é bem mais precisa no sentido de distinção de arte (como uma habilidade 
técnica, uma actividade exclusivamente humana de transformação do natural/realidade, 
de arte (“kunst", deriva da raíz “kennen”, em português, conhecer ou conhecimento) como 
a criação de significado, desvelamento do real através do gesto poético, da imaginação e 
intuição. (BEUYS, 1983; HEIDEGGER, 1967). Nesta discussão, Agamben  (2019), prefere 
nominar de "gesto poético” quando se fala de criação artística, distinguindo a criação "de 
algo novo”, criada no pensamento e equiparado a deus - “creare ex-nihilo” (criar do nada) - e 
a criação como actividade humana de transformação da matéria como “facere de materia”. 
Herbert Read, propõe arte como um ramo de conhecimento tal como a ciência, mas ainda 
mais antigo dando como exemplo as pinturas rupestres feitas pelos nossos ancestrais 
em cavernas, na verdade podem ter sido as primeiras formas de escola e transmissão de 
conhecimento. (READ, 1961)
Mais sobre a discussão em:
HEIDEGGER, Martin. "A proveniência da arte e a destinação do pensamento" (1967). In: 
L'Herne - Martin Heidegger. Paris: Éditions de l'Herne, 1983, p. 84.  Consultado em 26/8/2019 
[disponível em: http://www.dicpoetica.letras.ufrj.br/index.php/T%C3%A9khne]; e READ, 
Herbert. “The Meaning of Art” (1931). Middlesex: Penguin Books, 1961 [disponível em: 
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.529212/page/n17]
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visibilidade a esse corpo.

 A indiferença e invisibilidade de eventos e coisas como a poluição, o 

aquecimento global ou o próprio plástico, segundo Timothy Morton, professor de 

filosofia e estudos ecológicos, é uma das características do que o autor considera 

como um hiperobjecto, que pela sua imensidão e existência (a)temporal à escala 

humana, transcendem a nossa própria compreensão.  (MORTON, 2018)

 O primeiro exemplo de um hiperobjecto pensado pelo autor, foi o poliestireno, 

- pode-se observar um exemplar retirado do rio na figura 34  - um tipo de plástico 

usado em variadas aplicações no quotidiano como material isotérmico (usado em 

copos descartáveis, construção, isolamentos, etc) e categorizado como “possivelmente 

carcinogénico.”10 “Imagine-se todo o plástico produzido no mundo até hoje”, 

propõe Morton (2018: 4),  e a sua quase infinita permanência na Terra - os 

que ainda estão em uso, os que estão em produção ou ainda por produzir, 

os que já foram descartados e os que já se desfizeram em pedaços microscópicos e 

fazem agora parte da nossa corrente sanguínea - consegue-se visualizar essa massa 

de plástico? “Os hiperobjectos não existem sobre nós como naves espaciais gigantes. 

Eles estão em nós. Eles somos nós. Considere o facto de que, como membro da 

espécie humana, fazemos parte de uma entidade massivamente distribuída que age 

como um asteróide que se precipitou para a Terra há 65 milhões de anos”. (MORTON, 

2018: 5) No entanto, com isto não se quer dizer que somos impotentes perante os 

hiperobjectos, ainda com o exemplo do plástico, o autor expande: existe uma 

larva que consegue digerir 

com sucesso partículas de 

poliestereno, “isto significa 

que, se pensarmos bem, 

todos os tipos de criatividade 

e novidade são possíveis no 

mundo. O mundo está repleto 

de potencial revolucionário. 

(…) Eles [hiperobjectos] são 

enormes, mas podem ser 

derrotados e desmantelados.“ 

(MORTON, 2018: 4 e 5)

 

 Fig. 34
Inês Tartaruga Água
Plasticulture II
instalação
Objectos respigados do rio resultantes de 
acção colectiva, field recordings, areia e 
plantas.
Residência "Mehter: Matéria, Forma e 
Transformação"
Museu Júlio Dinis, Ovar, 2018

fotografia por Miguel Vieira Pinto

10 http://www.inchem.
org/documents/iarc/
vol82/82-07.html



58

 Na exposição “Plasticulture II” (fig. 34, 35, 

36 e 37) abordo essa ideia de resiliência, 

resistência, “criatividade e novidade” que 

emergem da natureza - da força da vida. A 

semente que brota de entre fibras de plástico, 

a raíz que rompe o pneu ou a adaptação 

dos ecossistemas aos objectos criados 

pela humanidade, a natureza acolhe estes 

corpos estranhos e inventa novas relações 

simbióticas com eles

 Em “Plasticulture II”, o chão da sala é assumido como o rio e 

todas as composições são trabalhadas a partir do plano horizontal, 

estabelecendo a mesmo relação dos sujeitos com os objectos 

quando estes estão ainda no rio. No entanto, na sala expositiva, sem 

a água que os encobre e transforma. Esta disposição dos objectos 

num plano abaixo do olhar médio do observador obriga-o a curvar 

para se aproximar e melhor ver os detalhes de cada composição, 

por exemplo na figura 34 é observável o relevo que o rio e o tempo 

marcaram na espuma (poliestereno extrudido).

 Terminada a instalação “Plasticulture II”, encerro também 

com a experimentação das técnicas de reprodução de objectos, 

experiência que me permitiu passar pelo processo, por excelência, 

dos meios de produção capitalistas - reprodução e acumulação. - O 

uso do gesso para os moldes e o desperdício de água e materiais, 

ditou o término da reprodução e da moldagem.

Fig. 35
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Fig. 35, 36 e 37
Inês Tartaruga Água

Plasticulture II  (detalhes)
instalação

Objectos respigados do rio resultantes de acção 

colectiva, field recordings, elementos naturais do rio, 

vidro soprado e porcelana.

Residência "Mehter: Matéria, Forma e Transformação"

Museu Júlio Dinis, Ovar, 2018

fotografias por Miguel Vieira Pinto

Fig. 36

Fig. 37
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Fig. 38 (página anterior)
Inês Tartaruga Água
Plasticulture II (detalhe)
(instalação)
Objectos respigados do rio resultantes 
de acção colectiva, elementos naturais e 
porcelana.
Residência "Mehter: Matéria, Forma e 
Transformação"
Museu Júlio Dinis, Ovar, 2018
fotografia por Miguel Vieira Pinto
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 PLASTICULTURE III

 A partir deste momento procuro não produzir mais, volto-me para a 

composição visual com as formas pré-concebidas que o rio me traz. 

É também a partir destas experiências que, de certa forma, retorno 

à pintura, cruzando a escultura e a pintura numa abordagem multidisciplinar que 

se desenvolveu naturalmente, devido ao meu percurso académico. Em Plasticulture 

III (fig. 39) esse retorno é mais óbvio, primeiro pela escolha da disposição no plano 

bidimensional da parede, assim como pelo desenho criado e as cores conjugadas. 

Para além do desenho, da forma e da cor, observa-se também a repetição, a série, 

a sombra e a luz características da escultura.  Este momento expositivo apresenta-

se num arquivo de objectos variados que se assemelham pelos tons terrosos e pela 

degradação avançada, sujeitos aos agentes erosivos do espaço onde se encontravam 

enterrados, longe do olhar e do plano da percepção. Este dispor dos objectos é o seu 

desvelamento. Aqui, entre a pintura e a escultura procura-se mais uma vez tornar 

visível o invisível e ignorado. Para lá da visibilidade, o mais importante destas 

experiências com o lixo, é perceber que não preciso comprar tintas para pintar ou 

gesso para esculpir, que a vida abunda em poesia, até no lixo. 

 (...) a busca de novos modos de comunicação, longe de estar 

reservada aos pintores ou aos poetas, participa hoje de um 

esforço colectivo. Assim acaba a velha especialização da arte. Já 

não existem artistas pois todos o são. A futura obra de arte é a 

construção de uma vida apaixonante.

Raul Vaneigem em Arte de Viver para a Geração Nova. 2014: 243
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Fig. 39

Inês Tartaruga Água

Plasticulture III

(instalação)

150 cm x 750 cm

Objectos respigados do rio resultantes de acção colectiva,

Residência "Mehter: Matéria, Forma e Transformação"

Museu Júlio Dinis, Ovar, 2018
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Do objecto à ParticipAcção 
 

 A vontade de atender primeiro a/o observador@ e de envolvê-l@ na 

produção e autoria da acção e do objecto, para além dos pressupostos 

mencionado nos capítulos anteriores, surge de um certo repulso à 

mercantilização que “reduz a arte a uma variedade de produto consumível. (...) A 

comunicação tão imperativamente desejada pelo artista é interrompida e proibida 

mesmo nas relações mais simples da vida quotidiana.” (VANEIGEM, 2014: 243) 

Assim, essa procura por desmercantilizar a arte leva à desmaterialização do objecto 

artístico, em busca também de uma arte livre, acessível a todos e menos elitista, 

numa tentativa – talvez fútil - de reparação da ordem das coisas. Uma procura por 

irromper com o quotidiano e de consciencializar tanto os intervenientes como o 

espectador relativo à condição do presente e por conseguinte facilitar a discussão 

e as relações interpessoais. Encontrar na arte o lugar para a discussão pública e 

produção de subjectividade. 

 

 O primeiro e principal desejo da participação é a criação de um sujeito activo, 

numa tentativa de emancipar @ espectador/a que, por sua vez, determinará a sua 

própria realidade política e social. – activação. – Este desejo de tornar o sujeito 

passivo em activo, como explica Jacques Rancière em “O espectador Emancipado” 

(2010) dá-se pelo facto de colocarmos em pontos antagónicos activo/passivo, ver/

saber, contemplar/agir, aparência/realidade, acabando por dividir e distinguir @s 

indivídu@s que actuam, que fazem (indivíduos capacitados) daqueles que veem, 

contemplam (indivídu@s não capacitados) “criando uma alegoria à desigualdade” 

(RANCIÈRE, 2010: 21). No que corresponde à questão da autoria, a participação 

funciona como um “gesto de cedência do controlo autoral” tido em conta como 

mais democrático e igualitário do que a criação de uma obra por um/a artista só. 

Assim, a participação é compreendida como um modelo social não-hierárquico e 

mais positivo, desde a sua emergência à sua produção e recepção, ainda que muitas 

das vezes, esses aspectos não se traduzem na realidade – por exemplo relações de 

autoridade d@ artista para com @s intervenientes participantes. - Por último, a 

percepção de uma "crise na comunidade e responsabilidade colectiva" para a situação 

presente. Ainda assim, partindo de um pensamento profundamente Marxista, esta 

crise comunitária exalta toda a alienação e efeitos isoladores do capitalismo que a 

Arte Participativa tenta “curar” restaurando os laços sociais através da ‘elaboração 

colectiva de significado’. (BISHOP, 2012: 11) 
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 Claro que todas estas proposições (presunções?) levantam problemas, o 

primeiro foi uma certa sensação de falhanço nos objectivos propostos, e isso, talvez 

se deva à invisibilidade aparente da mudança. A transição é um processo demorado, 

colectivo e que nunca será imediato. No entanto, surgem também questões de 

autoridade para com o grupo, sendo eu quem propõe a experiência e de certa forma 

comanda a mesma, ainda que a relação seja sempre de abertura, existe um receio de 

paternalizar/moralizar @ outr@. Se a ideia é aproximar @s indivídu@s e propor uma 

mútua-cooperação, esta relação nunca pode ser de moralização ou culpabilização. 

A ideia de que @ artista, indivídu@ consciente que tenta através da sua arte passar 

uma mensagem e de certa forma “educar” um grupo de indivíduo@s, é uma posição 

perigosa que pelo seu “formato” de posicionar uns/umas como “mestres” e outr@s 

como “ignorantes” – apropriando-me dos termos de Rancière – torna-se ineficaz, 

pois parte logo do princípio que um/a sabe e o/a outr@ não, ou de um tipo de 

conhecimento é melhor do que outros, ao que o autor determina como “desigualdade 

das inteligências”, sendo toda a experiência e mensagem a transmitir pel@ artista 

condicionada pelo conhecimento/não conhecimento d@ outr@. Esperar que @ 

observador/a retire uma conclusão específica ou algum tipo de consciência com o 

objecto artístico – seja uma peça de teatro, performance, uma peça musical, uma 

pintura ou uma instalação – é assumir desde já que @ outr@ que vê, terá um contexto 

ou experiência da realidade idêntica ao d@ artista. E o que tanto Rancière ou Franco 

“Bifo” Berardi discutem é que se pode imaginar as imensas possibilidades de futuro 

em constante dissenso e consenso dentro da variedade complexa de indivídu@s e da 

própria natureza da realidade. Aquele que procura “educar” corre o risco de se tornar 

paternalista e condescendente para com @ observador/a e entrar numa lógica de 

“pedagogo embrutecedor” (RANCIÈRE, 2010: 23) em que, @ que o artista comunica 

é tudo o que @ observador/a deve ver e sentir. É importante abolir esta fronteira 

de que uns sabem e outros não, quebrar conceitos hierárquicos em direcção a uma 

sociedade horizontal. 

 A emancipação intelectual é a verificação da igualdade das 

inteligências. Esta igualdade não significa um igual valor de todas 

as manifestações da inteligência, mas a igualdade da inteligência 

relativamente a si mesma em todas as suas manifestações. 

Jacques Rancière, em O Espectador Emancipado, 2010. 18 

 Tod@s temos inteligência que se manifesta em diferentes campos e 

ramificações, competências e capacidades. Uma pessoa analfabeta pode não saber 
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traduzir as suas experiências da realidade para a escrita ou para a música enquanto 

que o poeta o faz, não quer isto dizer que o analfabeto é menos inteligente que o 

poeta, o que está em jogo é sempre o mesmo tipo de inteligência, uma tradução 

de signos por outros signos e figuras, de forma a comunicar a sua experiência da 

realidade. (FUKUOKA, 2008; RANCIÈRE, 2010: 18 e 19) - Esta era também uma das 

crenças de Diógenes, mais uma vez o logos e a razão extrema levaram-nos ao melhor 

e pior da nossa civilização. - Haverá sempre uma distância na comunicação, mas não 

é algo propriamente mau e que deve ser abolido, “é antes a condição normal de toda a 

comunicação. Os humanos são animais distantes que comunicam através da floresta 

dos signos” onde o dissenso é a própria razão e motor para a emergência da política 

enquanto procura pela harmonia comum. (RANCIÈRE, 2010:19) 

Fig. 40: Acção GERME no Festival Eco-

Estações. Rebordosa, Porto, 2018
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O objecto como mediação para a acção
 

 “GERME”, 2018

 

 Na exploração seguinte - “GERME” -, tentei abolir esta ideia que 

tinha em mente de ver @ observador/a como passiv@ e a aparente 

obrigação de @ envolver, assim como o contacto directo comigo, 

oferecendo uma distância que permita a/o individu@ na solitude da sua experiência 

individual, reflectir e decidir o que pretende fazer - participar ou não. - Este ensaio 

consistiu numa instalação com centenas de bombas de sementes ,um manifesto 

apelando à urgência da acção, acompanhado por material de escrita para @s que 

aceitassem o desafio assinarem, comprometendo-se a concretizar 

a acção proposta.

   

 “GERME” aconteceu na Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, dentro da exposição colectiva de escultura «BUCHA» 

(ver figuras 41, 43 e 44), teve uma duração de 15 dias, e contou 

com o engajamento de pelo menos 12 pessoas (tendo em conta 

as assinaturas gravadas no manifesto). É difícil tirar conclusões 

concretas sobre de que forma a mensagem ecoou nessas pessoas. 

No entanto, o que este trabalho subentende é que basta uma 

única pessoa para desencadear a proliferação de uma ideia e 

promover a mudança colectiva, sabendo que, uma revolução 

interior e individual é o que perfaz a revolução do colectivo. O 

trabalho transforma-se numa metáfora de si próprio. As bombas 

de sementes são na verdade simbólicas de uma “bomba” de ideias 

a disseminar que é transmitida através do manifesto na esperança 

de germinarem frutos para o futuro.  

 Seria mais fácil acompanhar os resultados das bombas literais, 

perceber se estas brotaram ou não nos sítio onde foram atiradas, 

do que perceber se as sementes ideológicas que esta peça tenta 

plantar em cada um/a d@s observadores, teve realmente alguma 
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repercussão na sua vida e na vida, e consequentemente nas dos que o rodeiam. Como 

um germe, há aqui uma tentativa de dissiminação de uma ideia, com a potencialidade 

de contaminar e expandir-se como um rizoma, tal como um vírus que infecta um 

organismo. “GERME” procura a propagação de uma ideia de força, reconheçendo a 

potencialidade dentro de nós, do poder da acção que pode começar a partir de um 

simples gesto, que poderá vir a ter um efeito borboleta. 

  

Fig. 41: Inês Tartaruga Água 
"GERME" 

(instalação)
Bombas de sementes (terra, argila, sementes da flora silvestre), madeira de 
pinheiro manso do meu jardim, manifesto em papel reciclado com sementes, 

caneta caligráfica de bamboo, porcelana e tinta da china
dimensões variadas

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
(fotografia por João Pinto)

2018
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Manifesto

“germe”

 nm (fig.) Causa; princípio; origem; estado rudimentar.

  BOTÂNICA. Parte da semente, de que nasce a planta.

             MEDICINA. Rudimento de um novo ser; embrião. 

  ZOOLOGIA. 1. Cicatrícula do ovo das aves. 2. Bactéria 

causadora de doença.

 “Tenhamos em nós a consciência do que um gesto 

alcança, do que a vontade move e do que na realidade se 

materializa. 

 

 Não lutamos pela Natureza como se de uma entidade 

sagrada tratasse, à parte das nossas vidas e dos nossos 

afazeres quotidianos...  Lutamos por nós mesmos, pelos 

nossos filhos, pela nossa própria continuidade no espaço-

tempo deste vasto Universo.”
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 Para a concretização de "GERME" foram necessárias trocas de sementes 

através da internet em comunidades de interesses, entre amigos e 

familiares, assim como através da recolha de sementes in situ da flora 

nativa e selvagem. Debate-se aqui a própria troca como um exercício alternativo ao 

modelo económico actual, numa simbiose entre vários agentes - pessoa > semente 

> ecossistema > pessoa -  procura-se acabar com a capitalização do mundo natural 

assim como a naturalização do capital. As sementes, essas minúsculas cápsulas 

de arquivo e informação genética altamente tecnológicas, capazes de transformar 

a realidade são a metáfora da acção. Se a acção se reproduzir e disseminar, como 

uma semente, é possível a criação de mais espaços selvagens e a recuperação de 

ecossistemas perdidos. 

 Esta concretização plástica é resultado dessa máxima do pensamento 

da acção directa e da autonomia e poder individual em transformar o espaço e o 

tempo inerente à própria acção, do fazer/agir/concretizar no plano real. Um só gesto 

desencadeia uma miríade quase infinita de novas possibilidades. 

 Possibilidade é conteúdo, potência é energia e poder é 

forma. (...) as possibilidades inscritas na composição atual do 

mundo não são infinitas, mas muitas. (…) Ao agir 

como uma alternativa entre diferentes 

possibilidades, o organismo 

entra em vibração e 

depois faz uma escolha 

que corresponde à 

sua potência. (…) 

Potência é a energia 

que transforma 

as possibilidades 

em atualidades 

[realidades].11  (BERARDI, 

2017:1)

Fig.42: Envelopes de trocas 

de sementes

Fig. 43: (à direita) "GERME" 

, 2018 (detalhe)
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Fig. 44: Manifesto GERME com material de 

escrita. 2018 (detalhe)

Fotografia por João Pinto

Fig. 45: GERME, 2018 (detalhe)

Video-registo dos participantes no momento de efectivação da 

acção. Numa estrada entre pinheiros altos e vegetação baixa 

queimada, os participantes seguram o objecto e atiram-no do carro 

em andamento. Marinha Grande, 2018

Ricardo Pinho e João Baptista

11 "Possibility is content, potency is energy, 

and power is form. (...) the possibilities 

inscribed in the present composition 

of the world are not infinite, but many. 

(...) When acting an alternative between 

different possibilities, the organism 

enters in vibration, then proceeds 

making a choice that corresponds to 

its potency. (...) Potency is the energy 

that transforms the possibilities into 

actualities."  [Tradução livre]

Franco "Biffo" Berardi, em "Futurability: 

The age of impotence and the horizon of 

possibility", 2007, pág. 1
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OcupAcção
 “A Terra como Matéria Viva”, 2019

 Do processo e das experiências realizadas com a instalação “GERME” 

surge “A Terra como Matéria Viva”, um projecto de actividades, 

colocado em acção com o apoio da Câmara Municipal de Ovar, 

direccionado especialmente para crianças. As actividades decorreram durante uma 

semana, iniciamos com um passeio ao longo das margens do rio onde recolhemos 

algumas amostras das plantas selvagens que fazem parte da ecologia local. Depois de 

identificadas as amostras através da observação e do desenho, voltamos ao campo 

para recolher as matérias necessárias:  sementes disponíveis na área; terra do local; 

água do rio e argila. É importante entender a origem das matérias, a nossa relação 

com elas e o papel simbiótico de cada uma no meio incluindo o ser humano. 

 A matéria plástica baseada nas bombas de sementes realizadas em “GERME" 

(2018) foi usada pelas crianças para criarem esculturas/objectos sem qualquer 

condicionante temática. Após este primeiro contacto com a matéria e as suas 

possibilidades, e em conjunto, discutimos várias ideias para uma construção 

colectiva.

 A ideia de experimentar e trabalhar com o público mais jovem veio abrir  

perspectivas sobre novas formas de relação e ligação com os outros através do fazer 

e do pensar-fazer artístico. Explorar estas ideias de re-ligação com a natureza, da 

partilha do comum e construção de significado colectivo numa faixa etária tão 

pequena, é como plantar sementes em solos férteis e promissores, ainda  mais 
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fundamental se torna, tendo em conta que serão as crianças do agora as herdeiras 

das acções e decisões que tomamos hoje. Serão elas as vítimas ou os heróis do futuro 

que no presente se constrói. 

  

 

 

 

 

Trabalhar com crianças, vê-las criar a partir da terra, é sobretudo aprender com 

elas. Dando-lhes liberdade, as crianças estão em constante processo de criação, 

que lhes parece inato. Ainda sem os filtros impostos pela sociedade, vemos como a 

força da vida é a mesma força que faz a arte 

- criar e imaginar novos mundos a partir do 

“nada”. Vemos intuitivamente a relação entre 

criação e a criança (repare-se na raíz das 

palavras12), assim como a resistências nesses 

actos de criação e brincadeira. Note-se como 

o corpo e o movimento é tão forte e presente, 

a imaginação e o poder da criatividade para 

transformar a terra em tinta para pintar, ou 

massa para construir uma casa. Nos seus 

momentos de "devaneio" e brincadeira assisti 

a diferentes momentos de pura performance, 

escultura, desenho, e pintura.

12  O Dicionário Houaiss, segundo o website 

mencionado a baixo, refere a etimologia de 

“criança” como: «derivado vernacular criar + -ança 

'indivíduo na infância, filho', embora haja quem 

o relacione com lat. creantĭa 'criação'; [...] formas 

históricas sXIII criança 'criação', sXIV criança 'ser 

humano', sXIV criança 'cria', sXV cryamça 'ser 

humano’.» e criação, do Latim creare, “produzir, 

erguer”, relacionado a crescere, “crescer, aumentar”, 

do Indo-Europeu ker-, “crescer”.

CIBERDÚVIDAS/ISCTE-IUL - Criança: etimologia 
[Em linha], atual. 22 oct. 2001. [Consult. 12 aug. 
2019]. Disponível em WWW:<URL:https://
ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/
crianca-etimologia/8632>.

Fig. 46 e 47: Recolha de sementes e espécimes de plantas da flora nativa e silvestre.

Fig. 48: Produção da massa das bombas de sementes

Fig. 49: Construção colectiva de um abrigo nas margens do Rio Cáster co os materiais do local, 2019 
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 A partir das experiências mencionadas acima, surge cada vez mais o pensar do 

espaço público como espaço de eleição para a reclamação da vida,  pois “tudo o que 

vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. 

Para nós, a aparência - aquilo que é visto e ouvido pelos outros e nós mesmos - 

constitui a realidade” (ARENDT, 2001: 64) 

 

 As concretizações plásticas seguintes tiveram como motor principal a procura 

por uma ocupação e reclamação do espaço público.  

 Logo após o ensaio “Germe” (2018), muitas das bombas de sementes que 

tinham germinado durante a exposição, precisavam urgentemente de serem 

plantadas, ofereci aos meus colegas e ainda assim não era suficiente, o que me 

levou a plantá-las na faculdade e, sobretudo, em terrenos baldios e outros cantos da 

cidade. Para plantar os embriões necessitava de uma base de solo, e essa condição 

óbvia fez-me perceber que durante o meu percurso quotidiano existe uma falta 

enorme de espaços verdes, percorrem-se quilómetros sem avistar uma árvore. Nas 

cidades, pelo menos no Porto, quase não se vê terra, o quão alienados os humanos 

estão para conseguirem viver presos entre o alcatrão e o cimento?  A forma como 

nos relacionamos com a natureza e o selvagem reflecte também a nossa relação 

com a vida. As cidades, a utopia capitalista, exclui a natureza da vida dos citadinos, 

criando e moldando indivíduos insensíveis à dinâmica da vida em cooperação e 

simbiose a que assistimos na natureza, simplesmente porque o natural não faz parte 

do seu quotidiano, é apenas uma externalidade pontual das suas realidades onde o 

mais natural (comum) é o alcatrão.  Assim, as bombas de sementes serviram como 

pequenos embriões de resistência que podem um dia, ao crescer, ter uma efectiva 

ocupação do espaço, à semelhança do exercício de Joseph Beuys na Documenta 7 

em 1982 onde o artista reuniu a comunidade de Kassel para a plantação de 7000 

carvalhos ao longo de 5 anos, “7000 carvalhos — Florestação da cidade em vez de 

Administração da cidade” (original em alemão “7000 Eichen — Stadtverwaldung 

statt Stadtverwaltung”).  Beuys foi o ímpeto da procura por introduzir a arte na vida. 

A noção de arte para Beuys ia contra a noção tradicional , a sua convicção era de que 

a arte era a cima de tudo social, onde qualquer ser humano tem em si o potencial de 

se tornar um participante na escultura social. A escultura social ("Soziale Plastik”) 

é o termo que Beuys deu a uma “nova” arte que “cria relações interpessoais que 

desencadeiam o potencial de liberdade de cada indivíduo”13 , é o encontro da poesia 

com a vida. Grande activista político, fundador do partido verde na Alemanha, 

Beuys acreditava no poder transformador da arte no campo social,  referindo que 

a intersecção entre arte e política, não é uma ser o suplemento da outra ou vice-

versa, “em vez de uma perspectiva artística, a noção de política altera para se tornar 

criação.” (Joseph Beuys - how to explain pictures to a dead hare, 1983)
13 “Joseph Beuys - How to explain pictures to a 

dead hare” - “Kunst oder Schwindel” Club 2 (1983) 
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 Fig. 50: Joseph Beuys em “7000 Eichen — Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung”
.(1982-1987), Documenta 7, Kassel, Alemanha
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 Somente sob a condição de um alargamento 

radical de definições será possível que a 

arte e as atividades relacionadas à arte 

forneçam evidências de que a arte é agora o único 

poder evolucionário-revolucionário. Somente a arte 

é capaz de desmantelar os efeitos repressivos de um 

sistema social senil que continua cambaleando ao 

longo da linha da morte: desmontar para construir 

'UM ORGANISMO SOCIAL COMO OBRA DE ARTE' ... 

TODO O SER HUMANO É UM ARTISTA que - de seu 

estado da liberdade - a posição de liberdade que ele 

experimenta em primeira mão - aprende a determinar 

as outras posições da OBRA TOTAL DE ARTE DA 

FUTURA ORDEM SOCIAL.14

 14 Tradução livre, original: "Only on condition of a radical 

widening of definitions will it be possible for art and activities 

related to art [to] provide evidence that art is now the only 

evolutionary-revolutionary power. Only art is capable of 

dismantling the repressive effects of a senile social system that 

continues to totter along the deathline: to dismantle in order to 

build ‘A SOCIAL ORGANISM AS A WORK OF ART’… EVERY 

HUMAN BEING IS AN ARTIST who – from his state of freedom – 

the position of freedom that he experiences at first-hand – learns 

to determine the other positions of the TOTAL ART WORK OF 

THE FUTURE SOCIAL ORDER."

 "I Am Searching for Field Character”, Joseph Beuys, 1974 (https://theoria.

art-zoo.com/i-am-searching-for-field-character-joseph-beuys/) publicado 

pela primeira vez no catálogo da exposição “Art into Society, Society into Art”, 

London, 1974.
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 Em toda a sua obra, mas especialmente em “7000 carvalhos: Florestação da 

cidade em vez de Administração da cidade” (1982-1987), Beuys promoveu os valores 

e urgência da democracia e acção directas. A ideia fundamental desta escultura 

monumental, muito para lá da consciencialização ecológica, é o entendimento do 

poder inidividual e colectivo. Para Beuys, a “arte é a ciência da liberdade” (BEUYS, 

1983), não numa visão infantil e caótica do “vale-tudo” mas o seu oposto de extrema 

responsabilidade para com a Terra e tudo o que nela existe.

 No entanto, Beuys concebe a responsabilidade como a contraparte fundamental 

da liberdade. Essa responsabilidade não é outra coisa senão a nossa habilidade para 

responder, viver em “response-ability” (responsabilidade/ habilidade de resposta), 

termo concebido por Donna Haraway (2016) para um saber viver em simbiose com 

os habitantes da Terra assim como com os meios tecnológicos. Criar exige a maior 

das responsabilidades. “Ser livre significa, assim, assumir essa responsabilidade 

com a Terra, descobrindo, desde si e junto a ela, que viver, à medida que é criação, 

nos exige a maior audácia e o supremo risco. Nessa descoberta o que está em jogo 

não é um decifrar, mas um aprender a conviver com enigmas, não um sair, mas um 

enredar em labirintos.” (PESSOA, 2015)
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16 Tradução livre, original: 
“collectively-producing systems 
that do not have self-defined 
spatial or temporal boundaries. 
Information and control are 
distributed among components. 
The systems are evo- lutionary and 
have the potential for surprising 

change.” (pág. 50)
M. Beth Dempster (1998) citado 

em HARAWAY, 2016: 50)

15 (DEMPSTER, 2017) 
https://en.wiktionary.org/wiki/

sympoiesis
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SIMPOEIESIS 

 

 Simpoiésis, do grego antigo σύν (sún, “juntos”) e ποίησις (poíēsis, “criação, 

produção”)15, podendo-se traduzir como "criação colectiva" é o termo 

cunhado por M. Beth Dempster em 1998 como proposta para uma nova 

definição e compreensão da vida, que se opõe à hipótese da "autopoeisis" (sistema 

que se reproduz a si próprio, centralizado n@ indivídu@/sistema e definido por 

limites espaciais e temporais) oferecida por Humberto Maturama e Francisco Varela. 

Opostamente, a simpioésis vê a vida como "sistemas que se reproduzem colectivamente 

e não têm limites temporais ou espaciais auto-impostos. A informação e o controlo 

estão distribuidos pelos seus componentes. Os sistemas são evolucionários e têm o 

potencial de mudança surpreendente."16 (HARAWAY, 2016: 50) Haraway prossegue 

de como são importantes estas proposições para pensar o presente - a vida. 

Principalmente em termos de reabilitação e sustentabilidade das várias realidades 

onde ainda decorrem a vida, mesmo que completamente destruidas. É precisamente 

o caso do tempo que vivemos - "Petro-Capitaloceno" ("Antropoceno").

 As condições do presente (abordadas no capítulo "Breves apontamentos 

sobre o Anropoceno", pág. 23) são estas de desequilíbrio e destruição da vida, 

não há como voltar atrás e ignorar a complexidade do presente. Não podemos 

acreditar ilusoriamente que seja possível travar o apocalípse da catástrofe climática, 

a irreversabilidade é uma das condições comum a toda a acção (ARENDT, 2006). 

Precisamos de encontrar uma simbiose com toda a realidade. É apartir dos destroços, 

que temos de abraçar, para poder criar uma nova narrativa de "saber-viver-(b)em-

comum". 
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ToxiCity, 2019

 Experimentando com várias formas de ocupação e reclamação de 

espaço, e ainda com as mesma preocupações do foro participativo, 

ingresso numa nova aventura recorrendo ao som e ao corpo para 

efectuar essa ocupação. Apesar de invisível, o som atravessa a matéria, sobrepondo-

se à visão quando falamos de ocupar um espaço.  Um corpo ocupa o seu espaço, 

mil corpos ocupam uma praça, mas um só corpo de som é capaz do que fazem mil 

corpos. 

Fig. 51: Corpo para 

"ToxiCity", 2019 

(acção colectiva)

Objectos respigados do 

quotidiano (pneus, alguns 

altifalantes, garrafas de 

plástico, tubos, pneus, 

etc) plásticos moldados, 

e circuito electrónico 

com Arduino, ESP32 e 

sensores de gases. 

Fig. 52: Esboço 

para "ToxiCity", 

2019
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 As experiências com o som resultam da minha constante procura por 

novas aprendizagens, novos meios de actuação e experimentação. 

Essa experimentação surge primeiro com o projecto DIES LEXIC (Inês 

Silva e Xavier Paes, 2015) onde se procura através do 

som, matéria invisível, interagir com a matéria física 

e subjectiva: corpos e mentes. Através do drone17, da 

repetição, da improvisação e texturas sonoras criadas 

com objectos/instrumentos inventados ou recriados, 

maioritariamente em cerâmica e madeira, produzidos 

a pensar na relação material com o som, procuramos 

levar os ouvintes a entrar em estados de consciência 

alterados e ou meditativos.   Esta exploração do som 

fez-me repensar as questões associadas à participação 

e  de como integrar o outro no processo de criação 

colectiva. A experiência foi realizada em colaboração 

com a minha colega de turma Marta Arcanjo, dentro 

da exposição/ensaio colectivo "Oscilo" (2019) com @s alun@s da especialização de 

escultura.

 

 17 drone, em termos musicais, é 
um estilo minimalista, baseado 
na repetição de uma frequência 
contínua, sem ritmo ou diferenças 
tonais, a atenção foca-se por vezes 
na questão textural. Enfatiza-se o 
uso de sons sustentados, notas ou 
aglomerados de tons - chamados 
drones. Podem-se encontrar 
exemplos de drone em alguma 
musica da tradição da gaita de 
foles, no "throat-singing" mongol, 
e na musica contemporânea, 
artistas como Stockausen, Sun 
O))), La Monte Young ou Eliane 
Radigue. (ARNOLD, 2013)

Fig. 53: Objectos em cerâmica criados para DIES 

LEXIC: instrumentos inventados e outros recriados. 

(da esquerda para a direita: assobio de água simples, 

vasos de assobio peruviano, guitarra de 3 cordas e 

lira. 2017-2018 
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Fig. 54: Ensaio "Oscilo",  Galeria Cozinha. 2019

(Inês Silva e Marta Arcanjo)

Exercício de participação através de objectos/

instrumentos inventados acústicos e 

electroacústicos.

Participante activa um dos objectos.

Fig. 55: Ensaio "Oscilo",  Galeria Cozinha. 2019

(Inês Silva e Marta Arcanjo)
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 Para uma nova estratégia de actuar e ocupar o 

espaço, surge “ToxiCity”. Este projecto começou por 

refletir sobre o sensível no Petro-Capitaloceno, ou 

seja, o que é sentir e viver este tempo de emergência 

climática, e parte sobretudo da minha experiência 

quotidiana. Uma das sensações mais desagradáveis 

de viver na cidade é o tráfego automóvel constante e a 

poluição que somos obrigados a respirar directamente. 

Como é que pode a propriedade privada - o carro - 

ocupar a grande maioria do espaço público? 

    

 Esse foi o ponto de partida, que me leva a pensar 

na partilha comum do espaço, tão simples como o 

próprio ar que nos envolve. Mais uma vez surge a 

vontade de tornar visível/sensível o que nos escapa 

da percepção imediata. No contexto urbano, como o 

Porto, basta uma respiração atenta para percebermos 

a agressividade com que os nossos corpos são 

sujeitos diariamente.  Mas não são apenas os transportes que exalam gases tóxicos 

para a atmosfera, a real responsabilidade está nas indústrias, nas suas políticas de 

exploração de recursos e nos seus processos de produção poluentes - agropecuária, 

petrolíferas, e indústrias de transformação que contribuem em grande escala 

para a poluição atmosférica (CARRINGTON, 2019). E tal como o rio, que atravessa 

fronteiras e estados de matéria, o ar que eu respiro no Porto terá sido o mesmo ar 

que milhões de pessoas por esse mundo fora respiraram. O ar carregado de toxinas 

do Bangladesh, devido às indústrias miseráveis que exploram os grupos mais 

susceptíveis para satisfazer as sociedades ocidentais, perdurará no ar, atravessará 

fronteiras ou será captado por plantas que irão acumular essas toxinas e depositá-

las no solo. (MONBIOT, 2005)

 

 A vida no planeta Terra é um ouroboros18, é um complexo sistema de relações 

simbióticas entre seres e matéria, trocas quimícas e transformações de estados 

físicos. O corpo que sucumbe fertiliza, os rios correm para o mar, a água evapora-se 

no ar e volta a percipitar na terra, não existem fronteiras nem muros por mais altos 

que se ergam que consigam travar a relação das partes com o todo, como é exemplo, 

a contaminação da poluição. As formas de actuar da nossa sociedade continuam 

a ser na base tecnológica da remediação a curto prazo, os chamados “technofixes” 

(DEMOS, 2017). Colocar um penso rápido na ferida profunda da sociedade, que à 

superfície parece limpa, mas que por dentro a carne apodrece. 

Fig. 56: Mapa de previsão de poluição 
atmosférica com as trajectórias possiveis 
de contaminação. 
Aarhus Universitet [Em linha] [Consult. 2 aug. 
2019]. Disponível em WWW:<URL:https://
w w w 2 . d m u . d k / 1 _ v i d e n / 2 _ M i l j o e -
tilstand/3_luft/4_spredningsmodeller/5_
Thor/Image11.gif>.
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18  ouroboros. O nome vem do grego antigo: οὐρά 
(oura) significa "cauda" e βόρος (boros), que 
significa "devora". Assim, a palavra designa 
"aquele que devora a própria cauda". “Na 
alquimia, representa o espírito de Mercúrio 
(a substância que permeia toda a matéria) e 
simboliza a renovação contínua (uma cobra 
é muitas vezes um símbolo da ressurreição, 
pois parece renascer continuamente à 
medida que deixa a sua pele). Vida e morte 
e harmonia dos opostos. Como um símbolo 
da eterna unidade de todas as coisas, o 
ciclo de nascimento e morte do qual o 
alquimista buscava libertação. Ele une os 
opostos: a mente consciente e inconsciente.” 
Para alguns autores, a imagem da serpente 
mordendo a cauda, fechando-se sobre o 
próprio ciclo, evoca a roda da existência. 
A roda da existência é um símbolo solar, 
na maior parte das tradições. Ao contrário 
do círculo, a roda tem certa valência de 
imperfeição, reportando-se ao mundo do 
futuro, da criação contínua, da contingência, 
do perecível. (BEKHRAD, 2017)

 Assim, “ToxiCity”, junta uma narrativa especulativa, 

apocalíptica, de seres híbridos - humano-lixo/lixo-

humano -, com a experiência sensível da cidade. 

Estes híbridos são os nossos filhos, os nossos 

netos e bisnetos que serão obrigados a lidar com 

um ambiente hostil à vida, obrigados a viver nessas condições 

e em confiar na tecnologia para sobreviver. O corpo humano 

não mais será compatível com a atmosfera alterada do planeta, 

iremos muito provavelmente recorrer a próteses biónicas e 

acessórios tecnológicos para podermos existir. Alterar as 

condições do planeta é alterar a nossa própria condição 

humana.

 

  

 Assim, para a concepção deste projecto,  mantinha-se  mais 

uma vez a condição de não comprar novo e usar os materiais 

respigados ao longo do tempo, o que obrigou a pensar a partir das suas formas já 

pré-concebidas. No entanto, a maioria dos componentes electrónicos tinham de ser 

comprados, foram feitas algumas tentativas de substituir o máximo de objectos 

“a comprar”, por alternativas viáveis - trocas ou compras em segunda-mão. Por 

exemplo, a placa do circuito eléctrico era um dos 

materiais essenciais e que apenas precisava de ser 

um material condutor. Do lixo/material que tinha no 

atelier as embalagens tetrapak pareciam responder 

às exigências (Fig. 58 e 59).  Desde as primeiras 

experiências com plásticos e a sua transformação 

(investigada na unidade curricular de Estudos 

Tecnológicos da Escultura) iniciei algumas 

experiências de transformação de diferentes 

plásticos (fig. 57) e a sua posterior aplicação em 

moldes. Destas experiências chego ao processo 

de moldagem e transformação dos garrafões de 

plástico com pressão e ar quente para a produção 

das máscaras (fig. 61) .

  

Fig.   57: Experiência de 
transformação do plástico 
recolhido.  70% Polietileno 
de baixa densidade (PE-
LD) e 30% cera de abelha.
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Fig. 58: Painel solar, tetra pak e LED. 
Fig. 59: Experiências com tetra pak como material condutor para o circuito elétrico: chip NE555, sensor de 
gás, pilha, altifalante e componentes electrónicos.

Fig. 60: processo de 
moldagem para dar 
forma ao plástico. 
(Parte 1)
Execução de molde 
com alginato e gesso 
pela Beatriz Bizarro.
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Fig. 61: Modelação dos garrrafões de plástico à forma do gesso com pistola de ar quente.
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 O funcionamento deste corpo passa  por percorrer o espaço e com o seu  

circuito interno de tecnologia DIY (do-it-youself) alimentado a painéis 

solares,  experiencia o seu entorno através de sensores de qualidade 

do ar, plataformas de código aberto (open source) e movimentação corpórea, 

registando os níveis de toxicidade do ar e reagindo aos mesmos traduzindo-os numa 

composição sonora de noise disruptivo. Estes corpos estão interconectados entre si 

através de ligação à internet, reagem simbioticamente entre si, e à semelhança da 

direcção com que temos investido na “nuvem”, todos os seus movimentos e reacções 

são registadas e reproduzidas online. 

 Hoje em dia, podemos afirmar, que a internet é um espaço crucial na formação 

do corpo social e sobretudo da produção de subjectividade do colectivo. Os nossos 

dados pessoais - o que fazemos, o que compramos, o que vemos e ouvimos, o que 

pensamos e privamos com outras pessoas dentro do ciberespaço - são dos bens 

mais valiosos e cotados na bolsa, mais do que o nosso “adorado” petróleo. Os menos 

atentos talvez tentem argumentar que nada temem porque nada devem, mas a venda 

e compra da informação privada dos indivíduos é uma forma de poder e controlo 

sobre a subjectividade das massas, a melhor alguma vez imaginada. 

 O futuro converte-se numa ameaça quando a imaginação coletiva 

se torna incapaz de ver possíveis alternativas às tendências 

que levam à devastação, aumento da pobreza e violência. Esta 

é precisamente a nossa situação atual, porque o capitalismo 

tornou-se num sistema de automatismos tecno-económicos aos 

quais a política não consegue escapar. A paralisia da vontade (a 

impossibilidade da política) é o contexto histórico da epidemia de 

depressão atual.19  

Franco "Bifo" Berardi em After 

the Future. pág. 46

  As grandes potências podem agora, 

subliminarmente, fazer-nos votar no partido X ou 

apoiar o candidato Y, com mais facilidade, mesmo 

que essa decisão seja inconveniente para a nossa vida. 

Talvez a grande característica do tempo que vivemos 

é que todos os aspectos da vida - desde a tecnologia, à arte e ao próprio pensamento 

mais íntimo - são absorvidos, vendidos, corrompidos e instrumentalizados contra a 

própria vida. (ver figura da página 23)  

19  Tradução livre do original: "The future 
becomes a threat when the collective 
imagination becomes incapable of seeing 
possible alternatives to trends leading to 
devastation, increased poverty and violence. 
This is precisely our current situation, 
because capitalism has become a system of 
techno-economic automatisms that politics 
cannot evade. The paralysis of the will (the 
impossibility of politics) is the historical 
context of today’s depression epidemic." 
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Fig. 62: (na página seguinte) Dispositivos de som 

instalados no local para serem activados.

Убежище / Suoja / Shelter Festival-Laboratory 2019

Hesínquia, Finlândia. 2019

 As formas que hoje temos de lidar com os problemas mundiais, tal como 

abordado nos capitulos anteriores, passam, na maioria das vezes, pelo método 

científico e extremamente racionalista, que vê na investigação científica o 

conhecimento absoluto, fazendo uso dessas interpretações e resultados em favor 

de uma dada visão, que no caso das nossas sociedades tecnocratas e neo-liberais, 

onde quem mais ordena são os mercados e o capital, acabam por transformar a 

ciência numa forma de controlo e manipulação do conhecimento a serviço de quem 

tem o poder (MONBIOT, 2005; LATOUR, 2004). Não querendo despojar a ciência do 

seu enorme contributo para o desenvolvimento da civilização humana, procuram-se 

aqui novas formas de tratar e organizar o conhecimento. Sendo a ciência a grande 

responsável por todo o desenvolvimento atingido até ao presente, foi também o 

mesmo desenvolvimento e a atitude especissista (como se fossemos a última espécie 

na Terra) que nos coloca hoje numa situação de um possível extermínio da própria 

civilização humana.

 Tendo a Ciência como disciplina e voz dos não-humanos, através da 

apresentação de factos que explicam o mundo natural, - ainda que as ciências 

comportem vários problemas a nível da interpretação dos dados, visto que são 

sistemas e convenções produzidas por humanos, - há um esforço por explicar a 

realidade e defender aqueles que não têm voz nem representatividade nas assembleias 

políticas da nossa sociedade. Não nos faltam estudos, artigos científicos e provas 

que demonstrem factos acerca dos efeitos nocivos da actividade humana no planeta. 

O problema do presente, é agravado, pois existe plena consciência da urgência da 

situação em que nos encontramos e a tecnologia que nos permite verificar os factos 

da devastação ecológica presente, e mesmo assim, pouco se tem avançado para 

travar a mesma. Sabemos que, apesar de confiarmos na ciência como um método 

(entre muitos), a política hoje é feita pelos mercados, e enquanto os lobbies das 

grandes corporações estiverem no poder, a ciência de nada nos serve (MONBIOT, 

2005; LATOUR, 2004), continua a ser apenas mais um instrumento e um pano de 

fundo que nos alerta e prevê um futuro apocalíptico – também muito inspirador 

para a produção artística (DEMOS, 2017). 
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Fig. 63 e 64: Frame do registo video de "ToxiCity" no Porto,

"Noise Bombing" com Xavier Paes, Pierre Pierre Pierre, Olan Monk, Gaspar 

Cohen e Olivier Baudu. Organizado por 50Hz Club, 24 de Maio de 2019.
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Fig. 65: Mapa de rastreio e arquivo dos valores de toxicidade.

"ToxiCity", Noise Bombing organizado por 50Hz Club

Batalha, Porto. 2019
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 Para “ToxiCity”, estes corpos distópicos formam um só corpo que procura 

actuar no espaço real. Em cada cidade convida-se a comunidade local a 

participar na acção e a experimentar de outra forma o que, infelizmente 

hoje, se tornou um lugar comum à maioria dos indivíduos (independente de 

fronteiras, crença, cultura, género, etc.): a poluição, neste caso, atmosférica, infligida 

a todos os seres.

 No caso da acção realizada em Helsínquia, o convite à participação foi feito 

através da comunicação oficial do festival onde estava inserido - “Убежище / Suoja 

/ Shelter Festival-Laboratory 2019” - e onde o enquadramento curatorial, concebido 

por Corina L. Apostol, Ksenia Yorkova e Anastasia Vepreva, - Cosmopolitics, 

Comradeship, and the Commons: Ecology in Action for a Shared Planet 20 - estava 

em sintonia com as temáticas abordadas em “ToxiCity”, o que permitiu encontrar-

Fig. 66: Acção "ToxiCity" com os participantes.

“Убежище / Suoja / Shelter Festival-Laboratory 2019”
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me com uma comunidade de artistas e audiência já consciencializada. Previamente 

houve disseminação do evento e da acção com um formulário de inscrição via online. 

Ainda assim, houve espaço para a participação espontânea dos visitantes do festival 

ou até mesmo dos transeutes com que iamos interagindo durante as acções.  Essas 

participações "surpresa" foram importantes para entender a receptividade das 

pessoas em relação ao projecto. 

 

 Este projecto procura refletir sobre a condição humana e as nossas acções 

e esforço colectivo para permanecermos vivos, na tentativa de criticar os modos 

de lidar com a crise ecológica presente e o desequilíbrio natural que nos levará à 

extinção.

Fig. 67: Inês Tartaruga Água, ToxiCity

(8 Junho )

“Убежище / Suoja / Shelter Festival-Laboratory 2019”

20  Cosmopolitics, Comradeship, and the Commons: Ecology in Action for 
a Shared Planet (2019) [exposição]. Убежище / Suoja / Shelter Festival-
Laboratory, Helsínquia. 7 a 8 de Junho de 2019.
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Play•ground,	2019
 

 Play•ground21 surge do convite do Festival do Canais (Aveiro) 

ao colectivo Refluxo para a criação a partir do lixo das obras 

públicas da cidade. Depois do contacto e exploração com 

formas de participação do outro na experiência, e consequentemente com a leitura 

de Rancière sobre a noção equívoca da posição do espectador como possivelmente 

passiva e inactiva, pensa-se na procura pela emancipação do mesmo através da 

sensação e beleza da composição de formas atractivas e da percepção sensorial. 

Como Rancière afirma, "se a estética trata do sensorial, e a política da organização da 

partilha do sensível, estética e política estarão sempre intimamente ligadas. As duas 

procuram dar a ver, a conhecer, a sentir, a construir uma visibilidade e inteligibilidade 

dos acontecimentos. (RANCIÈRE, 2009: 15-25)

 O material dísponível remetia automaticamente para o contexto urbano, e isso 

fez pensar ainda mais a questão da cidade como o local de reclamação da vida. Isto, 

porque a urbe é a máxima da organisação da vida contemporânea. É a representação 

máxima do controlo do quotidiano daqueles que nela habitam. É a promessa da 

utopia e dos ideais capitalistas. Assim, pensou-se novamente na acumulação dos 

objectos e composição pictórica dos mesmos, voltando à pintura e à construção no 

espaço.  

 Para a visão geral da massa acumulada, imagina-se um espaço de brincadeira 

distópico, um parque de diversões fantasma, entre o recreio22 e o aterro. Um 

cemitério de objectos descartados, onde a cor, os reflexos dos metais 

e do espelho deformado criam jogos visuais através das distorções 

na imagem refletida, e os sons que o vento activava aleatoriamente 

entre os mobiles construídos remetiam para um lugar na memória 

algures perdido. O som de um espanta-espíritos que alude ao acordar 

da memória desse lugar na criança interior de cada um.

 Com os destroços de uma cidade (lixo de infrastruturas 

públicas) emergiu uma ilha pirata, ocupando o espaço através do 

lixo. O retorno do invisível à polis, devolvido à cidade, num refluxo 

do desperdício que volta ao centro, numa luta contra o esquecimento 

do mesmo. 

21 ver figura 
das páginas  

102 e 103

22 "Com origem no 
termo latino recreatĭo, 
a palavra recreio 
define a acção e o 
efeito de recrear. Por 
conseguinte, pode 
referir-se ao acto de 
criar ou de produzir 
algo de novo." em 
https://conceito.de/
recreio [acessado em 
9/9/2019];

Repare-se que mais 
uma vez as palavras 
estão intimamente 
relacionadas: recreio, 
criança e criar, com a 
ideia de criação, novo, 
lazer e brincar.
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Fig. 68:  Refluxo Colectivo
 Play•ground,	2019 (instalação)
 sensívelmente 5 m (diâmetro) x 3 m (altura)
 Objectos provenientes dos estaleiros da Câmara Municipal de Aveiro
 Festival dos Canais, Aveiro. 
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23 (na página seguinte) “Joseph Beuys - How to explain 

pictures to a dead hare” - “Kunst oder Schwindel” Club 

2 (27 out. 1983), youtube, 27 Oct. 2014. [Consult. 25 aug. 

2019]. Disponível em WWW:<URL:https://www.youtube.

com/watch?v=Mo47lqk_QH0>. [video]
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ARTE E RESISTÊNCIA:

Breves apontamentos sobre arte, 
protesto e activismo

 

 Segundo Beuys, arte é a criação de algo novo que não existia antes, um 

novo universo, um novo objecto ou uma nova narrativa. Para Beyus a 

arte move-se na mesma força que a própria vida - a criação. Na sua obra, 

a arte é a própria interiorização do poder individual de cada um para transformar 

a realidade, para criar. Através da força criativa, da imaginação e intuição, a arte 

aguça os sentidos e as emoções, “expande a organização da percepção sensorial, para 

desenvolver o potencial criativo dos seres humanos, e elevá-los a um nível superior.”23

 

 Em muitas ocasiões vemos a arte ser instrumentalizada ou defendida pela sua 

“retórica de efeito”, advoga-se a arte como uma actividade inerentemente humana 

e de efeitos positivos capaz de melhorar o indivíduo, elevá-lo espiritualmente ou 

Fig. 69: Federico García Lorca recita poesia nos últimos momentos da sua execução, 1936. 
(https://mostbeautifulpicture.com/2018/08/19/federico-garcia-lorca-execution-1936/) 

[acedido em 20/8/2019]
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refinar o seu intelecto. (GAZTAMBIDE-FERNANDEZ, 2013) Mas como poderemos 

nós comfirmar isso?

 

 Em “The Case Against Art”, o anarco-primitivista John Zerzan (2009), discute 

que a arte não é nada mais do que uma actividade criada para substituir o vazio 

da nossa cisão entre o mundo natural e a vida. Ou seja, para o autor, a arte é o que 

ocupa o vazio deixado pela morte dos sentidos ao separarmo-nos da natureza. 

Zerzan defende que os primeiros seres humanos a habitar o planeta, não produziam 

arte ou teriam impulsos artísticos. A partir das ferramentas produzidas, Zerzan 

conclui que não havia preocupação estética ou decorativa, apenas a produção da 

forma mais económica e eficaz, isto, aponta o autor, leva-nos a crer que o maior 

cliché na arte -  de que esta é das mais puras essências da humanidade, - revela-se 

falsa e por consequência, Zerzan define a arte como uma mediação dos sentidos 

através de símbolos com o real (o mundo natural, altamente sensual e perceptual) 

que veio substituir esse lugar perdido na natureza mais selvagem e profunda, a qual 

hoje apenas conseguimos pensar a partir de construções ideológicas. Se assim o 

é, exprime-se ainda mais a necessidade de hoje fazer-se arte. Com tamanha névoa 

ofuscante de informação massificada, propaganda ideológica, controlo, poder, 

violência, a lista de partículas tóxicas que pairam o ar da nossa realidade é infindável, 

e que nos impedem de ver o real, o prazer de se estar vivo e ser. Não apenas sobreviver 

num estado de abiose a cada dia que passa, mas realmente ter vida, essa verdadeira 

simbiose energética com tudo o que nos envolve, numa relação mútua de cooperação, 

onde o ser humano não é autoridade nem corpo de subjugação, nem a natureza e o 

mundo uma externalidade mas sim, partes de um todo.

 Se a arte, tal como Zerzan explana, aparece na civilização humana como uma 

busca pelos sentidos perdidos aquando do nosso afastamento com o natural, mais 

do que nunca, hoje, precisamos dela, não como salvação, mas, exactamente para 

nos fazer voltar a sentir vida através dessa reposição dos sentidos, ou talvez melhor, 

recriação dos sentidos perdidos. 

 

 Mas até ao momento presente, a arte passou por diferentes lógicas 

internas que operaram a produção artística, por exemplo, durante 

grande parte da narrativa da história da arte ocidental, a produção 

artística era avaliada segundo a sua capacidade de representação mimética do real. 

No entanto, com a invenção e difusão dos meios fotográficos, essa representação 
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tornou-se de certa forma fútil (BENJAMIN, 2012) e assistimos a uma inversão das 

regras para uma arte de vanguarda abstracta e puramente formalista, levando 

teóricos como Clement Greenberg a afirmar a máxima emancipação da arte através da 

estética formalista. No campo da Escultura, segundo Rosalind Krauss em “Sculpture 

in the Expanded Field” de 1979, a lógica que operava até ao modernismo era a de 

monumento e representação comemorativa – edificar vitórias e batalhas, glorificar 

governadores, militares, e outras personalidades, perpetuar uma memória colectiva, - 

um marco no tempo e no espaço. A arte, em espaço público, até então era usada como 

forma de “instalar” no colectivo uma memória ou consciência histórica, enaltecendo 

certos indivíduos associados ao poder, criando “mitos” e “heróis”, modelando os 

nossos desejos e por extensão, manipulando a subjectividade das massas. Cientes 

desta subjugação da arte e da vida ao poder instaurado, a grande parte dos artistas, 

e qualquer indivíduo crítico, tentaram ao longo da história reclamar o direito à vida 

e subverter as lógicas internas da arte e abalar com as estruturas de poder. 

 A partir do Modernismo, com o seu desejo de autonomização da arte, dá-se 

uma inversão radical das regras que compunham a produção artística, assistindo-se 

a uma perda do lugar da escultura, esta, liberta-se do pedestal, absorvendo-o como 

parte do objecto escultórico, libertando-se por consequência do seu lugar, tornou-se 

nómada, e passou a representar a sua própria especificidade, os seus materiais e 

processos de construção.  Passamos de contemplar objectos num pedestal para nos 

imergirmos em experiências sensoriais abstractas, happenings e performances, land 

art, fotografia e vídeo, até projectos comunitários e activismo - novas práticas e modos 

de produzir que surgiram deste progresso e experimentação, que consideramos hoje 

como pós-modernismo. Esta evolução caminha para a fusão da arte com a vida. Os 

artistas já não tentam glorificar falsos heróis, mas sim criar por criar - arte pela arte 

-, imaginar novas realidades e formas de sentir, comunicar e fazer. Esta mudança 

das estruturas que regem a arte, principalmente esta ideia e vontade revolucionária 

de recusa das expectativas da burguesia perante a arte, alterou profundamente as 

práticas de reorganização cultural e os modos de julgamento estético. (ROBERTS, 

2015) 

 Portanto, poderemos afirmar, que o político age sobre a arte e arte sobre o 

político, numa relação inseparável.

 Mas de que forma é que a arte se revela como resistência? Porquê aglutinar a 

arte e a estética à esfera política, e carregar nela o peso dos problemas do mundo?  

Na perspectiva formalista “Greenberguiana” toda a arte se deve libertar de qualquer 

factor que lhe seja exterior e deve apenas tratar da sua própria especificidade e relações 

internas a ela. Esta perspectiva surgida no pós-guerra (II Grande Guerra Mundial) 

tornou-se o expoente de movimentos como o abstraccionismo ou o minimalismo, 
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que eliminaram a representação objectiva ou simbólica da sua produção, num acto 

rebelde de repúdio à própria realidade, encontrando na arte um refúgio de todos os 

horrores. Ainda assim, como sabemos, “um 

individuo pode ler Goethe ou Rilke à noite, 

tocar Bach ou Schubert, e ir para o seu dia de 

trabalho em Auschwitz na manhã seguinte.”24 

(George Steiner, citado em GAZTAMBIDE-

FERNANDEZ, 2013: 212).

 Contra estes pressupostos da arte e num contexto de grandes agitações 

sociais - um pós-guerra seguido de ocupações militares desde o Congo, Vietname 

à Palestina, as revoluções de Maio de 68 em França, o surgimento de movimentos 

feministas e de libertação das minorias, assim como a explosão das drogas 

psicadélicas - levaram grupos de artistas vindos das novas esquerdas radicais, como 

os “Up Against the Wall Motherfuckers!” encabeçado por Ben Morea, a questionar as 

formas de produção culturais, resistência e autoria, através da difusão de pequenas 

Fig. 70: Ilustração para a publicação "Black Mask" #2 anunciando ocupar e fechar o MoMA. 1966 
(VÁRIOS, 2011)

24 Tradução livre do original: "We know that a 
man can read Goethe or Rilke in the evening, 
that he can play Bach and Schubert, and go to 

his day’s work at Auschwitz in the morning."
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publicações independentes - “Black Mask” - com caracter democrático através de 

meios de produção DIY. Desta forma, em Outubro de 1966, o colectivo anunciou 

na sua publicação, a intenção de fechar o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

(MoMA). 

 Enquanto homens criativos dizemos “destruam os museus”, 

ainda que tenhamos tão pouco interesse quanto tu em fechar 

o MoMA, mas para nós é um símbolo da repressão absoluta do 

homem. (…) Este acto é parte de uma luta mais ampla, já que 

estamos unidos à “guerrilha” e aos “negros” e, literalmente, 

declaramos que “procuramos uma revolução total, cultural, social 

e política.

em BLACK MASK #1, 

a partir de “Up Against the Wall Motherfuckers!”. (2011: 20) 

 Com medo de possíveis tumultos e agitação social, o director do museu, 

chamou a polícia e o grupo e simpatizantes de “Black Mask” depararam-se com o 

MoMA fechado com barreira policial. “As suas intenções tinham-se confirmado. 

Aquele estilo estranho e potente tomaria finalmente um corpo próprio, aprofundaria 

a crítica já empreendida (“a arte converteu-se noutra ferramenta do Capitalismo”, 

diriam em Black Mask #2).” (VÁRIOS, 2011:18).

 

 Hoje, a absorção destes movimentos é ainda mais marcada, veja-se por 

exemplo a exposição “Messing with MoMA: Critical Interventions at the Museum 

of Modern Art, 1939–Now” (MoMA, 2015), onde se institucionalizam movimentos 

radicais que tentaram subverter o museu e as formas de difusão culturais (ainda 

regentes), transformando essas acções e eventos de resistência cultural em puro 

espectáculo superficial, mantendo-se de pé todas as idiossincrasias que estes artistas 

procuraram abolir ou subverter.

 Um exemplo bem mais recente deste cruzamento entre protesto, activismo e 

arte, deu-se em 2012, quando um dos movimentos de protesto, provavelmente, mais 

relevantes da última década - "Occupy" - se expandiu para o mundo da arte. Das ruas 

para o museu, ocupando a entrada do Fridericianum em Kassel para a Documenta 

13, o movimento "Occupy" foi considerado pelos curadores como uma obra de arte 

ao estilo de Beuys e da sua escultura social. A expansão para o campo artístico, 
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validou o movimento e a sua extrema urgência, no entanto, surgem diversas questões 

e contradições relativas aos objectivos tanto políticos como estéticos. (LOEWE, 2015)  

Ocupando o museu, as intenções políticas são à partida subjugadas aos valores 

estéticos e à lógica dos próprios espaços. Por exemplo, enquanto que a ocupação dos 

Motherfuckers foi uma acção de protesto e contra o museu, “Ocupa Documenta” não 

se manifestava contra a instituição, o movimento activista usou o museu como espaço 

de divulgação e de “recrutamento” de novos seguidores. (LOEWE, 2015) Ou seja, no 

museu, o movimento não se entendeu como um protesto ou acção de emancipação 

social. Colocando-se no museu, a ocupação (as tendas, pessoas, textos, ilustrações 

e acções) passam a ser percepcionadas pelo seu valor estético, toda a composição 

visual do espaço, desde as tendas aos participantes e as suas reivindicações. Como 

nem toda a gente partilha da mesma visão (caso contrário não necessitaríamos do 

protesto), as estratégias assumidas, como o recurso ao texto através de palavras 

de ordem e “moralistas” acabam também por falhar nos seus objectivos políticos, 

porque não vão iluminar a audiência ou desmantelar o sistema económico e as suas 

relações de poder, como aconteceu nas ruas. (LOEWE, 2015)

 Loewe formula as grandes questões e problemas transversais a uma arte que 

procura a emancipação social:  “o que aconteceu com o movimento Occupy quando 

se tornou parte do mundo da arte e foi percebido como arte? O movimento desistiu 

do seu impulso político em prol da qualidade estética?” (LOEWE, 2015:186)

Fig. 71: Occupy 
Documenta 
Fridericianum 
Museum, 
Kassel. 2012 
dOCUMENTA13
[acessado em 
14/8/2019]

https://
socialshutter.
blogspot.
com/2012/09/
occupy-
collaborates-
with-arts.html
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 Mas estas críticas são feitas no contexto artístico. Quando o movimento surgiu 

e as ocupações emergiram espontaneamente em diferentes cidades e países - desde 

o Egipto, a Madrid, Hong Kong e mais mediático em Wall Street - movendo milhares 

de pessoas e criando um espaço público para o diálogo político, e alcançando a 

comunidade ao fornecer comida gratuitamente, bibliotecas, assistência médica e 

um lugar para dormir - práticas prefigurativistas que procuram mover na realidade 

presente as ideias, relações e acções do futuro que se deseja viver - Talvez aí sim, seja 

realmente arte, protesto e vida. 

 Devemos então questionar se estas estratégias de resistência cultural são 

realmente efectivas na esfera social ou se rapidamente se esvanecem no barulho de 

informação e complexidade da realidade. 

Fig. 72: (na página seguinte) "We propose a culture exchange 
(garbabage for garbage)", Up Against the Wall Motherfuckers!. 
(VÁRIOS, 2011: 2018)
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Anotações à posteriori

  Quando defendo a arte como um “acto de resistência”, penso nos 

termos que Deleuze define. Contra toda a opressão e violência 

infligida à vida, ou seja, contra a própria morte, e como “resistência 

ao paradigma da informação através do qual se exerce o poder” (AGAMBEN, 2019: 

17). A arte pode constituir um papel fundamental na revolução das mentes, na 

reconfiguração do espaço comum e da vida. Actuar a um nível “micro”, revoluções 

quotidianas de que todos somos capazes - “microrrevoluções” ou “micropolíticas” 

- que Félix Guattari propõe no seu conceito de “devir-revolucionário” (GUATTARI, 

1985). As “micropolíticas”, segundo o autor, estabelecem-se através de movimentos 

minoritários, acções que escapam à lógica capitalista. Talvez desta forma se lavre o 

terreno para a prometida “utopia” de viver-(b)em-comum. 

 O que significa experimentar alguma coisa? Isso muda-te ou não? 

Acontece que os dados apenas promovem um pequeno grau de 

mudança. Portanto, para criar a enorme mudança comportamental 

necessária [para enfrentar a emergência climática], precisamos 

de emocionalizar esses dados, torná-los fisicamente tangíveis.25

Olafur Eliasson em entrevista com Tim Jonze, The Guardian, 2018. 

 25  Tradução livre do original:  What does it mean to experience 
something? Does it change you or not change you? It turns out that 
data alone only promotes a small degree of change. So in order to 
create the massive behavioural change needed [to tackle climate 
change] we have to emotionalise that data, make it physically tangible. 
(JONZE, 2018)
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 Mas sem primeiro alterarmos o pensamento que rege as nossas sociedades, os 

nossos modos de viver e ser, não haverá colectivo nem bem-viver possível. E é aqui 

que a arte pode intervir, como um importante factor e instrumento para a transição 

que tanto precisamos, epistemológica, filosófica e intelectual. Não se entenda com isto 

que arte e a produção cultural têm em si as respostas e soluções para os problemas 

do mundo, contudo, estas têm em si o poder  para penetrar o véu opaco que nos 

separa da vida.  

 Uma das preocupações iniciais para a presente investigação, era a questão 

da instrumentalização da arte. Se o facto de condicionar a produção artística a 

um fim político desvalorizava a própria produção e se essa condição era efectiva 

nos objectivos pretendidos (de transformação das sociedades). Das experiências 

realizadas, só o tempo dirá o impacto que tiveram na realidade. Contudo, hoje, 

consigo encontrar consequências dessas acções que representam o seu sucesso. 

 As acções de limpeza do rio, iniciaram-se com apenas duas pessoas que 

partilhavam uma mesma vontade de agir e instaurar no presente práticas de 

democracia directa. Dessas acções, aos poucos e poucos, surgiram cada vez mais 

pessoas interessadas em juntarem-se à tomada de acção, culminando no interesse 

da própria Câmara Municipal de Ovar em integrar essas mesmas acções no seu 

programa cultural e educativo ("A Terra como matéria viva" [pág. 76] e "Pensar o 

presente para imaginar o futuro" [pág. 16]), e quem sabe, num futuro próximo criar 

políticas locais de gestão ambiental e social. Paralelamente, surgiu também o convite 

do Festival do Canais (Aveiro, 2019) ao colectivo Refluxo para a criar a partir do lixo 

das	obras	públicas	da	cidade,	e	do	qual	resultou	a	instalação	"Play•ground"	(pág.	100-

103). 

 Entre o velho dilema da instrumentalização da arte para fins sociais/

políticos ou o exercício puramente estético da percepção das formas, - autonomia ou 

heteronomia (BISHOP, 2012: 27) - quem vai ser o déspota a ditar qual a melhor ou qual 

das duas é arte com ‘A’ maiúsculo? E porque queremos nós essa distinção? Penso que 

neste tempo de grande diversidade e elasticidade do fazer artístico, importa criar.  

 

 Camus indaga “O que deveria então a arte falar?” E prossegue: “Se [a arte] 

se adapta ao que a maioria da nossa sociedade quer, a arte será uma recriação sem 

significado. Se rejeita cegamente essa sociedade, se o artista decide refugiar-se no seu 

próprio sonho, a arte expressará nada mais do que uma negação.” (CAMUS, 2018: 6 e 

7) “Sacrifica-se a arte por um fim que é estranho à arte, mas isso, na escala de valores, 

parece qualificar mais alto. Em suma, a arte é suprimida temporariamente para 

estabelecer justiça primeiro.” (CAMUS, 2018: 19) Ou seja, em busca da verdade, Camus 
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opõe-se aos regimes estéticos modernistas (arte pela arte) e apela à responsabilidade 

dos artistas de fazer “renascer” a arte através da coragem e da busca por lucidez 

perante o real (pág.28). Com estas afirmações, é clara que a posição do autor é em total 

favor de uma arte politicamente engajada. Podemos concordar com Camus, - dado o 

contexto em que escreveu - hoje, com a intermultidisciplinaridade a que assistimos, 

num mundo em que tudo é “hiper”, parece-me desnecessário e opressor reprimir a 

arte que se apresenta como “arte pela arte”, apenas porque serviu a burguesia ou 

alimenta os mercados da arte. Visto que até a arte política que Camus tanto defendeu 

está já absorvida no sistema e a servir a mesma burguesia que o autor repudiou.

 

 Independentemente de se encontrar respostas para a efectividade com que a 

arte age numa sociedade ou não, o percurso desta investigação teorico-prática levou-

me a procurar (em vez de encontrar) na arte um campo de experimentação livre 

e vasto, capaz de se “emaranhar” com a própria vida e de, por momentos, fugir às 

amarras da mesma. O que torna a arte tão sedutora e apelativa, a meu ver, é a sua 

rebeldia, onde não há regras nem autoridade, - como Beuys afirmou a “arte é a ciência 

da liberdade” - é o espaço por excelência da experimentação e da criatividade, uma 

arma poderosa capaz de penetrar mentes e disseminar ideias/actos/comunicação, 

pequenas disrupções no tecido que compõe a realidade, o tempo e o espaço. São os 

mais subtis actos de criatividade e poesia capazes das mais profundas revoluções 

interiores que se manifestarão na vida colectiva. 

A arte vai além das fronteiras existentes e fala sobre o inexplicável. 

(...) A arte une. Consigo cheirar: a arte, em particular a arte de 

protesto, pode-se tornar uma importante força motriz e unificadora 

para o movimento activista global, o movimento humano. 26 

Nadya Tolokonikova, Read and Riot! A Pussy Riot guide to activism, 

2018. pág. 76 

 

 Portanto, não se sinta que a arte é um caso perdido, a arte somos nós onde 

a vemos, que a sentimos e fazemos. A arte une (CAMUS, 2018; TOLOKONIKOVA, 

2018) - cria ligações, grupos de afinidade, comunidades. - aí reside também o seu 

poder para a emancipação da vida. Seja a arte do entendimento da “techné”, como o 

virtuosismo técnico, ou a arte como o gesto poético (AGAMBEN, 2019), faça-se arte “e 

ajude o ambiente!!” :~)   
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Fig. 73: (na página seguinte) Horta ocupação na 
Faculdade de Belas Artes, Porto., 2019

26  (na página anterior) Tradução livre do original: “Art goes beyond 
existing boundaries and talks about the inexplicable. (…) Art unites. 
I can smell it: art, protest art in particular, can become an important 
driving and unifying force for the global activist movement, the 
human movement.” (TOLOKONIKOVA, 2018: 76)
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