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Resumo

No momento do compromisso da arte com o lugar, comunidade e mundo, 

incorporo uma acção colectiva e comunitária, perspectivada a partir da 

experiência (Yi Fu Tuan, 1983) e vivência pessoal da prática artística num 

determinado espaço. A efectivação desse vínculo, no âmbito autoral e 

individual é assumida, através da performance, em intensa interferência 

do corpo sensível e antagónico na dimensão do político. É nesses termos 

que este trabalho se desenvolve no âmbito de contágio mútuo entre 

investigação e acção.

O pensamento que subjaz o projecto radica na ideia de uma democracia 

(como direcção ou possibilidade) que se consolida enquanto prática social 

quotidiana, ampliada intrinsecamente no seu próprio sentido da esfera 

pública. Partindo da posição experimental específica (Hélio Oiticica, 

1964), da insistência em ferramentas artísticas e por meio de processos 

de reformulação da cultura política nos espaços individual e colectivo, o 

trabalho pretende provocar situações que perturbem os limites correntes 

ou a tradicional raia que separam os campos do artístico e do político. 

Deste modo, este trabalho comporta o meu duplo compromisso - da 

arte com o político, do político com a arte - questionando neste texto 

as formas pelas quais a arte pode ampliar as potencialidades de uma 

democracia radical e plural (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, 1985).

Pretendo assumir um pensamento crítico acerca do fenómeno da 

participação (Grant Kester, 2004) nas práticas artísticas. Na esfera da 

estética do colectivo (Eduarda Dionísio, 1993) transporto a análise e 

reflexão sobre o projecto Intervenção Artística em Vila União, promovido 

pelo ‘movimento intercultural Identidades’ com a comunidade de 

Conceição das Crioulas (Pernambuco, Brasil). A partir do relacionamento 

intercultural deste movimento com a referida comunidade, promovemos 

uma capacidade de actuação conjunta baseada na sua experiência da 
pedagogia da libertação (Freire, 1972). Esta caracteriza processos de 

confronto/ decisão/ acção durante o projecto artístico, incentivando 

determinantemente o desenvolvimento local de uma comunidade com 

intensa consciência do poder da democracia participativa.

A prática performativa que desenvolvo, apropria-se de processos 

constituintes do corpo social e político, tanto existentes como 

potenciais, tal como transparecendo em recentes reflexões no campo da 

investigação (Beatriz Preciado, 2008). Torno assim presentes, evocando-

os, interferências e posicionamentos diversos no campo da representação 
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colectiva, da construção de identidade(s) e da condição da História: se 

com ditaDURA apresento dissidências no discurso do Museu Militar do 

Porto, no caso de ASnato. asNATO desenvolvo uma incisão sensual, 

interferente e violenta contra a organização mundial explicitamente 

referida.

A partir dos projectos apresentados e reflexões inerentes, desenham-

se assim possibilidades e (im)possibilidades, do sentido experiencial 

e controverso, do sensível  (Jacques Rancière, 2000) se imiscuir no 

político. Delas brota a consciência específica e concreta - materializada 

em acontecimentos estéticos - de uma democracia mais efectiva e por 

isso radical e plural, transversal e resistente face à divisão do sensível 

hegemónico na contemporaneidade. Assim, proponho um sentido 

transversal para um conhecimento e acção comprometidos com o 

colectivo, nos âmbitos social, comunitário e político.

Abstract

At the time of commitment of art with its place, in the communities and 

the world, I acknowledge the need for a collective and communitarian 

action, starting with experience (Yi Fu Tuan, 1983) and personal artistic 

practice in given locations. The act of putting both an author’s and an 

individual commitment into place happens, through performances, in an 

intense interference of the sensitive and antagonistic body in the political 

dimension. These topics frame the development of this work, through the 

mutual contamination of research and action.  

 

The project is based on the idea of a democracy (as a direction or 

possibility) that enforces itself as daily social practice, intrinsically enhanced 

in the public sphere. Starting with the specific experimental position (Hélio 

Oiticica, 1964), reinforcing artistic tools and by reformulating processes of 

political culture in individual and collective spaces, this work aims to create 

situations that change the traditional limits that usually separate the artistic 

and political fields. It also integrates my double commitment - of art with 

politics, of politics with art - thus questioning the ways in which art can 

amplify the possibilities of a radical and plural democracy (Ernesto Laclau, 

Chantal Mouffe, 1985).

My objective is to take a critical view on the participation phenomena 

in artistic practices (Grant Kester, 2004). Within the aesthetics of the 

collective (Eduarda Dionísio, 1993) I bring to this work the analysis and 
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reflection on the project “Intervenção Artística em Vila União” (Artistic 

Intervention in Vila União), promoted by the intercultural movement 

‘Identidades’ with the community of “Conceição das Crioulas” 

(Pernambuco, Brazil). Starting with the intercultural relationship of the 

movement with this community, we promoted a joint capacity for action 

based on the experience of the liberation pedagogy (Freire, 1972). This 

concept caracterizes of processes of confrontation/ decision/ action 

during the artistic project, effectively promoting the local development 

of a community with an intense awareness of the power of participative 

democracy.    

The performing practice that I develop uses processes which are 

constitutive of the social and political dimension, both the existing and the 

potential ones, as shown in recent research reflections (Beatriz Preciado, 

2008). I thus bring to light interferences and different positions in the field 

of collective representation, of the building of identity(ies) and of History: 

if, on the one hand, with ditaDURA (dictatorship) I present dissidences 

in the discourse of the “Museu Militar do Porto” (Military Museum of 

Oporto), on the other hand, with “ASnato. asNATO” I develop a sensual 

incision, both interfering and violent against the mentioned world 

organisation.  

With these projects, and their underlying reflections new possibilities 

and (im)possibilities are drawn up for the sensitive (Jacques Rancière, 

2000) to interfere with the political, both in an experienced controversial 

way. These possibilities can produce a specific and concrete awareness 

- materialized in aesthetic events - of a more effective democracy and, 

therefore, more radical and plural, transversal and resistant to the division 

of the hegemonic sensitive of contemporary times. Therefore, I propose a 

transversal meaning to knowledge and an action that are committed to the 

collective in a social, communitarian and political way. 
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O próprio momento da sua realização seria também o início da sua 
integração (...) uma tal democracia será sempre uma democracia “futura”. 

Chantal Mouffe

Em muitos países latinoamericanos, o (E)stado não só desempenha 
um papel decisivo na determinação do lugar e o significiado da arte 
no espaço público do “património cultural”, mas possuí também um 
especial modo físico de exercer poder sobre os corpos dos seus 
cidadãos.1

Coco Fusco

Do mesmo jeito que a ausência de direitos é histórica, a resistência 
do povo quilombola em lutar por ela também é.

Delma Silva

1 Tradução livre do original “En muchos países latinoamericanos, el estado no sólo desempeña 
un papel decisivo en la determinación del lugar y el significado del arte en el espacio público del  
“patrimonio cultural”, sino que posee asimismo un especial modo físico de ejercer poder sobre los 
cuerpos de sus ciudadanos.” 
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Nota prévia

O conhecimento que aqui se pretende produzir é assumidamente 

incompleto, contextualizado e experimental, tal como é herança das 

discussões que desenvolveram os conceitos de conhecimento situado 

(Haraway, 1991), conhecimento social (Longino, 1990) e objectividade forte 

e epistemologia posicionada (Harding, 2004).

Corresponde, este conhecimento situado, a uma opção responsável 

assente no olhar contextualizado, em tensão com os enganosos 

universalismos do positivismo, indissociavéis das narrativas patriarcais e 

modernas que buscam a verdade. 

O sujeito desta proposta de tese sente-se, por isso, situada e 

posicionada politicamente nos contextos que escolhe, assumindo uma 

heterogeneidade própria.  Tendo em conta este posicionamento e a 

dimensão da subjectividade inerente (ethos
2
) ao campo em que a proposta 

se insere, torna-se necessário ser explícito quanto ao sujeito das acções 

e reflexões de cada momento deste projecto. Este facto vai-se reflectir 

no presente texto que incorporará as correspondentes formas de sujeito 

(número e género) mediante os contextos a que se vai fazendo referência. 

Assim esta tese será escrita assumindo a primeira pessoa, podendo variar 

entre: o singular e o plural de acordo com o carácter performativo e 

individual dos projectos ou o carácter colectivo de outros; o feminino e o 

masculino nos casos em que pretendo dar visibilidade à reinvindicação do 

lugar do género feminino e queer nas categorias universais instituídas.

2 Sou sujeito ou sujeita inquieto, investigador da esfera de relações entre arte e política, 
queer, activista, metodologicamente desconfortável com práticas individualistas e por isso emis- 
cuída em experiências colectivas e comunitárias.
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Introdução
Nós plural

O mestrado Arte e Design para o Espaço Público, na sua amplitude 

determinou espaço e tempo para a acção inovadora, a reflexão e para a 

produção de conhecimentos intimamente relacionados e implicados com 

a minha prática artística, especificamente no projecto político em Portugal 

e com o ‘movimento intercultural Identidades’ (identidades.eu), que 

integro desde 2005 em particular na acção com a comunidade brasileira 

Conceição das Crioulas.

Esta reflexão resulta de uma escrita parcialmente autoreferencial dado 

que faço parte do movimento desde essa data, como tal, co-autora 

das iniciativas que desenvolve no Brasil e aqui se discutem. Pretendo 

iniciar um testemunho de visão académica distanciada, sem ideia de 

formular modelos de operatividade artística, mas num profundo desejo 

de compreensão irredutível e específica. Por fim, nenhuma das ideias 

que atravessam este texto sobre o projecto do ‘movimento intercultural 

Identidades’, tem qualquer pretensão individualista já que é radicalmente 

beneficidada pela práctica do colectivo na acção particular com a 

comunidade de Conceição das Crioulas. Neste exercício de escrita o 

diálogo dessa prática colectiva, torna-se indispensável uma reflexão 

individual alargada ao projecto político em Portugal, tornando-a corpo 

presente, intenso e activo.

Nesses contextos o desafio de partilha contribuiu intensamente para o 

desenvolvimento dos projectos a apresentar e para a investigação que 

incorpora os mesmos. A investigação assente no texto analisa um conjunto 

de intervenções do projecto político em Portugal e pretende tornar 

presente e dar visibilidade ao envolvimento de um colectivo de artistas 

(‘movimento intercultural Identidades’) com uma comunidade brasileira 

(Conceição das Crioulas) e pessoal, nas acções performativas de ímpeto 

artístico e político em Portugal.

Todas se concebem num quotidiano consciente e atento ao neoliberalismo 

naturalizado marcado pelas relações de poder pungentes e transversais 

desde o íntimo ao público (Beatriz Preciado, 2008). À medida que o 

abismo entre os ricos e os pobres foi aumentando (Zygmunt Bauman, 

1991), quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul, as relações 

interculturais de distância marcada, ou não, revelam-nos situações de 

conflito que os valores democráticos têm ignorado tal como analisado no 

projecto de democracia plural e radical (de acordo com Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe3).

3 Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985), Hegemonía y estrategia socialista: hacia una 
radicalización de la democracia, Ediciones Letra e (1987): Madrid.
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No Dicionário da Nova Ordem Mundial de Eduardo Galeano (1992: 57), 

a palavra poder vem de modo incisivo definida como: “Relação do Norte 

com o Sul. Diz-se também da actividade que no Sul exercem as pessoas 

que vivem e gastam e pensam como se fossem do Norte.”4 Efectivamente 

a partir desta reflexão sobre as relações de poder, que observo, assumo 

e simultaneamente a elas resisto, remeto este estudo para o plano 

da conscientização, conceito desenvolvido por Paulo Freire (1972) na 

Pedagogia do Oprimido e que aprendi junto com a referida comunidade 

brasileira. Esse modo consciente, designa o estado de aprender a detectar 

por si mesmo contradições na sociedade dominante e a agir contra 

opressão.

Dilatando a tensão dicotómica da alteridade (opressor e oprimido, norte e 

sul, eu e outro) pretendo neste estudo fazer atravessar essas relações entre 

si, e de um lugar ao outro. É comum, ainda que diferente no sentido de 

vértice óptico definido por Giacomo Marramao (2007), o uso da

arte enquanto meio para a criação de situações de partilha do sensível 
(Rancière, 2000) como utopia da mudança social política também a partir 

da estética.

Entendo o actual estado da arte aberto para o compromisso da arte 

com o lugar, as pessoas e o seu desenvolvimento (Malcolm Miles, 2001) 

e nesse sentido os projectos accionam- se nas frágeis fronteiras entre 

arte, social e o político. Perante o espaço, o tempo e as pessoas, torno 

presente e partilho acções corpo-lugar, desenroladas a partir da posição 
experimental específica (Hélio Oiticica, 1964). O campo da arte (também 

ele específico), constitutivamente político, releva potencialidades do 

registo da inoperatividade (Giorgio Agamben, 2007), enquanto dispositivo 

de operação de abertura para sentidos e gestos passíveis de novos usos.

Falo arte, falo de político: entre nós e o díspar

Uma das primeiras performances realizadas no tempo deste mestrado 

enunciou-se com a frase, “Falo do Falo de poder”, que com a sua 

repetição até ao grito, pretendi gerar um manifesto de abertura e 

contestação do poder do discurso do patriarcado. O campo conceptual 

que determina a tese, reforçado pelo título da própria tese, Falo arte, falo 

de político: entre nós e o díspar, é retomado ao longo da dissertação. No 

título, o uso da palavra Falo permite que, enquanto substantivo significa 

representação/ símbolo do pénis e enquanto conjugação do verbo 

falarremete para a expressão, a declaração, o discurso. 

4  Tradução livre de “Poder. relación del Norte con el Sur. Dícese tambén de 
la actividad que en el Sur ejerce la gente del Sur que vive y gasta y piensa como si fuera del 
Norte”, definição do “dicionario del Nuevo Orden Mundial”.
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Da coincidência de ambos num só, uso na primeira e terceira palavra do 

título Falo, assumindo que se constrói nesta investigação um discurso 

de arte. Partindo do questionamento do seu próprio poder, seu legado 

patriarcal e seu contexto social faz-me comprometer com a dimensão do 

político activo no quotidiano. A partir dessa consciência de localização 

nos campos do discurso, de poder, situo o vínculo político na procura do 

entendimento que oscila dentro do conceito de nós (primeira pessoa do 

plural) e o seu encontro com a política universalista da diferença (Giacomo 

Marramao, 2007) na constante procura de novas estratégias perante o 

estado de conflito.

O texto é elaborado como um rizoma, sustentado sobretudo na reflexão 

da minha experiência. Como antecâmara apresento a proposta deste 

conhecimento situado e social na Nota prévia de acordo com o legado pós 

estruturalista e feminista aí referênciado. Nessa nota anuncia-se o sujeito 

queer que se vai revelando performativo ao longo das acções, do mesmo 

modo no próprio texto.

De seguida construo uma visão da Metodologia e Posicionamento 
assumidos ao longo da escrita. Trata-se de um texto elaborado na base 

de uma metodologia de acção/ investigação, contaminada, na procura 

de uma escrita que (re)construa o poder do discurso que se gera. Neste 

sentido, a acção ocupa um lugar de preponderância no todo, sendo 

implicada e investigação ela própria. O seu peso permite entender esse 

lugar de acção (na implicação com a investigação) como um lugar situado 

e político, tal como tento explicar ao longo do texto.

No ponto I Domínio Público procuro repensar e esclarecer o conceito de 

público que enquadra toda a reflexão e visão macro daquilo que considero 

o espaço experimenciado pela minha acção - desconfortável com o 

sistema democrático, desenho um horizonte vincado pelo sujeito nós que 

se defina no díspar, e na convicção da utopia do público, que incorpore o 

conflito e a diferença inerentes à convivência.

A cultura, o comportamento, a escrita e a acção são, acredito, 

fundamentalmente construídos. Assim, as subdivisões do ponto I Domínio 

Público, pretendem no estado pré-inicial (0. Reminiscências do político 
na arte) situar o espaço político da arte, no sentido de fazer sobressair o 

que fica de marcante na aproximação que fiz ao caminho já percorrido 

na arte sobretudo no final do século XX. O século XXI guardo-o para o 

primeiro momento (1. (In)visibilidades) dando destaque a dois autores e 

um colectivo, cujos trabalhos são influência maior no meu percurso mais 

recente. Andreja Kulunčić, da Croácia e João Sousa Cardoso, português, 

ambos centrados na relação social com grupos minoritários, e com 
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trabalho que dá visibilidade a essas realidades e relações estabelecidas 

dentro da própria instituição do museu. Por último e, muito marcante na 

experiência do contacto com a América Latina, seleccionei o Colectivo 

Sociedade Civil do Perú, que desenvolveu um trabalho de forte 

envolvência com a própria população peruana num exercício de cidadania 

interessante.

Enquadrado neste âmbito da ampla história da arte, e na perspectiva de 

procura de um contributo próprio, este texto apresenta a investigação 

produzida para elaboração da dissertação do referido mestrado, 

evidenciando as seguintes questões:

- De que forma pode a arte interferir nas e ampliar as potencialidades da 

acção política para processos de democracia plural e radical? Do mesmo 

modo, e nessa inter-relação, como se transforma a arte? 

- Como podem as práticas artísticas participativas funcionar como uma 

plataforma de teste à relação entre arte e democracia?

É o ponto II Democracia radical e plural que localiza o âmbito da ideia 

de democracia. Trata-se de um exercício de diálogo com a estrutura 

do sistema no sentido de - perante o desacordo e descontentamento - 

esboçar possibilidades de intervenção. Essas possibilidades são indagáveis 

pela força e estética do colectivo. Assim como momento pré-inicial

(0. Em Crestuma) relato parte do percurso que explica a focagem inicial 

desta investigação no interesse pela participação da população na obra 

de arte e, consequente desfocagem para descobrir o entendimento de 

uma relação própria do artista, enquanto cidadão com uma comunidade 

específica num determinado lugar. A subdivisão 1. Arte relacional / 
Antagonismo pretende analisar historicamente ambos conceitos no 

sentido de entender a experiência que decorre, em paralelo à minha 

actividade individual, no Brasil. Encontro e torno-o preciso no desenlace 

da relação no fenómeno de 2. Envolvimento colectivo e comunidade
e parto daí, para o momento chave que se situa como 3. Durée na 
Conceição das Crioulas.

No contexto sertanejo5, em particular em Conceição das Crioulas6 

(conceicaodascrioulas.org), procuro entender o sentido do 

desenvolvimento diferenciado da comunidade, sua experiência específica 

de organização, mobilização e de luta democrática assim 

5 Sertão é uma área no Brasil dominada pelo clima tropical semi-árido. A ela pertence em 
mais de 80% de território do estado de Pernambuco, intensamente caracterizado por ser a região 
com as menores e mais irregulares precipitações pluviométricas. 
6 Conceição das Crioulas é uma comunidade no estado de Pernambuco, no Brasil.
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como características dos contributos e aprendizagens dos projectos que 

a comunidade elabora connosco, ‘movimento intercultural Identidades’. 

Assim reflicto sobre a importância de práticas e projectos cuja dimensão 

é intensamente ancorada em experiências relacionais e contextuais. Da 

relação estreita do referido colectivo de artistas com a comunidade têm-se 

levado a cabo acções comprometidas e autónomas, continuadas ao longo 

dos anos. O caso de Intervenção Artística em Vila União  (enunciado em 

4. Mutirão: esforço democrático) revela possibilidades de trabalho 

através do uso de ferramentas artísticas e da mobilização da comunidade 

para alterar a paisagem visual da rua (exterior das casas) e melhorar as 

condições habitacionais (interior da casa). O último momento desta utopia 

do ponto II determina a força da produção da população da sua própria 

imagem e discurso - 5. Grupo comunitário de produção de vídeo.

No ponto III Arte | Político inicío questionando, não a estrutura do 

poder democrático, mas a sociedade que cresceu à sombra dela. Este 

abre a discussão sobre a tendência das pessoas que, desinteressadas do 

político abandonam a cidadania, em favor de um hedonismo sustentado 

no crescente individualismo. O trabalho ditaDURA dá forma às acções 

que profundo desejo de intromissão no discurso cristalizado no Museu 

Militar do Porto na nossa cidade. Começo por entender no momento 

zero a mudança de lugar do corpo (0. Deslocar(me), deslocar a arte). O 

esforço de tornar inoperativa a força do meu umbigo ocidental formou a 

possibilidade de um novo uso das ferramentas artísticas. A minha mudança 

de lugar e o desvio da própria arte, por inerência ao seu deslocamento, 

parece enunciar territórios de controvérsia de simultânea pertença ao 

mundo da arte contemporânea (ocidental) e envolvência com o isolamento 

das comunidades.

Desenho a perspectiva de Jacques Rancière e Chantal Mouffe quanto 

ao 1. Mapeamento da acção política e artística, no sentido de pretender 

entender quais os limites de um campo e outro, e do modo como se 

intrusam e contaminam mutuamente. O segundo momento 

(2. Performance como (im)possibilidade política: corpo-grafia) no âmbito 

da prática experiencial, apresenta uma acção em que interfiro no 

campo político. É a este nível da produção autoral, que foco nas acções 

performativas, oscilando entre o situacionismo, a experiência de corpo- 

a-corpo, corpo-espaço e corpo-político (como é o caso dos projectos 

ditaDURA e ASnato. as NATO). A forma pela qual optei varia entre 

momentos de performance efectiva e materializações visuais e audiovisuais 

de processo e registo das acções. Trata-se de um exercício pessoal de intra 

e inter relacionamento em determinado lugar e circunstância. A partir de 
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uma inquietude pessoal de confronto com o social ou político, desenho 

uma acção que provoque ou dê visibilidade a um questionamento 

específico sobre o qual pretendo abrir espaço de discussão. A incisão do 

momento quer-se construída de uma presença intensa e consciente. De 

acordo com estas intenções pretendo pensar sobre as possibilidades do 

campo artístico no desenvolvimento de brechas de pensamento crítico, 

posicionado e activista.

- Emanando questões do limbo activista e militante que vibram entre 

a dimensão do político e da arte, pergunto: arte ou política, que inter- 

relações?

Tal como referi na metodologia, o projecto, o seu todo, oscila através de 

duas componentes: uma de dimensão e amplitude teórica, que sustenta 

e enquadra o contexto mediante um posicionamento pessoal que se 

corporiza nas actuações dos projectos que apresento; essa configura a 

prática experimental em si mesma - a outra dimensão. O conflito prévio 

que anima esta investigação revelou-me o questionamento dos sistemas 

que integro e o intenso desejo de os subverter. Esta investigação viverá 

então de um contágio energizado e consciente, entre a acção própria, que 

ao mesmo tempo realizo e observo. Caracteriza-se por uma situação de 

simultaneidade, onde me proponho presença e distanciamento sobre o 

mesmo campo. Esse é o lado que obriga a um discurso auto-referencial e 

a uma tomada de posição, pois qualquer campo é um campo de forças, tal 

como o definiu Yve - Alain Bois (1990).
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Metodologia e posicionamento

“Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz 

que lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos 

emoções nos rostos, lemos sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, 

lemos a Vida. Tudo pode ser página. (...) Mas o deficit de leitura é muito mais geral. Não 

sabemos ler o mundo, não lemos os outros.” (Mia Couto 2009: 109)

Durante dois anos debati-me com a necessidade de entender o 

significado e a dimensão de uma artista produzir conhecimento, para 

assim poder desenvolver arte (refiro-me ao campo da prática artística) 

e conhecimento, e a articulação entre ambas. No fundo, o desafio foi 

ver o processo de leitura e escrita integrado e entrosado com a prática 

artística. Efectivamente dei-me conta de que o tempo de produção de 

conhecimento e de produção artística são igualmente longos, ainda 

que específicos.  Ler, ler sozinho ou ler com alguém. Conversar, debater 

e confrontar ideias. Analisar, rever, reflectir e desenvolver pensamento 

crítico. São estas as acções principais para produzir conhecimento. 

Foi numa discussão intensa com Cheny Wa Gune que fui introduzida ao 

que Mia Couto (2009) diz, tentando decifrar a importância da leitura no 

seu contexto moçambicano: “(t)udo pode ser página” e, sendo assim, o 

desafio seria ler a realidade (incluíndo os livros), apartir da consciência do 

olhar construído e do quadro intrínseco das capacidades da arte. Construí 

o desafio do conhecimento, de chegar a conversar com o olhar da prática 

artística, da percepção cognitiva a transitar para o campo operativo e 

desse campo se transformar também em conhecimento. 

No meu trabalho, co-existem duas formas de expressão, autónomas, 

mas cúmplices. Constarão de investigação e de análise uma parte (esta 

do foro conceptual e ideológico), e outra no âmbito da prática artística, 

aquela que constitui o desafio de o artista dar corpo àqueles que são os 

seus posicionamentos teóricos, aquela que constitui as possibilidades de 

relacionamento comunicacional. Em termos formais apresenta-se através 

da presente tese e do caderno de projecto. Teoria e prática, atravessam-

se no caminho uma da outra. Não há acção fértil, sem teoria; nem teoria 

procriadora, sem o teste da prática. Estas coexistem ainda segundo uma 

lógica de reacções mais ou menos mecânicas como accionar o pensar, e 

pensar a acção.

Em paralelo às práticas activistas dos 60, nomeadamente do 

Situacionismo
7
, as acções que levo a cabo, desafiam, exploram e esbatem 

7 Defendiam a criação de situações enquanto fortes instrumentos críticos e lúdicos no 
quotidiano, testaram de modo incisivo as possibilidades de radical emancipação e não represen- 
tacionalidade, posições explanadas por Guy Debord na Internacional Situacionista.
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fronteiras e hierarquias determinantes da cultura e do modo como esta é 

representada pelo poder. Da mesma forma, fazemos uso de projectos de 

carácter processual (como é o caso de Intervenção Artística em Vila União), 

tanto nas suas formas como nos seus métodos, no sentido de construir 

significado através do processo de realização e recepção, em vez de me 

orientar para o objecto. Adopte uma forma temporária ou permanente, 

o processo de criação é tão importante como sua manifestação visual 

ou física. São referência os métodos colaborativos, que distinguem a 

investigação preliminar, a intromissão de conflito, a actividade organizativa 

e a mediação entre os intervenientes. Nestes projectos estão presentes 

também, modos de fazer provenientes de outras disciplinas, de modo a 

garantir a efectividade de determinados mecanismos, nomeadamente 

o do confronto e da participação (por ex. ciência política, etnografia e 

antropologia). 

Uma vez decorridos os projectos existem várias possibilidades de 

prolongamento e comunicação dos processos, seja quanto à forma 

(registo, edição, interpretação e exposição), seja quanto ao local de 

exibição. Entendi que deveria abordar as  possibilidades e dificuldades 

do ‘registo’ na arte contemporânea. Identifiquei a confusão que pode 

existir entre o registo da obra e própria obra de arte. Dadas algumas 

características da performance, da arte relacional, e outras formas de 

actuar no campo da arte contemporânea, apercebo-me do carácter do 

registo dessas formas. De modo recorrente é ele que torna presente o 

projecto, que permite dar visibilidade ao acontecido e que garante uma 

espécie de prova do sucedido. É pertinente então uma reflexão que possa 

entender qual o lugar do registo na arte contemporânea. Se o registo 

pode ou não ser pensado para além da simples documentação que 

efectiva na ordem simbólica, se pode ou não ultrapassar a função social de 

comprovar a existência de algo ou se é meio para a frenética promoção 

da potência virtual da obra
8
. O processo de dispositivo - expositivo dos 

projectos está obviamente aquém de se haver estabilizado, mantendo-me 

na procura. Desse esbatimento de fronteiras entre registo e processo da 

obra, debati-me também com o entendimento da relação do conteúdo 

e forma das ideias, e projectos. Penso obviamente a partir da dinâmica 

mais habitual da produção de conhecimento (dicotómico entre teoria e 

prática), e pergunto se não será o conteúdo anúncio da forma, ou a forma, 

conteúdo construído e público da nossa mente? Por outras palavras, 

a pergunta relaciona-se com os limites entre conteúdo e forma; da 

simultaneidade do processo, registo e obra; e de modo transversal entre 

o político e a arte. Entre conteúdo e forma, oscilo entre quando começa 

8  O autor Luiz Costa organiza estas questões, no seu livro ‘Dispositivos de registro na 
arte contemporânea’, propondo diferentes visões acerca da dimensão do registo.
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uma e acaba outra, e portanto quando termina conteúdo e começa forma. 

Não será o conteúdo já forma, a partir do momento em que expresso 

fora da mente (dito, escrito, na forma visual, presença, movimento...)?  

Esses constantes trânsito e tradução, fazem com que entenda a arte 

como modo de organizar as ideias, de as accionar e - nessa capacidade 

de tornar presente, activar - construir outra realidade, outro referencial. 

Portanto, parece-me importante avaliar a constante fetichização do 

objecto e presenças formais coerentes, de tal modo que Vidal (1996: 8) diz 

que “É, por isso, positivo que a definição da arte política fique indefinida 

(informe?). Mantendo permanentemente o princípio da abertura absoluta.”

Volto a reflectir sobre porque escrevo. No livro mais acima da pilha no 

canto da secretária, rosa choque com lombada amarela, lê-se em contra-

capa: “Escrevo porque há uma mentira qualquer que quero denunciar, 

um facto qualquer para o qual quero chamar a atenção, e a minha 

preocupação inicial é ser ouvido” (George Orwell, 1946: 20)

Sinto uma identificação forte com a intenção de incorporar o discurso e 

torná-lo visível. No entanto, essa intenção, sublinho-a num posicionamento 

próprio, um discurso consciente e inquieto com o poder instituído 

que determina, condiciona e oprime ideias e comportamentos. A voz - 

provocada pelo impulso discursivo - remete-se aqui no nível da reflexão 

escrita, pretendendo por um lado um maior distanciamento e situação 

referencial das ideias, e por outro um plano de confrontação e discussão 

das mesmas. No ambiente teórico proposto pelo pós-estruturalismo “ 

(...) escrever nada tem a ver com significar, mas com calcorrear, mesmo 

terras por vir “(Deleuze e Guattari, 2006: 10). Ao longo do mestrado e por 

consequência neste texto, o mapeamento do espaço, do cultural, social 

e do político, contaminam fortemente o tipo de abordagem e escrita. 

Desenvolvi um processo de análise próprio do rizomático e bastante 

espontâneo, semelhante à acção psicogeográfica dos situacionistas nos 

anos 50, mapeando realidades através de uma posição experimental 
específica (Oiticica, 1964). A partir desse ambiente-rizoma, revelam-se 

possíveis sintomas para uma escrita que não é teoria nem prática, texto 

nem contexto, mas o espaço criado de conhecimento e visualidade 

torna-se solto e orgânico. Posso dizer que o que existe é uma presença 

continuada e consciente que compõe e constrói a posição. Esta, quando 

questionada, abre outros espaços de domínio público para acção através 

de posicionamentos colectivos, políticos e estéticos. Neste domínio 

público torna-se fundamental o pensamento e prática rizomáticos, a 

capacidade de interpretar o que se passa, o mapeamento orgânico (entre 

acção e investigação) para possibilidades de entendimento das inter-

relações do individual e colectivo, arte e o político.
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I. Domínio público
Para que mais à frente possa enquadrar os diferentes projectos na 

afirmação de uma intervenção individual e colectiva no espaço público 

mediante estratégias artísticas, é necessário compreender as implicações 

do termo ‘público’ nas suas diferentes nuances: espaço público urbano, 

domínio social e político. Segundo Deutsche (1996), o modo como 

definimos o espaço público encontra-se intimamente ligado às nossas 

ideias relativas ao ser humano, à sociedade e ao tipo de comunidade 

política por que ansiamos. No geral, considera Rosalin Deutsche, que 

apoiar as “coisas” públicas contribui para a sobrevivência e expansão da 

cultura democrática radical, definida por Mouffe (1996). 

No entanto, não pretendo aqui simplesmente seguir a “tendência” 

da interacção e participação vinculadas às elites e indústrias culturais. 

Reconheço nos meus projectos o domínio público, porém não no âmbito 

onde se localiza a acção do urbanismo ou na definição de público 

enquanto uso ou propriedade pública. No meu trabalho - inscrito no 

domínio público - transparece a necessidade e a convicção de um domínio 

público  político. Plataforma de convite às dinâmicas do social, serve-me 

pessoalmente  como espaço heterogéneo e de conflito/decisão/ acção 

entre pessoas, da pessoa com a própria pessoa, da pessoa enquanto 

cidadã com o colectivo. 

Este fenómeno de conflitos é social e inerente pela confrontação e 

consciencialização de pluralidade no exercício de cidadania, enquanto 

dimensões constituintes dos processos democráticos. Segundo Chantal 

Mouffe (1996) a cidadania não é unicamente uma identidade entre outras, 

como no liberalismo, ou a identidade dominante que se sobrepõe às 

outras todas, como no republicanismo cívico. É um princípio articulador, 

que afecta as diferentes posições de sujeito como agente social, ao 

mesmo tempo que permite uma pluralidade de compromissos e o respeito 

pela liberdade individual. Propõem-se assim nas acções projectuais 

que apresento uma aceitação e exercícios de cidadania enquanto visão 

operativa de interacção, intervenção nas limitações dos processos 

democráticos. 

Perante a força dos movimentos de universalização da democracia 

liberal, dominado pelo exercício constante de globalização neoliberal, a 

minha posição é situada e comprometida no exercício da cidadania e da 

democratização da democracia. Esta ideia, democratizar a democracia, é 

desenvolvida por Boaventura Sousa Santos (2003) na organização de um 

fabuloso livro que integra um conjunto de experiências de resistência e 

formulação de alternativas, diversas reflexões sobre a prática de processos 

da democracia participativa. De igual modo a teoria da democracia radical 
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e plural, proposta por Ernet Laclau e Chantal Mouffe (1985) estabelece-

se no quadro das concepções não hegemónicas da democracia. Já 

Gramsci (1949) defende mesmo o campo de cultura e arte como território 

de conflito com a hegemonia. O horizonte desenhado ao longo da 

investigação-acção pretendeu vincular-se com a provocação de situações 

que incorporassem a pluralidade de sujeitos múltiples, posicionados, com 

vista a potenciar uma  democracia radical
9
 e política.

0. Reminiscências do político na arte

Hoje o mercado da arte, cada vez mais institucionalizado, centralizado 

e capitalizado, é efectivamente quem determina as regras. Significa que 

uma grande parte da prática artística regida pela mancha do Capital 

- expandida e desterritorializada, sendo que especificamente a arte 

promovida pelo mercado tende a pensar-se a si própria - isola-se num 

espaço sem exterioridade. Em qualquer lugar, mas em lugar nenhum, a 

arte e a cultura têm-se instalado, numa lógica de indústria, de espectáculo 

e consumo. Talvez a arte tenha cedido a uma tautologia e a uma 

intransitoriedade que precisamente lhe roubou o sentido do contexto, o 

sentido radical e a hipótese de acção/ activismo.

Tomar partido e situar-se é próprio do ser. O espaço da arte apresenta 

uma experiência histórica rica neste sentido, que merece atenção neste 

texto. Remeto-me para o esquema da Nova Objectividade
10

, afluxo de 

práticas brasileiras concentradas entre os anos 65 a 69. Intencionalmente 

concentrados em “(...)ao fazer arte, estar fazendo política.”
11

, actuaram 

no sentido de produzir coincidência entre o político e a renovação da 

sensibilidade; a participação social e o deslocamento da arte. Reagindo 

colectivamente à repressão - contexto do início da ditadura militar 

brasileira (1965) -  a produção artística naquele momento desenvolveu-

se a partir do sentimento e da posição do inconformismo estético e 

inconformismo social e político. Segundo Favaretto (1985) furjados na 

experimentação e participação estes artistas agenciaram uma outra região 

do simbólico (o comportamento); uma imagem da arte como actividade 

que não distingue os modos de operar dos programas estéticos e 

exigências políticas.

9 O adjectivo radical diz respeito ao acto de interferir e atacar a raiz do problema, não 
denotando especial fanatismo ou excessivo sentido beligerante como pode parecer.
10  Diz Hélio Oiticica que a Nova Objectividade não é um movimento dogmático, esteticista, 
mas um estado, uma ‘chegada constituída de múltiplias tendências onde a falta de ‘unidade de 
pensamento é uma característica importante.
11 Otília Arantes (1983), “Depois das vanguardas”, Arte em revista, nº7, 1983.
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Hal Foster (2001)
12

, a partir do debate teórico da “arte política”, nos anos 

80, reitera a necessidade de uma prática que exceda as pretensões de 

benefício e recodificação do capital, “uma arte com política”, que designa 

arte pós moderna crítica ou de resistência, que intervenha directamente 

no âmbito da cultura, entendida como lugar de conflito e de contestação, 

estratégias que defendo no processo de acção. Introduz também o 

conceito do outro, dos grupos sociais minoritários, objecto de apropriação 

e recuperação ideológica e comercial, por parte do sistema dominante que 

procura codificar e consumir a diferença, social, sexual, etc. Devo porém, 

fazer a ressalva de que o sistema categoriza, reduz complexidade e não 

permite discurso aos próprios. Esse é o mecanismo que satisfaz o sistema 

dominante no sentido de não erradicar completamente a alteridade. Deste 

modo, vive da existência do outro, da sua segregação, desse lugar de 

outro. Poderia assim exercer um maior controlo social, um “monopólio do 

código” que, segundo o autor, deve ser questionado e resistido, também, 

a partir de umas práticas transgressoras e resistentes.

A genealogia das práticas que antecipam este texto passa também por 

uma parte dos projectos de arte pública - dependentes do factor espacial 

(historicamente da tradição do minimal) - que marcaram uma deslocação 

expansiva, porém insuficientes no distanciamento aos paradigmas 

vigentes. A designação passaria por delimitar a arte em lugares públicos. 

Sobre essa noção Vidal (1996) diz que estaríamos (tendencialmente, 

acrescento eu) diante de uma forma de burocracia estética de legitimação 

pública, já que o nome e a prática pretendem proteger a autonomia 

da arte (o esteticismo burocrático) impondo execução no domínio 

público (exibicionismo burocrático) como prova do seu próprio valor. 

Portanto perguntamo-nos se seremos capazes de pensar e potenciar o 

espaço público sem o pôr em causa ou sem produzir apenas decoração? 

Desejante de um a espécie ou aproximação de um situacionismo no 

quotidiao, pergunto se será possível construir um discurso inovador que 

contraponha os monólogos importados do interior dos museus e que 

promova a experiência do espaço público, urbano?

No território dessa insatisfação desenvolveram-se espaços radicalmente 

autónomos e alternativos. Com intuito de constituir espaços de 

resistências, os movimentos relacionados, arte pública crítica, arte 

politizada e activismo, nos anos 60 e 70, uma parte da arte conceptual, 

continuada pelo papel da performance art, bem como pelas práticas 

feministas dos 70, desencadearam diversos desenvolvimentos da arte 

12  Hal Foster (2001), “Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte 
contemporáneo” in Paloma Blanco (ed) et al. Modos de hacer: arte crítico, esfera pública e acción 
directa, Universidad de Salamanca: Salamanca.
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política nos anos 80-90. Assim, tal como se fez entender anteriormente, 

se no princípio do seu reconhecimento, (nos finais dos anos 80) os artistas 

ubicados na arte pública se dirigiam a aspectos históricos, ecológicos e 

sociais do lugar, sem comprometer os públicos de modo diferente daquilo 

que acontecia nos museus, outras discussões e variações da prática da 

arte pública vieram incluir a noção de comunidade como constituinte do 

lugar. A arte pública, enquanto prática criativa complexificou-se e tem 

sido investigada a partir do olhar de diversas disciplinas desde os estudos 

da ciência política, ciências sociais à política e geografia política. Nesse 

sentido os colectivos e artistas comprometeram-se com o desafio de 

interferência e percepção das estruturas e vida na cidade. Assim sendo 

criam-se interrupções, infiltrações e apropriações do  da visualidade crítica 

quanto ao quotidiano da psiocopolítica e economia do meio urbano.  Brian 

Wallis (1990) denomina ainda linhagens como do activismo cultural, no 

qual afirma a possibilidade de, pelo uso dos meios culturais, produzir e 

promover mudanças sociais, reforçando medidas da inter-relação entre 

crítica cultural e o compromisso político.

Nas palavras de Nina Felshin (2001) o artista público seria definido como 

aquele ou aquela cujo trabalho é sensível a assuntos, necessidades e 

interesses comunitários. Lucy Lippard (2001), crítica e activista feminista, 

afirma que a nova orientação do conceito de lugar, em finais dos anos 

60, estaria directamente relacionada com a necessidade de fazer frente 

a atitudes anti-históricas da sociedade actual e respectivo alheamento 

dos problemas sociais, com a urgência de vínculo da arte com a política e 

assuntos sociais. Entende-se então o lugar, como pertença da comunidade, 

como localização social de conteúdo humano, no qual postulamos a 

necessidade de uma arte comprometida com os lugares, que se constrói 

sempre na base de uma consciência de apropriação inquieta e atenta à sua 

particularidade humana, ao seu conteúdo social e cultural, bem como à 

sua dimensão económica e política.  Contando, mas, sobretudo, partindo 

dos desejos e visões das pessoas que pertencem e habitam determinado 

lugar. 

Trata-se portanto de uma focagem na figura do artista, do público e/ou 

das comunidades. Várias são as possibilidades e níveis de envolvimento 

entre ambos. Diz Alice Lyons
13

, “O coração da arte pública é relacional.”
14

 

Caberia desenvolver, se este texto se dedicasse a entender a entidade 

público, à sua relação com a obra, enquanto origem e responsabilidade, 

colaboração e co-desenvolvimento, voluntário e executante, público 

imediato, público dos meios de massas, público do mito e memória. O 
13 Artigo online, publicado em http://www.alicelyons.ie/for_whom.html

14 Tradução livre do texto original: “The heart of public art is relational.”
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artista, ao tentar ser catalisador para a mudança, reposiciona-se como 

cidadão, mas sobretudo como activista. Desenvolve um conjunto de 

capacidades e ferramentas antes pouco associadas à prática artística. 

Assim propõe-se a actuar em colaboração com as pessoas envolvidas e a 

desenvolver mecanismos críticos face ao sistema. 

1. Group Material, Democracy: Education. 1988 Dia Art Foundation, NYC (imagem retirada do 

site: eipcp.net) 

O activismo cultural e artístico sentiu também a necessidade de criar 

imagens legíveis e efectivas, segundo Brian Wallis (1990) ‘Democracy and 

cultural activism in Democracy. Um dos projectos de Group Material, Bay 

Press e Dia Art foundation (1990: 8) cria um novo estilo de política que 

o autor define como “o uso de meios culturais para tratar de efectuar 

mudança social”. Ainda que grande parte dos artistas projectem o 

potencial da sua obra activista através da participação próxima e directa, 

são muitos os que utilizam os meios de comunicação como ferramenta 

de implicação do público, obviamente com conexões mais indirectas e 

da escala do público no seu sentido expansivo, para as massas. Assim 

torna-se preciosa a utilização das imagens e textos ‘directos’ devidamente 

contaminados pela força da ironia e humor, evitando a linguagem didáctica 

ou moralista mais evidente. 
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2. Guerrilla Girls, When Racism and Sexism are No Longer Faschionable, 1989 (imagem retirada 

do site: guerrillagirls.com) 

“(...) a necessidade de povoar os canais do espectáculo com ruídos eminentemente anti-

espectaculares inapreensíveis pelos próprios veículos utilizados.” (VIDAL, 1996: 88)

Esta consciência e crítica da comunicação de massas, seus mecanismos e 

características foram abordados pela teoria da sociedade do espectáculo, 

amplamente desenvolvida por Guy Debord nos anos 60, porém esta tese 

não contém folgo para a abarcar esa crítica. Nessa lógica de utilização 

dos canais do espectáculo e da representação, para melhor os descontruir 

e expor, outros grupos para além de Group Material, trabalharam nesse 

sentido. As intervenções colectivas com presença ousada no campo do 

activismo citarei, como as Guerrilla Girls que têm desenvolvido uma forte 

acção denunciadora de situações desiguais provocadas pelo sistema 

vigente dominado pelo patriarcado; Tim Rollins & K.O.S. e Gran Fury - Act 

up, nos anos 80, também ambos associados a reivindicações de grupos 

minoritários, interventivos e situados na produção de crítica directiva nas 

imagens e meios de grande visibilidade para massas.

Em síntese, abandonado o caminho aberto pelo modernismo - criação 
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de sentido focada no valor do objecto - o valor artístico desloca-se para 

uma plataforma aberta de relações e redes, discursos, acções e situações 

ancoradas ao ambiente desta sociedade de informação e determinada 

pelo aparecimento da Internet. É nessa abertura que o público e as 

comunidades fazem parte do movimento da passividade à actividade. 

Assumindo o antagonismo, artistas contemporâneos promovem no seio do 

espectacular panorama internacional posturas e projectos diferenciados. 

No capítulo seguinte introduzo dois exemplos de artistas que incorporam 

na própria instituição museológica as fracturas provocadas nos projectos 

de envolvência com a comunidade. 

1. (In)visibilidades

De modo sintético e segundo Jeremy Hunt e Jonathan Vickery (2011) arte 

pública está, por um lado diante de um modelo de artistas que colaboram 

mais com urbanistas, arquitectos usando a paisagem da cidade como 

diagrama de fundo para obras mais permanentes; e por outro, perante 

outras formas de arte pública que se direccionam para um envolvimento 

directo e intenso com contextos sociais específicos. A esta última forma 

costumávamos identificar como arte comunitária, activismo social ou 

mesmo propaganda política. Acrescento um dado importante introduzido 

pelos autores no sentido de enquadrar a ambiguidade das práticas que 

de seguida passarei a descrever neste capítulo. “De alguma forma estes 

desenvolvimentos tiveram lugar em paralelo com a viragem social na arte 

contemporânea, pela qual se tornou agora por vezes difícil diferenciar 

entre o género de arte pública e as várias formas de arte contempoânea 

(e museus de arte) que agora activamente se envolvem com o espaço 

público”
15

.

Ambos artistas que passarei a apresentar, trabalharam intensamente num 

interessante mecanismo de dar visibilidade a grupos minoritários através 

de processos de participação no primeiro caso e envolvência no segundo. 

A recolha sucedeu tendo em conta o modo particular em que se deu 

o âmbito de absorção do posicionamento crítico nos museus. Ressalvo 

que este texto não contém dimensão para uma reflexão suficientemente 

aprofundada sobre as relações e tensões entre as práticas críticas e 

subversivas, as instituições e o mercado da arte. 

Através do workshop Social Practice in Art em Tomar, conheci o trabalho 

15  Ver artigo “A Arte pública no novo milénio” de Jeremy Hunt e Jonathan Vickery (2011)  
no livro (DES)LOCAÇÕES:exílio, topologia, deslocalizações, indexado em bibliografia.
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da artista Andreja Kulunčic. Vive e trabalha na Croácia desenvolvendo 

projectos artísticos com materializações sobretudo nos meios de 

comunicação de massas (radio, cartazes, flyers, ...) através de metodologia 

de pesquisa e envolvimento da comunidade local. 

Em 2008 a autora foi convidada pelo Museu de arte Moderna de 

Liubliana para propor um projecto relativo ao tema “Margens urbanas: 

estratégias paralelas de sobrevivência, práticas auto-organizadas, 

migrantes,...” A partir desta premissa a autora pretendeu trazer para a 

frente dois aspectos: primeiro que o museu estava interessado em focar 

pessoas marginalizadas e de algum modo invisíveis, suas formas de 

auto-organização e a sua vida naquela cidade; segundo, exactamente 

que as ditas pessoas estavam a trabalhar na reabilitação da envolvente 

do museu. Assim desenvolveu um projecto em colaboração com três 

trabalhadores migrantes da Bósnia empregados na referida reabilitação. 

Interessa-me ressalvar que Andreja decidiu que as três partes, ela, os 

três trabalhadores e o museu, assinaram um contrato de trabalho. A 

materialização do projecto consistiu numa campanha nas ‘caixas de luz’ 

(onde normalmente são colocados os cartazes de publicidade) no centro 

da cidade. Os trabalhadores escolheram os temas, condições de trabalho, 

vida no alojamento destes trabalhadores, nutrição pobre, afastamento das 

famílias, assim como o tom da campanha, por um lado promoviam imagem 

estereotipadas de trabalhadores da Bósnia em Liubliana, por outro a 

‘boa’ vida e condições de trabalho dos eslovenos. Durante a exposição 

os posters foram retirados pelas autoridades municipais de Liubliana sem 

qualquer explicação. Após reacções do museu, decidiram voltar a colocá-

los nas referidas caixas de luz.

3. Andreja Kulunčić, Bosnians out! (Workers without Frontiers), 2008, Museum in the Streets, 

Lubliana 

(imagem retirada de andreja.org)
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Tal como o anterior, o próximo projecto que vou evocar, apesar de 

apropriado pelas estruturas e instituições artísticas mantém sua proposta 

subversiva. No caso da obra de João Sousa Cardoso, na recente exposição 

‘Às artes, cidadãos!’, no museu de Serralves (21 Novembro 2010 - 13 

Março 2011), interessa-me sublinhar o facto de este autor desenvolver 

uma investigação multidisciplinar que em momentos específicos se traduz 

em obra de arte. O autor trabalha a questão da criação artística em 

Portugal nas últimas décadas, na sua interacção com territórios culturais 

ignorados, marginais ou minoritários, e a sua relação com a a dificuldade 

da invenção de um espaço público no nosso país em tensão com os 

discursos dominantes. Desenvolveu um intenso trabalho com o Rancho 

Douro Litoral ao longo de um ano, e consciencializa-o como uma ruptura 

da ordem quotidiana na contemporaneidade, no campo das colectividades 

e associações populares. Recupera e dá visibilidade a momentos de 

resistência social (ainda que as colectividades não o assumam de forma 

declarada) como é o folclore em centros urbanos, no caso na freguesia da 

Vitória, Porto. 

4. João Sousa Cardoso, As fúrias, que incorporou a exposição ‘Às artes, cidadãos!’, no museu de 
Serralves (21 Novembro 2010 - 13 Março 2011)
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Finalmente, no âmbito das (in)visibilidades tornadas presentes através da 

arte, o fenómeno de desobediência simbólica em Lima, Perú, no final da 

ditadura fujimurista
16

 são último exemplo deste subcaptítulo.

Em 1996, três membros do Tribunal Constitucional do Perú foram 

destituídos pelo Poder Executivo. Tinham declarado inaplicável a lei de 

Interpretação Autêntica que os congressistas da bancada oficial tinham 

aprovado meses antes, de modo a assegurar a reeleição do governo de 

Fujimori. Em reacção a este acontecimento, iniciou-se, segundo Vich (2004) 

um movimento de apropriação do espaço público como lugar privilegiado 

de comunicação cidadã e como espaço de intervenção simbólica no 

sentido da resignificação do sentido do político e do comum. Através 

de diversas performances e manifestações cidadãs de desobediência 

civil redefiniram-se espaços de poder social, culminando na marcha de 

“Los Cuatro Suyos” que mobilizando o maior número de manifestantes 

na história do país (cerca de 250 000 pessoas, 40 000 vindas do interior), 

que impediu a consecutiva eleição do ditador Fujimorí. No seguimento 

de outras acções no âmbito da contra-informação (das comunicações 

de massas, cartazes, flyers “NO AL TECNO - FRAUDE”, “QUE NO NOS 

BAILEN MÁS”, e outros) de interessante processo aberto de criação, 

desencadeou-se uma acção performativa de grande dimensão que marcou 

o surgimento do Colectivo Sociedad Civil
17

. 

Em 2000, meses antes da referida marcha de “Los Cuatro Suyos”, o 

Colectivo iniciou um ritual participativo de limpeza da pátria: “Lava la 

bandera”. A acção consistia em lavar a bandeira nacional e estendê-las 

nas cordas existentes em praça pública. Iniciada pelo Colectivo, foi-se 

estendendo por todas as sextas feiras (das 12h as 15h), muitos cidadãos, 

cada um com a bandeira que traziam de casa, lavavam-na com sabão 

e de seguida estendiam-na. Desde a Plaza Mayor (Praça do Governo 

em Lima) às respectivas principais praças públicas das províncias até 20 

comunidades peruanas no estrangeiro, lavou-se  (já não só o Colectivo, 

mas todos os que incorporaram a resistência ao regime ditatorial) a 

bandeira peruana num manifestação de indignação e resistência. Um pátio 

doméstico transferido através da acção e do estendal popular de denúncia 

16 Elegido democraticamente em 1990, Fujimorí decidiu dois anos depois fechar a assem- 
bleia (o nome no Perú é Congreso de la República) e suspender a constituição naquilo que foi 
denominada o primeiro golpe da tradição latino-americana. Instaurou um governo apoiado nas 
forças militares e num grande aparato político baseado na centralização do poder, no controle 
dos meios de comunicação e a corrupção generalizada.
17 Fizeram parte deste colectivo os autores e artistas Fernando Bryce, Gustavo Buntinx, 
Claudia Coca, Luis Garcia Zapatero, jorge Salazar, Emilio Santisteban, Susana Torres, Abel Valdivia, 
entre outros. Como se percebe no texto o Colectivo foi integrando numerosos cidadãos de 
diversas pocedências e sem relação estreita com o âmbito artístico.
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do regime. Várias foram as estratégias repressivas nas referidas goras 

cidadãs. Os agentes do SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) agiram 

violentamente primeiro, depois cortaram água das fontes das praças (e os 

cidadãos traziam garrafões substituição), ruidosas bandas militares (que 

abafassem as máximas dos protestos), policiamento e interrupções à força 

das acções e destruição dos cordões de bandeiras (e os manifestantes 

organizaram estendais humanos de bandeiras do Perú). Movidos pela 

recuperação e defesa dos direitos cidadãos, as pessoas lavaram sua 

unidade e identidade nacional - simbolicamente em representação e 

presença na bandeira - em praça pública, lugar signo de centralidade do 

poder.  ‘Lava la bandera’ excita a dignificação dos emblemas nacionais e 

manifesta um gesto propiciador da transparência e honestidade.

5. Colectivo Sociedade Civil (Active Peru, Fernando Bryce, Gustavo Buntinx, Claudia Coca, Luis 

García Zapatero, Juan Infante, Natalia Iguiñez, Jorge Salazar, Emilio Santisteban, Susana Torres, 

Abel Valdicia, Sandra Venturo), Lava la bandera, 2000, Plaza mayor, Lima (cortesia de Gustavo 

Buntinx no site da sala virtual da exposição “Arte no es vida”)

Neste ponto I, esta investigação assumiu o conceito de público sem 

se confinar aos limites de áreas e propriedades públicas da linguagem 

tradicional do urbanismo, mas expandindo-se. Trata-se de uma 

amplitude no sentido do social, do político através de uma âncora na 

responsabilidade e respeito perante a diferença. Em particular, neste 

texto pretendi analisar projectos onde o domínio público se caracteriza 

pela busca do incentivo do plural no ‘comum’, a diferenciação, 

heterogeneidade. As formas dos vários projectos desenharam-se 

por provocações, confrontos capazes de, a partir do diálogo aberto, 

gerarem acções partilhadas entre o artista, a artista, os colectivos, e as 

comunidades e a população no geral, no caso do Colectivo Sociedad 

Civil no Perú. Importa ainda sublinhar que também no campo em que 

insiro o meu trabalho regem-se público e político em limbos cercados de 

dissidências e as suas possibilidades medidas aqui no âmbito do modelo 

dinâmico de acção-investigação.
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II. Democracia radical e plural

Este texto tem a intenção de se localizar no âmbito da idea da democracia. 

Esta investigação situa-se a partir de um processo crítico do sujeito para 

o todo e suas inter-relações. O modo como observo e analiso parte de 

uma abordagem das relações menos dicotómicas e mais cruzadas entre 

o indíviduo e a sociedade. Desde as relações internas e íntimas a cada 

indivíduo (consciência, pensamento, corpo, desejo, acção), passando pelas 

relações entre indivíduos, no sentido do colectivo e comunitário nas suas 

diferentes escalas (entre pessoas, lugares, instituições, países, continentes), 

todas elas estão intrusivamente no terreno de umas e outras. De modo 

marcado, destaco o entendimento das relações de poder e o modo, 

mais ou menos visível, como elas determinam as ligações e processos de 

trabalho conjunto. No fundo, essas relações determinam a prática social 

quotidiana que constrói a democracia, sistema político que  teimamos em 

fazer predominar. Este sistema democrático apresenta-se como a medida 

e dote internacional, a par da economia, para o grau de desenvolvimento 

e integração na dinâmica mundial ). A partir dos contextos particulares 

em que me encontro, posiciono-me nesse sistema, testo e experimento a 

ideia de democracia radical e plural. Este conceito teorizado por Ernesto 

Laclau e Chantal Mouffe (1985), propõe uma visão crítica face às relações 

de poder opressivas e hegemónicas. 

A luta contra o poder, segundo estes autores (idem), só chega a ser 

realmente democrática se se cumprir com a máxima marxista de que o 

livre desenvolvimento de cada um seja a condição para o desenvolvimento 

de todos os outros. Do mesmo modo, defendem a reivindicação de 

direitos não a partir de uma problemática individualista, mas no contexto 

do respeito pelos direitos de igualdade dos outros grupos subordinados. 

Como tal, esta equivalência nunca existe. É por isso que a demanda 

da igualdade, por si só não é suficiente. Propõem, Laclau e Mouffe o 

equilíbrio do conceito de igualdade  e é com base nesse pressuposto 

que desenvolvem a teoria de uma democracia radical e plural.Radical no 

sentido de interferir na raiz da essência democrática, e plural no sentido 

de formas diversas de adaptação aos espaços sociais em questão.

“A democracia radical exige que reconheçamos a diferença — o particular, o múltiplo, o 

heterogéneo —, tudo o que, na realidade, tenha sido excluído pelo conceito abstracto 

do homem. O universalismo não é rejeitado, mas particularizado; o que é necessário é um 

novo tipo de articulação entre o universal e o particular.” (MOUFFE,1993: 27)

A dimensão do plural, consequência da liberdade de cada indivíduo, 

constitui o projecto democrático e emancipatório, porém exige alguma 
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precaução com a pureza da defesa do individualismo, sobretudo o 

possessivo e burguês. Provavelmente chego à conclusão de que a própria 

dicotomia indivíduo/ sociedade, trava a construção de possibilidades de 

relações sociais que determinam posições de sujeito. A autora Donna 

Haraway no seu famoso manifesto cyborg
18

, além de uma forte apologia 

e abertura às possibilidades da biotecnologia como novo entendimento 

sobre o que pode ser corpo e vida, a sua proposta de cyborg simboliza 

a ruptura e a confusão das fronteiras entre maquina e organismo, mito 

fundante desta nova política de identificação a partir da afinidade (longe 

da apropriação de uma identidade única). 

Trata-se de um ambiente de identidades e corpos parciais, contraditórios 

e abertos - dos quais mais tarde a teoria queer
19

, no âmbito do sujeito 

sexual vem a desenvolver uma posição relativa à construção social e 

performatividade do género. O desafio político é ver várias perspectivas 

ao mesmo tempo, pois cada uma delas transforma a outra na sua condição 

de co-existência. Efectivamente, em constante tensão, as relações do ser, 

consigo próprio e inevitavemente com o social, assumem um papel que 

demarca os processos de emancipação. 

“A emancipação é tão relacional como o poder contra o qual se insurge. Não há 

emancipação em si, mas antes relações emancipatórias, relações que criam um número 

cada vez maior de relações cada vez mais iguais. As relações emancipatórias desenvolvem-

se, portanto, no interior das relações de poder, não como resultado automático de uma 

qualquer contradição essencial, mas como resultados criados e criativos de contradições 

criadas e criativas.” (Santos, 2001a, p. 269)

Recordando as referidas perguntas de investigação-acção, estou diante de 

um questionamento sobre a forma como a arte pode interferir e ampliar as 

potencialidades dos processos para uma democracia radical e plural e vice 

versa. Uma segunda questão pensa a possibilidade das práticas artísticas 

participativas como plataforma para esses processos, e a última amplia 

a discussão para o âmbito transversal das inter-relações dos territórios 

da arte e do político, a partir do corpo político, sujeito autoral e seu 

posicionamento artístico. Dos espaços e relações de tensão que destes 

contextos de trabalho advêm, explícitos mais à frente em “arte relacional/ 

antagonismo”, a democracia apresenta-se ao longo da investigação 

como o diagrama social de transformação das relações de poder, 

enquanto relações de autoridade, para formas de resistência, coragem, 

transformação e emancipação.

O princípio da cidadania, coração utópico do sistema democrático, 

18 Manifesto para ciborgues: ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século 
XX, publicado em 1985.
19 Intensamente influência pelo estudo da História da Sexualidade de Michel Foucault, a 
teoria queer estrutura seu pensamento com a autora Judith Butler (1999) com o livro Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Subversive bodily acts, IV Bodily Inscriptions, 
Perforative Subversions), Routledge: New York.
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segundo Chantal Mouffe (1996) seria aquele que trataria de regular as 

tensões geradas pelas diferenças entre a subjectividade do Estado e dos 

indíviduos, limitando os poderes e as relações de poder entre indivíduos 

e entre o indivíduo e o colectivo, na gestão específica do particular para 

o universal. A subjectividade da própria cidadania tem desencadeado 

lutas específicas de reivindicações de emancipação pessoal, social, 

cultural, revendo seu próprio papel de regulação do social e construindo, 

segundo Chantal Mouffe (1996) um princípio articulador, que afecta as 

diferentes posições de sujeito como agente social. Como ideal, não basta 

a igualdade como princípio emancipatório, pois todo o homogéneo 

tende mais tarde à violência de excluir o que é diferente. Daí que ambas 

teorias, a da democracia participativa e da democracia radical e plural, 

se construam na base do questionamento da hegemonia como princípio 

democrático do equilíbrio (ainda que ambivalente e controverso) na 

sociedade mundial.

Neste tempo de incertezas e ambiguidades crescentes, agudizam-

se as injustiças sociais, locais, globais e políticas. Registam-se marcas 

brutais da fortíssima globalização neoliberal, e a exploração intensificada 

pelas formas de opressão sobre grupos minoritários, mulheres, 

negros, imigrantes,... Também neste ambiente se sente um crescente 

individualismo, o dito possessivo e burguês, que rege a liberdade 

individual, confundindo, do meu ponto de vista, essa dicotomia entre 

liberdade individual e os direitos. Daí que me tenha vinculado à ideia de 

transformação democrática (a partir da radicalidade e da pluralidade) cujo 

o objectivo base é a articulação das lutas contra  diferentes formas de 

opressão e poder.

Regresso ao sentido público, no campo de audiência, comunidade, etc. 

Considero que no processo de constante transformação do campo da arte, 

podemos identificar um terreno já desenhado em prol da emancipação 

dos públicos. Em simultâneo, abrem-se formas de questionamento 

sobre possibilidades de a arte se sentir e se sintonizar com a cultura e a 

vida das comunidades. No âmbito da produção individual ecoam esses 

diálogos para o posicionamento que considero determinante, assunto que 

virei a desenvolver mais tarde. É com essa intenção que faço atravessar 

o conceito de democracia, na base da sua força radical e plural. Fiz o 

exercício de análise das próprias e outras práticas artísticas participativas 

no contexto da intervenção em espaço públicoe situar o território em que 

partilho posição neste texto.

Como característica do nosso tempo de modernidade líquida (Zygmunt 

Bauman) viciámo-nos na impermanência, instabilidade e instantaneidade, 

o que, tendencialmente, nos conduz a práticas estruturadas por uma 
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lógica de relacionamentos esporádicos com pessoas e lugares. Confesso 

interessar-me bastante pelas possibilidades inerentes a estas características 

antes citadas, como sejam a adaptabilidade e imprevisibilidade que daí 

advêm e se potenciam. Preocupa-me vestir patrocínio ou financiamento 

que exige e determina, deixando-se o lado, quiçá mais utópico, do 

‘fazer-pensar’ independente e livre dessas pressões, que legitimam, mas 

determinam. O mesmo autor, Zygmut Bauman (1991) integrando no 

seu discurso a ideia de incompletude e metamorfose remete-nos para 

uma contínua transformação que perpassa a ideia contemporânea de 

informação e de democracia. É essa a ideia? 

Angustiada com transformações apenas conceptuais e pouco operativas, 

decidi accionar processos de uma certa performatividade democrática, 

realizada no âmbito dos processos envolventes e participativos 

na comunidade de Conceição das Crioulas e daspráticas artísticas 

performativas em diversos contextos. 

Questionei-me se as práticas artísticas participativas estão isentas de 

uma certa tendência da ‘interacção’ e ‘participação’. Essa tendência tem 

revelado a esteticização do jogo democrático participativo, e o facto de 

se convidar e reivindicar a participação na obra artística, convertendo-a 

num espaço de representação pretensamente universal, mas que, 

tendencialmente, apenas garante a experiência do espectáculo. A 

chamada esteticização do jogo democrático, faz uso da conversão do 

cidadão em espectador, da cidadania em espectáculo. Perguntam-se 

Ignasi Duarte e Roger Bernat (2009) se será este movimento um passo 

mais na emancipação dos cidadãos para a plena participação nos fazeres 

e decisões, ou reduz toda a acção a um teatro de celebração do infinito 

entretenimento, enquanto os que decidem são os outros? Faz, à partida, 

antever a necessidade de estratégias de subversão das sombras que 

tendem a ‘instrumentalizar’ os participantes integrados nos processos 

artísticos autorais, ou de novo, nas práticas artísticas participativas.

0. Em Crestuma

Ao longo destes dois anos e após alguns meses de insistência em 

projectos participativos, e reflexões a partir de leituras sobre a 

participação na obra de arte, percebi que me interessava testar o nível de 

participação, a qualidade e suas consequências nas pessoas e no projecto. 

O trabalho ‘POST CRESTUMA’ produzido no âmbito das ‘ Dislocations1 ‘, 

intervenções na paisagem de Crestuma promovido pelo mestrado e pelo 

programa Transformations, revelou-me processos com pouco potencial 
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para as acções que ousava desencadear. 

A memória física do fluorescente passado industrial, assim como, a 

inquietude da reorganização do espaço social eram os impulsos para o 

meu trabalho. Criei um postal especial que registaria as utopias  através do 

ímpeto visual das ruínas, peles dessa outra época que vestiam, pelo menos 

eu entendo assim, um presente capaz de desenhar amanhãs.

POST CRESTUMA propôs uma reflexão conjunta sobre as possibilidades 

do uso social da ex-Fábrica Metalúrgica, potenciando a participação da 

comunidade no acto de fazer o presente. Foram desenhados e impressos 

um conjunto de postais que depois de preenchidos eram colocados numa 

parede no hall principal na Junta de Freguesia. Esse ‘preenchimento’ era 

apenas um dispositivo para organizar workshops de discussão intensa 

com elementos da comunidade, no sentido de se escrever e desenhar 

possibilidades de utilização de um espaço com bastante potencial físico 

e simbólico da comunidade, apesar de super abandonado. A adesão e os 

momentos de discussão foram úteis para entender que a discussão que 

eu estava ali a provocar era um fósforo sem cabeça. A chama - apelo à 

mobilização colectiva parecia não conter em si condições de uso efectivo e 

continuidade de dito espaço. Os postais que ficaram expostos e que foram 

acrescentados pelos habitantes na parede da Junta, deixaram de respirar e 

a relação da provcação-acção no workshop, ficou por ali mesmo.

6. Rita Rainho, fotografia documental do projecto POST CRESTUMA, 2010, Crestuma. Primeira 
reunião com os jovens da vila.

Rapidamente dei conta que o querer consumar compromissos de fazer 

o lugar colectivo e com uso efectivo era meu. E que esse querer tinha 
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contaminado pouco cada um dos jovens com que trabalhei nos workshops. 

Neste trabalho não queria chegar a nenhuma obra de arte, queria testar 

processos de ‘participatividade’ cívica e colectiva na relação com espaços 

públicos. De frente para a frustração do objectivo de problematizar 

a participação colectiva do cidadão na construção do espaço social, 

entendi que o que me interessava já não eram mais métodos, níveis 

e qualidades da participação do público na obra, sobretudo uma 

participação esporádica e descomprometida, mas o entendimento de 

possibilidades de acções contínuas e relacionamentos de longevidade 

como é o exemplo do projecto. Assim o carácter invisível dos processos 

revelou-se no investimento pessoal onde procurei entender e reflectir 

sobre as qualidades desses momentos. Por inevitável paralelismo com 

a magia das relações em Conceição das Crioulas os workshops não 

foram suficientes para a dimensão de relacionamento de conhecimento,  

confiança, cumplicidade e concretização de modo a poder se provocar 

situações fortes e permanentes com a comunidades nos ditos locais antes 

industrializados.

1. Arte relacional/ Antagonismo 

É neste âmbito da cultura ou arte activista que sem dúvida o ensaio de 

Claire Bishop “Antagonismo e estéticas relacionais”20Antagonism and 

relational aesthetics”, publicado na revista October, 2004, é fundamental 

como enquadramento das práticas actuais de uma arte comprometida 

e posicionada politicamente. Opõe à partida duas posições, por um 

lado, a estratégia da estética relacional de Bourriaud, que procura 

uma democratização da fruição artística através de um diálogo com o 

público, no registo de obra aberta, e por outro lado a noção política 

de antagonismo social, como única possibilidade de sobrevivência da 

democracia, na qual a proliferação das particularidades é uma forma de 

atingir metas políticas. A mesma autora expõe, por um lado, as micro-

utopias dialogantes de Bourriaud e, por outro, o carácter fracturante 

do antagonismo. Thomas Hirschhorn (1998) afirma “A minha escolha foi 

recusar fazer arte política, eu faço arte politicamente”21, optando, tal 

como Santiago Sierra, pelas possibilidades da arte enquanto veículo de 

antagonismo.

Bourriaud, apesar de todas as críticas que lhe foram feitas
22

, registou um 

20 Tradução livre do título original “Antagonism and relational aesthetics”
21 Tradução livre do original : “My choice was to refuse to make political art, I make art 
politically” do artigo “Striving to be stupid: a conversation with Thomas Hirschhorn” in Art Press 
no239, Paris.
22 Erric Alliez defendeu que esta noção arte relacional evidencia os compromissos da arte 
pós-moderna com a lógica do consenso e do mercado, tendo em conta que descartou toda a 
potência contestária das práticas mais criativas dos anos 60-70 convertendo-as em “formas 
modestas” orientadas a um consumidor-usuário.
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clima de preocupações comuns a um grupo significativo de artistas, e 

propôs um marco interpretativo da estética relacional para as artes nos 

anos 90, nomeadamente quanto a uma parte da arte que processou o 

contexto social e político após a queda do muro de Berlim (1989) e quanto 

à crítica institucional, ao questionamento da opção artista - espectador, em 

geral na procura da reunificação com a vida. No entanto, ficam algumas 

variáveis que fragilizam o potencial desta valorização das relações entre 

sujeitos no âmbito do processo da obra de arte. Entre elas, fica por saber 

se o espectador chega efectivamente a participar, em algum sentido, na 

obra, ou se só a observa e se a intervenção do espectador transforma 

a “obra” ou simplesmente põe em acção algum programa pensado e 

desenhado pelo artista.

Em contraste, diversos projectos mostram que estes dois posicionamentos 

- antagonismo e estética relacional - não estão tão segregados, na medida 

em que incorporar plataformas participativas, pode assumir e clarificar 

conflitos
23

. Esses projectos ‘híbridos’ terão por isso papéis privilegiados, na 

informação desta reflexão. Quais as potencialidades dos cruzamentos do 

antagonismo com a arte relacional, nas suas lógicas de fissura e confronto 

com estados de encontro, comunicação e envolvimento?

No caso do relacionamento e deslocamento do movimento intercultural 

Identidades com a comunidade crioula desenvolve-se um processo 

gradual de conhecimento,  confiança e cumplicidade
24

, tem o potencial 

de conduzir a uma situação e a um lugar para interferências partilhadas, 

de (concretiz)acção conjunta de experiências visuais e estéticas, sobre 

o quotidiano e sobre o espaço público local. A des-locação do grupo 

ou artista para a ‘alteridade’, no paradigma da participação, pode ter 

resultados efectivos e construtivos se o contacto, o diálogo, a participação 

e a partilha forem da ordem da contaminação e do confronto. 

Segundo Suely Rolnik (2003) permitir ser-se contaminado pelo outro não 

é confraternizar-se, mas sim deixar que a aproximação aconteça e que as 

tensões se apresentem. A construir-se, o encontro, constrói- se a partir dos 

conflitos e estranhamentos e não da sua denegação humanista.

Contrariamente ao consenso assim como às teorias universais, existe um 

foco na localização da tensão e controvérsia que potencia o ponto mágico 

da intersecção das diferentes posição de sujeito. Assim, o vector-força 

do conflito, afecta as diferentes posições de sujeito do agente social, 

colectivo, político.

23 Ainda que Rancière (2005) afirme, que a arte relacional é uma tentativa de ajuste ou 
conciliação da tensão que caracterizou a arte contemporânea em condições do regime estético, 
defendo que o relacionamento, na experiência artística, permite a incorporação do conflito.
24 O processo dos ‘C s’ serve como base das intervenções em espaço público promovidas 
pelo movimento intercultural Identidades.



37

Gostaria ainda de aqui sublinhar que na Intervenção Artística em Vila 

União se trata de mobilização e organização comunitária. A dimensão do 

colectivo é opção política, levada avante como opção estética, tal como 

o defendeu Eduarda Dionísio (1993). Intervenção Artística em Vila União 

estende-se no tempo da relação, vem de longe e prolonga-se enquanto 

opção política na luta da comunidade pela identidade colectiva, melhoria 

das condições de vida e reforço da consciência política comum; claramente 

vinculada com a opção estética de promover uma longa actividade de 

comunicação visual, de representação e de realização plástica. Contém em 

si um trabalho de ritmo dengoso, espraiado no tempo do resistir e avançar, 

lento. Ainda a meio passo, transborda já, como aqui tento demonstrar, 

uma reflexão teórica e um pensamento crítico relativo às possibilidades da 

arte se sintonizar com a cultura e vida das comunidades. 

Nesta pequena aldeia, Vila União, cuja origem revela um passado e 

presente de forte potencial, ganha relevo a iniciativa das mulheres (ainda 

que nela se envolva toda a população), na determinação e participação 

democrática. A origem da comunidade é marcada pela presença e 

pela resolução decisiva das mulheres. A principal incisão é na dinâmica 

interventiva, de toda a comunidade ‘tomar parte’ (em assembleias difíceis 

pela intensidade de chegar a um acordo) dos processos de decisão e 

de desenho das estratégias das actividades - todas de modo transversal 

são reforço da luta pela posse do território. É por isso terra fértil por 

excelência para práticas partilhadas, participativas, e de posicionamento 

situado segundo a noção política do antagonismo social, da presença de 

um conflito produtor simultaneamente de sentido e de acção.

Estas práticas procuram uma visão crítica entre a cultura institucionalizada 

e a democracia participativa, fomentam a discussão e o debate dos 

contextos sociais e políticos, explorando conceitos como “público” e 

espaços de intenção claramente políticos, tendo ficado à margem da 

consagração dos discursos estabelecidos. O campo da arte encontra-se 

diante do desafio, ainda hoje latente, dos paradigmas estabelecidos no 

modernismo: a figura do artista génio, livre e autosuficiente, independente 

do resto da sociedade; uma arte não-relacional, não- interactiva, não-

participativa, centrada na visão do mero observador-espectador, ou nas 

relações sujeito - objecto. 

“O sonho da obra política adequada é precisamente o de perturbar a relação entre o 

visível, o dizível e o pensável, sem ter de fazer passar nenhuma mensagem. É o sonho de 

uma arte que faria passar as significações sob a forma de uma ruptura com a própria lógica 

das situações significativas. Precisamente, a arte política não pode funcionar sob a simples 

forma de espectáculo significativo que provocaria uma «tomada de consciência» do estado 

do mundo.” (Rancière, 2010 :79)
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Estaríamos a falar de actos artísticos colectivos, ou comunitários de 

cidadania, de política. Esse é outro jogo de contradições. Ainda que assim 

fosse, e tal como se refere mais adiante no capítulo seguinte que tipo de 

acções são essas? Se as ferramentas e parte dos intervenientes são artistas 

seguimos perante arte? ou a sua função e determinação antagonista revela 

acções políticas?

Tratando-se de uma comunidade cujo sentido comum é objectivo e arma 

de luta, estarão estas acções artísticas e culturais, ao serviço da política? 

E que trabalho é esse, já que é composto pela força da partilha do 

sensível, das emoções comuns, da ‘magia’ da estética na capacidade de 

mobilização e melhorias de vida? 

Certamente nos arriscamos, em Conceição das Crioulas, ao assomar da 

esteticização da política, das políticas culturais das magias espectaculares, 

em detrimento do entusiasmo político - esse sim por excelência mantido 

nesta comunidade. Repito - entusiasmo político. Essa é a frescura de tal 

lugar longínquo do conceito de arte tal como o definimos no espaço 

crítico.

Desejo expor as dúvidas e as ideias que, apoiadas em leituras 

fundamentais discriminam a certeza e acentuam as ambiguidades das 

zonas fronteiriças da arte e da política. Suponho que não seja possível 

um posicionamento e um equilíbrio definitivos,  nem tão pouco fórmulas 

de adequação. Como se explicita adiante, para mim, elas misturam-

se segundo critérios invisíveis  - que com esta investigação pretendo 

compreender e reflectir - contaminados de intenções artísticas e 

comprometimentos políticos, ou compromissos estéticos com intenções 

políticas.
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2. Envolvimento colectivo e comunidade

“A palavra arte assusta. Ou pelo menos mete algum respeito.”  (Dionísio,1997:1)

A palavra ‘desenvolvimento’ assusta. Ainda mais. Ficámos afundados na 

ideia de um desenvolvimento apenas económico que, se no seu tempo 

original da revolução industrial foi marcante, nestes dias neoliberais e 

capitalistas, mais ainda o é. Nos últimos anos a designação de países ‘em 

desenvolvimento’ ou outras que tais, define o recorte da área do poder, 

apresentando a condescendência de que qualquer pessoa pode chegar 

a fazer parte da esfera ‘dos poderosos’. No entanto, têm-se mantido e 

dilatado as relações hierárquicas assim como o fosso que as separa. Funda-

se numa voz única, o discurso de sombra financeira de um mundo de 

desigualdades catastróficas, perpetuadas sobre si mesmo. Nada distraída 

com o espectáculo promovido pelas grandes potências, Conceição das 

Crioulas, pequeno território perdido no sertão do Brasil, luta para o 

seu desenvolvimento. Qual? Aquele que é transversal e humano. Ou, 

se desconstruirmos a palavra ‘des - envolvimento’, esta sugere-nos o 

processo de libertação ou de saída que cercam e perdem o ser humano 

e impedem a sua realização como ser individual, social e ambiental (José 

Pedro Barata, n.d. in Amaro, 1990). 

7. Fotografia documental, 2007, Conceição das Crioulas, arquivo do ‘movimento intercultural 

Identidades’. 
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3. Durée na Conceição das Crioulas 

“Quando a obra de arte se encontra liberta da circulação mercantil e do consumo necrófilo 

do museologismo, ela inscreve o seu sentido /significado no contexto dos problemas, ou 

do debate em tornos dos problemas de uma comunidade.” (VIDAL, 1996 : 87)

Conceição das Crioulas é uma comunidade quilombola
25

 com a qual o 

‘movimento intercultural Identidades’ iniciou laços de relacionamento 

em 2003. Pérola no sertão brasileiro, aloja em si uma experiência pessoal 

e colectiva, muito especial. É sobre ambas que apresento aqui minha 

reflexão. 

Não poderei deixar de passar a história que os moradores mais velhos 

contam. No início do séc. XIX, seis negras livres, guiadas por um escravo 

fugido, fixaram-se na localidade em plena harmonia com os índios da 

etnia Atikum, nativos da região. Trabalharam cerca de trezentos km2 

de território na produção e comercialização do algodão. Em 1802, as 

crioulas receberam a escritura da posse das terras entretanto adquirida. 

A comunidade foi crescendo, agrupando-se em diversos sítios desse 

território. Com a decadência do algodão e no seguimento da usurpação 

das terras por parte dos fazendeiros e coronéis (claramente com 

apadrinhamentos políticos), a comunidade de Conceição das Crioulas, 

encontra-se hoje vivendo de uma economia de subsistência, em estado 

de pobreza, já que têm posse apenas das terras mais inférteis. A dita 

usurpação da terra constitui o principal foco da luta, sendo que a 

população, sobretudo por iniciativa e liderança das mulheres, se organiza 

pela restituição e posse legal das terras para a comunidade. Da forte 

consciência colectiva, global e política, em 2000 fundaram a Associação 

Quilombola de Conceição das Crioulas, AQCC. Trata-se de uma 

organização da própria comunidade, vocacionada para a organização de 

suas lutas. Brotou, sublinhando a necessidade de intensificação do direito 

pelo bem comum desta população e desenhando o desenvolvimento 

da mesma, como principal objectivo associativo e comunitário. 

AQCC concentra no seu discurso a convicção na luta pela sua própria 

sobrevivência, vincada na recuperação e posse da terra. Potencializa a 

valorização da construção da sua identidade quilombola, realidade e 

história no sentido da consciencialização do povo negro (uma população 

remanescente do passado escravo brasileiro). 

25 Quilombo designa o lugar de escravos reguiados no Brasil, a maioria dele negros. Hoje 
os quilombos são comunidades miscigenadas com indígenas, concentradas na luta pelos seus 
direitos e liberdade.
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Mas esta associação concentra em si uma metodologia específica. A partir 

da dinâmica de reforço democrático dentro da própria comunidade e 

através do sentido da participação, das fortes políticas sociais baseadas 

na consciência quilombola, a luta das crioulas determina o dia a dia em 

Conceição das Crioulas. Conquistaram já a efectivação de ensino até 

ao nosso 12º ano na própria comunidade, numa lógica de curriculum 

diferenciado (significa que existe uma adequação de reforço da história 

e contexto locais). Têm uma das primeiras bibliotecas afro-indígenas do 

Brasil, e lideranças fortes na organização dos Encontros de Quilombolas de 

Pernambuco. Portanto, posta no desafio da edificação de uma sociedade 

justa e igualitária e ainda na quebra dos preconceitos e da discriminação 

racial.  

Assim, as crioulas libertam-se, construindo um desenvolvimento (não 

previsto ou pré-formatado, mas o por si escolhido) concebido a partir 

das lideranças feminimas, exigindo o plural, o múltiplo, o heterogéneo, 

diferenciado; a terra nunca efectivada, a voz participada.

Conheci a comunidade em 2008 e perplexa entendi que o íman de 

atracção ao lugar iria ser duradouro. Num momento de redefinição da 

participação individual de cada um na construção de um mundo global 

mais justo e solidário, o ‘movimento intercultural Identidades’, em parceria 

com a Associação Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC), o 

Centro de Cultura de Luiz Freire (CCLF) e a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), iniciou, nesse mesmo ano, um projecto de pesquisa 

militante - Intervenção Artística em Vila União - que mobiliza toda uma Vila 

no território sertanejo de Conceição das Crioulas (Salgueiro, PE-Brasil).

“Para nós, trabalhar em colectivo é uma opção política. (...) O colectivo é instrumento 

essencial no combate à descrença nas ideias justas, à falta de confiança na intervenção 

possível e necessária no mundo que nos rodeia. (...) Para nós, trabalhar em colectivo é uma 

opção estética.” (DIONÍSIO, 1993: 475/76) 

A reflexão que aqui insiro é uma visão parcelar, e versa sobre o projecto 

transversal que o ‘movimento intercultural Identidades’ promove 

com a comunidade. O impulso para esta reflexão pessoal vem da 

intensa inquietude face ao papel e implicação da arte no campo do 

desenvolvimento diferenciado e do político comprometido com o social. 

Foco a análise na acção de intervenção em espaço público - Intervenção 

Artística em Vila União - questionando as práticas artísticas ocidentais, 

fantasmas que me povoam, frequentemente inocentes e ausentes no 

relacionamento comunicacional com as populações. Neste texto apresento 

o trabalho da abordagem das tecnologias de vídeo (a partir da experiência 
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com Crioulas Vídeo e webdesign) e refiro o projecto ‘Expressões Artísticas 

nas escolas da comunidade de Conceição das Crioulas’ também de forte 

envolvimento do movimento intercultural Identidades, nomeadamente na 

promoção do Projecto Político Pedagógico de várias frentes estratégicas 

no campo da educação na comunidade.

Tal como se perceberá ao longos das linhas abaixo, o projecto Intervenção 

Artística em Vila União emerge e caracteriza-se de modo estranho, híbrido, 

solto e pouco regrado. Acontece pouco a pouco, de modo espontâneo 

e intenso. Através da teoria de Henri Bergson pude aproximar-me ao 

fenómeno de inter-relacionamento com a comunidade de Conceição das 

Crioulas e revelar a importância da durée neste projecto. Este conceito de 

durée é definido como o decorrer do tempo, porém de forma unificada 

e interpenetrada, de modo que a noção se associa - por oposição ao 

tempo físico - ao tempo vivido. A noção do tempo vivido, remete para 

a dimensão vivencial e da experiência no meu trabalho. A relação de 

duração/ tempo vivido do autor com a comunidade, interessa neste caso 

para entender as características do projecto relacional e sua opção de 

entendimento intuitivo da duração partilhada do projecto.

8. Fotografia documental de uma das reuniões de organização do projecto ‘Intervenção Artística 

em Vila União’, 2009, Vila União, arquivo do ‘movimento intercultural Identidades’ e Crioulas 

Vídeo.
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4. Mutirão26: esforço democrático

Em um artigo longo que estou preparando, “A Busca do Supra-sensorial”, todos esses 

problemas são postos e propostos: o velho da “volta ao mito”, a supressão definitiva da 

obra de arte (transformada em consumo na estrutura capitalista), o da cultura nacional, 

o da criatividade no plano colectivo em oposição ao condicionamento vigente, (...) a 

incomparável diferença da expressividade do negro em relação ao branco intelectualmente, 

criação do mito do brasileiro da miscigenação. Como se vê, o mito da tropicalidade é 

muito mais do que araras e bananeiras: é a consciência de um não-condicionamento às 

estrututras estabelecidadas, portanto altamente revolucionário na sua totalidade. Qualquer 

conformismo, seja intelectual, social, existencial, escapa à sua idéia principal. 

(OITICICA 1984: 125/126)

Intervenção artística em Vila União é um projecto que tem o tempo das 

terras quentes e que, vindo já de várias estações, se prolongará por 

muitas, nos trabalhos de mutirão. Emerge de uma inquietude comum, 

do grupo de artistas do ‘movimento intercultural Identidades’ e da 

própria comunidade, Conceição das Crioulas, no relacionamento de 

conhecimento, confiança e cumplicidade.

No verão de 2008 emergiu este projecto, de um pé de conversa 

num convívio na Vila União. Um almoço em família e com os amigos 

‘Identidades’, fomentou as histórias do princípio e das motivações daquela 

parte da Vila. O Sítio de Vila União, do ponto de vista geográfico é um 

braço prolongado de uma das saídas da Vila Centro de Conceição de 

Crioulas. Teve nome de Vila União, resultante de uma empreitada heróica 

da comunidade que uniu os esforços para resolver o grave problema da 

doença das chagas que espalhava a morte e a doença na população. 

Detectado o problema (a doença das chagas era propagada por um 

insecto que se reproduzia em buracos da taipa crua das suas casas), sabia-

se ser necessária a construção de novo das suas casas, utilizando tijolo 

cozido. Mobilizando uma ajuda estadual as mulheres organizaram-se para 

tirar barro, fazer tijolos, erguer paredes e telhados, conquistando com a 

sua tenacidade a participação dos homens. Assim nasceu a Vila União. 

Hoje, este Sítio é constituído por uma única rua de terra batida ladeada 

de cerca de 70 casas, algumas apresentando ainda o reboco original, sem 

pintura, outras carecendo de reboco e pintura, por dentro e por fora.

A nós, esta magia e capacidade de mobilização parecia poder de novo 

repetir-se. Poderia repetir-se a força democrática da particiapação de 

todos na resolução de um problema. E porque não? Ao pensamento 

dissidente, divergente e ousado, mas confiante que tanto caracteriza 

o mundo da criatividade e dos artistas, instigou-se o desejo e brotou 

26  Mutirão é o termo que designa a mobilização colectiva baseadas na colaboração e es-
forço mútuo e voluntário.
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o desafio que se transformou rapidamente em projecto partilhado. 

Este programa, Intervenção artística em Vila União, tem a pretensão de 

voltar a reunir a população desta comunidade, para uma intervenção 

participativa (mutirão) de arranjo das casas (reboco e pintura), interior 

e exterior destas.  - Será branco a cor usada, decidida num processo 

participativo onde se queria acentuada a UNIÃO, vertida para uma 

simbologia precisa. A escolha de imagem colectiva determinou que o 

arruamento ficará dotado de uma imagem identitária fresca, cuidada, e 

forte na paisagem. Esta empreitada terá prolongamento para a concepção 

e execução de uma imagem identitária a incluir na parte exterior da casa 

de cada família. O processo de recolha dessas histórias, elementos e 

imagens, tem sido realizado pelas próprias gentes da comunidade, que 

incorporam o princípio da tarefa. Face a isso, passará por um processo 

longo de experimentação e pesquisa do campo da simbologia e 

representação. Passo a explicar: constituindo-se a referência de cada casa 

no conjunto do percurso da rua, revela-se um processo interessante na 

acção de representar, representar-se a si, ao grupo familiar - entenda-se a 

identificação e pertença a um colectivo que decide a sua narrativa visual.

Um exercício puro de Comunicação Visual da passagem da oralidade 

das histórias, da memória partilhada e reconhecida e ainda da linhagem 

familiar, para a configuração de elementos visuais - pregnantes de sentido 

representativo - no seu domínio estético e da subjectividade. O trabalho 

envolverá o projecto ‘Expressões artísticas nas escolas da comunidade 

do quilombo da Conceição das Crioulas’. Com as crianças, jovens e 

os professores, para além de se desenvolverem os elementos visuais e 

gráficos representativos de cada família, a implementar no contínuo da 

fachada das casas, pretende-se ainda recolher a história de cada família e 

editar uma monografia da vila. 

5. Grupo Comunitário de Produção de Vídeo 

“Toda a pessoa e todo o colectivo humano tem direito à livre produção e livre gestão, 

circulação e exibição da sua própria imagem cinematográfica” (Tudurí, 2008:9)27

Paralelamente à preparação e execução deste programa do projecto 

Intervenção artística em Vila União está a ser realizado um documentário 

pelo colectivo Crioulas Vídeo. Este regista e reflecte conceptual e 

visualmente sobre o processo de trabalho, as dinâmicas de tomada 

de decisão, a execução e finalmente as primeiras transformações de 

27    Tradução livre do texto original: “Toda persona y todo colectivo humano tiene 
derecho a la libre producción y a la libre gestión, circulación y exhibición de la própia imagen 
cinematográfica.”
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Vila União. Existe também nesta competência de documentar uma 

possibilidade de, simbolicamente eternizar, o mutirão, o fenómeno de 

transformação da paisagem de Vila União, a sua capacidade própria de se 

representar intrínseca à própria acção (por um lado nos elementos visuais 

na fachada, por outro na imagem do vídeo). 

Este colectivo, Crioulas Vídeo, autonomizou-se a partir de uma oficina 

que a comunidade solicitou ao ‘movimento intercultural Identidades’ em 

2005. Convictos da força e da potencialidade de subverter as relações de 

poder frequentemente aliadas ao discurso, à imagem, a AQCC propiciou 

uma estrutura para a gestação deste jovem grupo. Tem-se revelado um 

grupo que trabalha a partir da comunidade, determinante na criação de 

uma imagem representativa própria, de identidade una, revelando a seu 

critério, a voz do seu povo. Por consequência, instaura-se a oportunidade 

de construir e difundir suas próprias histórias, num puro exercício da 

criação de argumentação e narrativas. Giacomo Marramao (2007) abre, 

no campo do entendimento da esfera pública e retórica, um espaço de 

argumentação e narração que parece enriquecer a dimensão relacional-

comunicativa criada pela esfera pública, à escala da comunidade, mas 

também, se não sobretudo, à escala global.

A minha experiência de trabalho e partilha com este grupo, permitiu 

plantar a semente da complexidade, da profunda consciência política 

deste grupo. Em Conceição foi onde, efectivamente, aprendi o âmago 

do poder do discurso que conta a sua própria história, gerando matizes 

e deslizes nos universalismos tendenciosos da História. Assim se sublinha 

a importância da criação e promoção de discursos próprios, neste caso a 

partir do audiovisual - dissidentes do discurso dominante - na criação de 

narrativas e argumentos capazes de ampliar a referida dimensão relacional 

-comunicativa. Sua convicção e qualidade do processo e efectivação da 

ideia de comunidade concretizava, naquele momento mágico, a atmosfera 

utópica que criei no meu imaginário ideológico a possibilidade de 

qualquer povo criar sua própria imagem.

Importa aqui explicitar que, ante a força e o poder de deter e difundir o 

próprio percurso da comunidade, ressaltam-se as contradições da trama 

dos planos estratégicos da AQCC, na vida das mulheres e homens que 

constituem este árido território. No inter-conhecimento que construímos 

(possível pela relação de cumplicidade e confiança), tornam-se mais visíveis 

as controvérsias que incorporam as suas posturas colectivas. Urgentes 

neste processo de intensa luta, as estratégias políticas da comunidade 

de reforço da identidade e luta quilombola, revelam qualidades no 

sentimento de pertença e união. Ainda assim, e este é um assunto cujo 

desenvolvimento não cabe no âmbito deste texto, cada pessoa decide seu 
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sentido identitário quilombola, indígeno ou ..., revelando uma capacidade 

intrínseca do campo empírico de ‘pluralidade’ presente no percurso da 

comunidade, nomeadamente  da AQCC.

9. Fotografia documental, 2008, Conceição das Crioulas, arquivo do ‘movimento intercultural 

Identidades’ e Crioulas Vídeo. 

Os jovens videoastas são, há já alguns anos, autónomos. Este grupo, 

Grupo Comunitário de Produção de Vídeo de Conceição das Crioulas 

(Crioulas Vídeo), além desse comprometimento com a comunidade 

adquiriu uma capacidade de repassar as competências e ferramentas de 

luta para outras comunidades quilombolas. Os seus vídeos correspondem 

a um discurso comunitário, à estratégia política da AQCC, a encomendas 

estaduais (e por isso rendimento económico) e a registos (prova jurídica) 

de auto defesa perante afrontas dos fazendeiros no território quilombola. 

De acordo com a minha visão e expectativa, talvez pudesse estar presente 

no grupo um investimento mais expressivo, plástico, narrativo ou do 

domínio da ficção nos trabalhos que realizam. Mas sei ter de suspender 

este meu desejo e apenas agir no decurso das linguagens que se soltam 

do seu trabalho. Quero ainda assinalar a divulgação de vídeos deste 

grupo na televisão recifense,  prémios nacionais e internacionais de vídeo 

granjeados. Apenas a título indicativo por não caber nesta reflexão, refiro 

os assuntos autorais e de mediação que se ressentem nestas relações 

entre mim e o grupo de vídeoastas. Que poder tenho e como subevertê-lo 

no inter-relacionamento com os jovens do Crioulas Vídeo? Que direcção 
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autoral para o grupo? Propor autoria colectiva, vídeo anónimo, destaques 

individuais? Outras dúvidas passam por reflexões que questionam as 

próprias ICT4D (Information and Communication Technologies For 

Development), sobretudo no que diz respeito às políticas e modelos 

de implementação das novas tecnologias em contextos info-excluídos, 

perspectivadas pelo ocidente e muitas vezes desadquados do contexto 

socio-cultural. 

Por fim, de ter vingado este colectivo nas terras áridas espera-se que mais 

vezes a câmara seja intromissora na rua das comunidades, nas actividades, 

nas pessoas, para, desse meio, dessa ferramenta se soltem possibilidades 

de discurso político, visual, expressivo e sobretudo veículo de experiência 

de cultura e conhecimento. No caso de Conceição, é já garantido que o 

vídeo permite eternizar (no sentido em que regista) a luta da comunidade, 

o triunfo de todas as conquistas na resistência de cada dia, capacidades 

adjacentes às noções do realismo social extremo no século XXI introduzido 

no Manifesto de Cinema Sem Autor de Tudurí (2008). Porém, em oposição 

a esse manifesto, o vídeo na comunidade não é anónimo, mas de autoria 

colectiva.

“(...) não há mapa objectivo, mas tudo depende do lugar a partir do qual se definem os 

espaços e o mundo.”(Diego, 2008: 15)28 

Em suma, a insegurança com que cheguei a Conceição, para trabalhar 

com o Crioulas Vídeo - que já contava com dois anos de experiência de 

vídeo na comunidade - fez-me aproximar da reflexão que Jacques Rancière 

propõe no livro ‘Mestre ignorante, cinco lições sobre emancipação 

intelectual’, construindo uma oportunidade excelente para desconstruir 

os métodos e usos indicados e formatados pela visão ocidental. 

O sentimento de assalto é comum para mim nestes momentos de 

‘deslocação’. Frequentemente sinto roubada a tranquilidade do rotineiro 

uso da tecnologia, do saber, do discurso, do poder. Com grande iniciativa 

o Crioulas Vídeo solicitou formação na área da tecnologia do vídeo, com 

consciência a negrito, de que a utilizaria e não seria instrumentalizado por 

ela. O vídeo foi e é introduzido na comunidade, a pedido dela própria e 

com forte determinação num uso autonomizado dos modelos previstos 

pelo poder exterior a nível genérico, mediado pelo que antes escrevi ser 

o meu poder. Fácil imaginar a tensão interior que me inquieta, desse peso 

da consciência de que carrego a formatação e dos modelos ocidentais.

Respiro, consciente e aberta deixo que me façam aprender. Inquietude e 

inconformidade entre o meu pensamento ocidental e a minha experiência 

28   Tradução livre do texto original: “(...)no hay mapa objetivo, sino que todo depende del 
lugar desde el cual se definien los espacios y el mundo.” 
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em Conceição, surgem no âmbito das oportunidades únicas que tive 

na participação de seis dos quinze anos de relacionamento intercultural 

espalhado por geografias diversas através da acção do movimento 

intercultural Identidades. Incorporei experiências plurais e férteis de 

questionamentos do meu campo autoral enquanto interveniente. Da 

persistência e do aparato sensível dessa conflitualidade emergiu a 

necessidade de trazer à superfície e à reflexão pública as polémicas e 

controvérsias que urgiam teorizar.

O eu, o pensamento e o olhar continuam sendo de artista, porém a 

prática talvez apenas o seja na teimosia em utilizar ferramentas artísticas, 

dispositivos e exposições do âmbito da Comunicação Visual. Esses 

processos deslocados e destituídos da sua função mais comum, tornam-

se absolutamente essenciais na minha produção autoral. No caso de 

Vila União, a objectualização autoral é sobretudo audiovisual. Parte da 

pesquisa, observação e participação nas vivências no mutirão, para uma 

reflexão sobre a complexidade e controvérsia das relações de poder das 

lideranças femininas nesta comunidade, seu domínio do plano público 

e subjugação no privado. Um tema a desenvolver é o da intromissão e 

intrusão do sensível (concretizado no audiovisual) no campo do político-

social, focado nas questões de género nesta comunidade.



49

III. Arte | Político

“ (...)Há muitos países que julgam  

Que têm democracia, inclusive  

às vezes, o nosso / 

Mas encha-se de justiça o fosso  

E erga-se a liberdade ao meio  

Que só de intenções  

Está o inferno cheio / 

Não há justiça sem liberdade  

E o vice-versa é também verdade  

E essa é a luta, no fundo  

Pelos direitos humanos no mundo”

(A Democracia é o pior de todos os sistemas       

Com excepção de todos os outros)  Sérgio Godinho, 1989

Luciano Canfora (2006) põe em causa, no livro “La démocratie. Histoire 

d’une idéologie”, a ideia comum segundo a qual a democracia foi uma 

invenção grega. Para isso recorre a um texto de Heródoto que fala de 

organização democrática na Pérsia. O mesmo autor refere que, já nesse 

ambiente de ordem democrática, o termo dêmokratia foi forjado pelas 

camadas sociais elevadas para designar o excesso de poder (kratos) dos 

não possuidores (demos). 

Não me interessa questionar a estrutura do poder democrático, mas a 

sociedade que cresceu à sombra dessa estrutura, a sociedade atomizada 

e hedonista, onde os cidadãos, desinteressados do político, parecem 

não querer senão aumentar indefinidadmente os privilégios, levando 

o individualismo a extremos que ameaçam a existência de qualquer 

‘coisa pública’ - o avesso do poder da democracia, associado à ideia de 

cidadania. 

Quando estudei na escola a democracia na grécia antiga, senti que era 

escrupuloso que se enaltecesse um processo altamente discriminatório 

e em que se insiste fantasiar como um mundo de harmonia e de igual 

reconhecimento entre cidadãos. Em casa dos meus pais, a angústia da 

geração activista dos que lutaram contra a ditadura salazarista transpirava 

-perante essa fantasia - de insatifação com a democracia conquistada (?) 

pela Revolução de 25 de Abril em 1974. 
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No projecto “dita DURA” debruçei-me sobre a abordagem do conceito de 

‘Estados de excepção’ de Giorgio Agamben (2003). Nela, o autor propõe 

uma visão do contemporâneo associando um limiar entre a democracia 

e o absolutismo. A partir das visitas ao Museu Militar do Porto, revelei 

nas imagens produzidas possibilidades de intervenção visual na história 

cristalizada e atrofiada que o discurso do referido Museu produz. A partir 

desse confronto, testei nas acções performativas modelos de pontuação, 

sinalização efémera e iconologia irónica.

Perante o desejo de jogar com outras histórias, materializei e performei 

imagens e acções ‘estrangeiras’ àquele lugar, àquele discurso 

aparentemente esquecido, mas vigente. Tratou-se de um exercício irónico 

e perceptivo mas desejante de se voltar para uma “(…) operação que 

torna inoperativo e que contempla os sentidos e os gestos habituais dos 

homens e que, desta forma, os abre a um novo possível uso.” (Agamben, 

2007: 49).  Ou seja, por outras palavras, as visitas ao Museu impediram-

me de deixar intactas as imagens e discursos do mesmo. Motivaram 

o desenvolver de acções e intervenções absolutamente inúteis no seu 

sentido funcional da estrutura museológica, mas potencialmente produtiva 

no sentido que Agamben defende para novos usos - com minha ressalva - 

não do ‘homem’, mas do cidadão.

“A política e a arte, tal como saberes constroem (...) reagenciamentos materiais dos signos 

e das imagens, das relações entre o que vemos e o que dizemos, entre o que fazemos e o 

que podemos fazer.” (Rancière, 2010: 45)

Em diversos momentos ao longo deste texto se ressente a gramática 

do mapa, distância, deslocação, mapeamento, coordenadas sobretudo 

ocidentais - sobretudo, porque é sobretudo o que eu sou. No jardim 

do museu, onde se ostentam canhões, aparecem aos olhos do visitante 

dois gigantes mapas, em alto relevo no muro do antigo império colonial 

português. Ao lado dos mapas estão listadas as datas de conquistas, mas 

não das independências, como se o relógio do ditador estivesse em pausa. 

Este edifício foi sede da PIDE na cidade do Porto, durante a ditadura 

salazarista e, de modo a impedir contactos com os presos políticos (tendo 

em conta as janelas que estão à face da rua), não se podia - até 1974 - 

circular no passeio. Do mesmo efeito de circulação proíbida parece sofrer 

ainda a actual instituição que ocupa o edifício, já que frustra ou pelo 

menos oculta qualquer investigação ou acção sobre o passado que seja 

relativa às trajectórias dialógicas da(s) história(s) do edifício enquanto 

espaço da cidade. 
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Sem grande implicação permanente no espaço físico que o originou, “dita 

DURA”, provocou a afirmação da responsabilidade pessoal e colectiva que 

determina viver em conjunto e gerar discurso e história(s). Temos todos 

uma enorme capacidade tecnológica para registar e para ser registado, 

e com isso produzimos discurso, arquivamos e formamos visões sobre 

acontecimentos. Do mesmo modo se regista e constrói discurso sobre 

o momento histórico a que faço referência. Obviamente que penso 

que uma instituição, sobretudo um museu, deveria produzir discursos e 

imagens dialéticas mais aptas para não veicular o perigo da história única 

(Chimamanda Adichie: The danger of the sigle history, 2009), havendo pois 

decisões sobre as quais reflectir e exigir.

10. Rita Rainho, ‘Campanhas ultra_urinas’, do projecto ditaDURA, técnica mista, 2010. 

Intervenção nos autocolantes informativos, à venda na loja do Museu Militar do Porto.
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0. Deslocar(me), deslocar a arte

“Para além de todo o aparato crítico e institucional legitimador da arte contemporânea, 

externo ao autor, existe um campo de intimidade e de interioridade que mergulha o artista 

no seu próprio campo de (in)satisfação e de reconhecimento do resultado do seu esforço 

de impregnação na ‘obra’ do ‘sentido’ que lhe era destinado.” (SILVA, 2011)29

É neste ambiente que se dá o processo de, ‘deslocar-me física e 

intelectualmente’ para esta fascinante experiência. As deslocações 

levaram-me a um exercício de diálogo entre o pensamento autoral 

ocidental e uma comunidade do isolado sertão brasileiro. Motorizado 

pela inquietação e frustração do envolvente, este diálogo promove 

uma  grande angústia de desajuste, incoincidência porém com potencial 

para um pensamento crítico, político e forçosamente aberto ao plural. 

Desenvolvi um entendimento mais amplo, no confronto próprio das 

relações interculturais, e nesse terreno, a arte parece ganhar outro sentido 

de existência na deslocação.

Numa recente conversa com Leão Lopes, e de acordo com o excepcional 

trabalho que é feito pelo Atelier Mar em especial na aldeia de Lagedos
30

, 

também em colaboração com o ‘movimento intercultural Identidades’, 

ele disse: a arte é invisível. O processo  de incorporação do trabalho 

que é realizado há três décadas naquela comunidade, e a aproximação 

a esta prática e conceito de invibilidade tem também contribuído para o 

enriquecimento da minha procura enquanto artista.

Nas minhas rotinas de construção do ser, a arte e a Cultura são a 

especificidade que me determina. Costumo dizer, ainda que de 

modo descontente, que este meu umbigo ocidental é um olhar 

bombasticamente formatado. O fenómeno de deslocação parece por um 

lado permitir a abertura e consciência da geometria de outros pontos de 

vista do mundo, sua manera, mas também seu lugar específico e global, 

seu contexto político, económico e social. Por outro lado, desencadeia 

frustrações capazes de abrir os olhos à urgente revisão da arte e das 

culturas imponentes e impositivas. Construir outras, já agora com outros 

que não sempre os mesmos.

Essa é a fabulosa oportunidade que absorvo há anos nas acções com 

o ‘movimento intercultural Identidades’ com as comunidades com as 

quais se envolve. Este movimento é uma estrutura não hierarquizada, e 

29  Apresentação na conferência Art’s in Society, Berlim 2011, intitulada “No Sertão 
pernambucano à procura de uma imagem mais nítida do descontentamento como artistas, 
saboreando mugunzá…”
30 Ilha de Santo Antão, Cabo Verde.
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talvez nem organizada, que a partir da cidade do Porto se espraia em 

ampla geografia. Neste texto foco a experiência na comunidade do 

sertão, ainda que todas as outras se entreponham a ela. Une todos os 

projectos, em Conceição das Crioulas, a perseverança do Identidades em 

reivindicar ferramentas artísticas e culturais nos projectos comunitários 

em que se envolve. Um sentido de laboratório relacional define as 

nossas acções. Artistas, estudantes, professores, portugueses, mulheres, 

homens, quilombolas, indígenas, etc juntos numa conjuntura de trabalho 

embrenhada no referido tenso relacionalmento intercultural, plural e 

controverso. As acções que se desencadeiam não excluem outros âmbitos, 

contaminam antes a prática autoral de cada um. A deslocação de grupos 

de artistas para longe dos nossos espaços de conforto, para territórios 

de controvérsia caracteriza a aparente incompatibilidade relacional de 

trabalho artístico entre a pertença ao mundo da arte, ao tempo da arte 

contemporânea desse dito tempo/espaço ocidental e o isolamento das 

comunidades, esquecidíssimas pelo neoliberalismo da globalização, e por 

consequêcia do próprio mundo da arte.

“Na realidade, porém, somos sempre sujeitos múltiplos e contraditórios, habitantes de 

uma diversidade de comunidades (na verdade, tantas quantas as relações sociais em que 

participamos e as posições de sujeito que elas definem), construídos por uma variedade de 

discursos precária e temporariamente cerzidos na intersecção desses posições de sujeito.” 

(Mouffe, 1993: 36)

A arte contemporânea, em toda a sua conjuntura de artistas, galeristas, 

críticos de arte, professores de arte, museus, coleccionadores, editoras, 

importa aqui esclarecer, está ciente das directrizes mundiais em favor 

da aproximação a âmbitos de alteridade, diversidade, sustentabilidade, 

periferias, participação,... Do meu ponto de vista tem-se vinculado a estas 

tendências de modo pouco crítico, e, se crítico, pouco interventivo. De 

acordo com mecanismos do campo da arte, estas (as que serão descritas a 

partir do contexto de Conceição das Crioulas) são práticas experimentais, 

continuadas e marginais. Elas são permitidas, consentidas e toleradas. 

No entanto, sabemos da impossibilidade de coincidir consentimento 

de determinadas práticas com a sua consagração pelo mundo da arte. 

No fundo nem considero que se constituam como alternativa enformam 

uma postura interveniente, instalando um campo de reflexão próprio da 

autonomia do artístico.

Desafiante e contínua, esta prática de um conjunto de artistas com 

uma pequena comunidade no interior do sertão brasileiro, figurou-

se o contexto ideal para por à prova a minha desconfiança quanto às 

afirmações referentes à arte ‘sem fronteiras’, ‘sem territórios’. Agora 
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mesmo poderia desenhar limitações, prescrições e preconceitos do 

âmbito da prática e teoria artística, bem como da sua institucionalização e 

mercantilização. Parece-me também, no campo autoral, mas obviamente 

afectivo, que se sente uma arte sem interior, nem exterior, e tão ocidental 

que febril e fechada. Na rotina, a arte e os artistas reveêm o seu sentido, 

sua não-função, sua impermanência. 

Trazidas as inquietudes pessoais e tensões com o mundo da arte a 

este texto, afirmo a impossibilidade de uma prática inocente da arte. 

Penso sobre as controvérsias tangentes ao discurso poético e estético 

que se articule com na capacidade de corporizar as convicções e 

comprometimentos políticos e utópicos do autor.

No deslocamento ao sertão, especificamente Conceição das Crioulas, sinto 

a ameaça de diluição do conceito de arte, já que se forja a necessidade 

de testar sua amplitude, pólo controverso na relação com o seu habitual 

campo específico. Vêm à superfície, contradições do pensar e fazer do 

campo artístico das nossas rotinas poderosas imbuídas de ocidentalismos 

e capitalismo desenfreado. 

11. Rita Rainho, Acidente, desenho, 2011
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1. Mapeamento da acção política e artística 

Como explico ao longo do texto, confundem-se as águas da arte com o 

político. Segundo Rancière (2010), as práticas artísticas são maneiras de 

fazer que intervêm na distruibuição geral dessas maneiras, nas relações 

entre as maneiras de ser e as formas de visibilidade (práticas estéticas). O 

mesmo autor considera a estética como “(...) um recorte dos tempos e dos 

espaços, do vísível e do invisível, (...) simultaneamente, o lugar e o intuito 

da política enquanto forma de experiência.” Determinando aquilo que é 

dado a sentir, no seu lado intromisso desta construção do olhar: ver e dar 

a ver.

“A política tem por objecto aquilo que vemos e aquilo que podemos 

dizer acerca do que vemos, acerca de quem tem competência para 

ver e qualidades para falar, acerca das propriedades dos espaços e das 

possibilidades do tempo.”(Rancière, 2010: 14). O impulso para a confusão 

resulta da consciência deste olhar que vê e dá a ver e à inquietude face 

às pungentes injustiças e desigualdades contra minorias e maiorias do 

mundo em que vivemos. Desse estado insatisfeito resulta inevitável 

que o meu trabalho e os projectos colectivos em que me envolvo, se 

assumam esteticamente contra esse mapeamento. Contra o mapa 

da globalização neoliberal e suas ramificações de homogeneização e 

dominação capital, ideológica e cultural, urge dar visibilidade e denunciar 

estereótipos, discriminações e forçosas categorias, discursos pós coloniais 

e suas insuficiências, assim como sistemas democráticos viciados em 

representação (de si próprios) e investimento no capital. 

Como eu, muitos temos ocupado a rua, manifestando a intolerância 

da pacificidade dos Estados face ao seu próprio colapso. Denuncio e 

renuncio a que se continue de modo submisso a incorporar soluções 

externas, capitalistas e neoliberalistas. Estamos perante a degradação 

e achatamento de qualquer sentido democrático tão aclamado pelo 

pensamento ocidental como o único e o salvador. 

Desta corpo-grafia inquieta e revolucionária, pretendo a partir da 

prática espraiada ir recolhendo e entendendo contrariedades dos 

posicionamentos do compasso do confronto inerente aos projectos.

Gostaria de esclarecer as diferenças entre o político e a política pois oscilo 

entre um e outro. São termos próximos, já que ambos são do domínio 

das relações do sujeito e vida social, porém radicalmente distintos. 

Segundo Chantal Mouffe, teórica política, político é a dimensão de 

antagonismo que constitui as sociedades. Política são as instituições e 

práticas através das quais se cria uma determinada ordem, organizando 
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o contexto conflituoso derivado do político. Esta organização é feita 

sobretudo através de consenso, sendo também os discursos das 

liderenças políticas convictos na erradicação do conflito. Esta cultura de 

consenso é, do meu ponto de vista, brutalmente exclusivista e exerce 

uma enorme tensão com a realidade social vivida (geralmente carregada 

de confrontos presentes), tendendo a contradizê-la. Segundo Mieke Bal 

(2010), na relação com Chantal Mouffe, a esta zona de conflito real nas 

sociedades contemporâneas, Jacques Rancière chama de mésentente
31

, 

argumentando este, na sua teoria política, também a favor da natureza 

conflitiva e da necessidade de desacordo na vida social.

“A tendência dominante no pensamento liberal caracteriza-se pelo enfoque racionalista e 

individualista que impede de reconhecer a natureza das identidades colectivas. Este tipo de 

liberalismo é incapaz de compreender de forma adequada a natureza pluralista do mundo 

social, com os conflitos que esse pluralismo acarreta; conflitos para os quais não poderia 

existir nunca uma solução racional.” Mouffe (1993: 70)

Tal como foi defendido no capítulo arte relacional/antagonismo assim 

como ao longo da análise do projecto no Brasil, o ‘movimento intercultural 

Identidades’ no trabalho que desenvolve na comunidade de Conceição 

das Crioulas, estabelece relações duradouras de conhecimento, confiança, 

cumplicidade e, só por fim, concretização. Se na pós-modernidade nos 

sabemos em super compressão de tempo e expansão do espaço, neste 

projecto parece passar-se o inverso: expansão do tempo e compressão do 

espaço (desenvolvimento do projecto ao longo dos anos, situados apenas 

em Vila União, respectivamente). Essa durée ou expansão do tempo de 

acção é eminentemente política, de implicação nas suas /nossas lutas. Esse 

tempo vivido, forçosamente assim, vai provocando a presença do artístico 

e do não artístico, nesse conflito e sem a ideologia fechada do que é o 

sensível e do que é a arte.

Não respeita a regra dos ‘C’s, e por isso a confirma, o mésentente ou 

antagonismo, conceitos anteriormente abordados e que explicam o 

tipo de relacionamento (transversal ao processo de relacionamento e 

trabalho) com que nos comprometemos. É nesse ambiente que é ousada o 

ambiente político dos desígnios partilhados da comunidade. Actualmente 

com naturalidade somos assembleia e desenhamos projectos conjuntos 

que configuram as linhas estratégias da AQCC. Estas integram também 

nossa interferência do campo da cultura na vida quotidiana das gentes e 

nos seus projectos de superação para melhores condições de vida, assunto 

que penso ter ficado desenvolvido ao longo do capítulo Democracia plural 

e radical.

31 Mésentente é dificil de traduzir do francês para português, oscilando entre desentendi- 
mento, equívoco e desacordo.
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2. Performance como (im)possibilidade política: 
corpo-grafia

As linhas que se seguem inscrevem o espaço de problematização 

desenhado através das acções performativas, com especial atenção para 

a performance AS nato. as NATO. A acção oscila entre um lado íntimo, na 

sua potência de corpo político, e a presença consciente dele. A reflexão 

avalia as possibilidades de dar visibilidade ao posicionamento político 

na performance. Rancière (2010) refere no seu livro “Estética e Política: 

partilha do sensível” a importância desse trabalho das práticas artísticas:  

“(...)no contexto contestatário das artes performativas, uma nova 

virgindade subversiva.”

Assim, no âmbito da prática performativa autoral e no da produção 

audiovisual, sei que opto conscientemente por um carácter visual 

e sensual provocatório, estranho, e politicamente comprometido. 

Perante uma sociedade de controle deleuziana, que omite as forças 

opressoras e determinadoras de comportamentos hegemónicos, avanço 

intencionalmente para o princípio do debate: a voz inquieta e radica do 

desacordo. No caso da performance AS nato. as NATO, a relação entre 

mim, performer e o público, é evidentemente provocada, sensorial, 

sensual e por fim violenta. 

As reacções geram comunicação intra e extra o próprio momento. 

Troca de comentários, telefonemas, emails com reacções, inquietações, 

questões. Com alguns dos envolvidos activamos debate sobre o assunto 

da Cimeira da NATO em Lisboa, especificamente sobre o enquadramento 

das esposas dos chefes de Estado, promovido pela ministra Gabriela 

Canavilhas em nome do Ministério da Cultura. Claramente, a performance 

abre espaço intencional de problematização de determinado assunto, 

situação. Abrir discussão, ainda que obviamente através de relações de 

carácter distinto das inter-relações entre o Identidades e a comunidade 

anteriormente referida. Esta performance pretendeu desafiar, explorar e 

apagar fronteiras e hierarquias que tradicionalmente definem a arte, mas 

sobretudo ensaiar uma violência representativa e destrutiva. Assim, a partir 

do acto de violação e de ‘tiros rosa’ contra a ‘foto de família’ das senhoras, 

reduz-se o colectivo a um só, que, ironicamente, combati.

AS nato. as NATO foi uma performance apresentada no dia 11 de 

Dezembro de 2010 no Espaço Ilimitado no contexto do ciclo de 

performance O dizer do corpo. Emergiu de um impulso activista, político e 

social. Um mês antes tinha-se iniciado um grande aparato na comunicação 

social, a mobilização das forças de controle e segurança na cidade de 

Lisboa. As caixas de títulos foram obsessivamente cheias por ‘Cimeira 

da Nato em Lisboa’. Sessenta chefes de Estado e de governo do mundo 

reuniram na capital portuguesa para definir um novo conceito estratégico 
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da Nato, que determinasse a sua acção à luz da nova ordem mundial, 

numa situação em que a Aliança Atlântica está atolada no Afeganistão 

e sem soluções eficazes para uma guerra que não tinha e continua sem 

data para acabar. A estratégia de mudar de conceito, reverte para uma 

força militar já não só enquanto aliança defensiva (norte-amerciana e 

europeia), mas também com capacidade de intervenção em qualquer 

lugar do mundo. A Nato reúne condições avassaladoras de poderio 

militar e, assumindo presença e uso das setenta bases dos EUA, reflecte 

uma hegemonia estado-unidense no mundo, agente dos seus interesses 

estratégicos. 

À data de início da Nato, 1949, Portugal foi fundador (Organização do 

tratado do Atlântico do Norte). Vigorando a ditadura fascista no país, 

é bastante evidente que esta organização militar assumiu um papel na 

consolidação do sistema político e por sua vez do vasto império colonial 

em África. 

“Nação atlântica de vocação universal e membro fundador da NATO, é com particular 

satisfação que Portugal acolhe, em Lisboa, a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo 

da Aliança Atlântica. Portugal tem sabido, desde a primeira hora, colocar, sem reservas, 

os seus meios e capacidades, bem como a posição geoestratégica privilegiada de que 

beneficia, ao serviço da Aliança e do projecto de paz, segurança e estabilidade que ela 

representa. É um compromisso que reiteramos, nesta hora de reflexão e de decisões 

sobre a melhor forma de garantir que a Aliança dispõe dos meios, das capacidades e da 

projecção geoestratégica de que necessita para responder às novas ameaças e desafios 

com que se defrontam as nossas sociedades livres e democráticas.” 

Aníbal Cavaco Silva, 2010

Este texto de abertura da Cimeira, enaltece uma ideologia na qual, 

evidentemente não me revejo, e que inclusivamente me constrange 

e envergonha. A invocação da democracia representativa estabelece-

se não para combater a impossibilidade de ouvir o povo todo, mas 

como um meio para a elite exercer de facto o poder, obrigando a esse 

reconhecimento de competência, elites legitimadas pela multidão 

de iguais. No mesmo sentido a Nato, organização democrática por 

excelência, pretende representar todo o mundo e dominar, através da 

força militar, através de uma maquilhagem sedutora de missão salvadora. 

Assoma-se porém, a democracia expandida pelas forças das armas, pelos 

que antes condenámos de horrores totalitários.

Que força subversiva pode pôr em prática experiências da ideia de 

democracia, frente a estas pretensões de estabilidade internacional 

motivada por interesses económicos e políticos das potências dominantes 

do Norte?

As acompanhantes dos chefes de Estado e de Governo da cimeira da 

NATO tiveram direito a um programa paralelo durante os dias da cimeira. 

Diziam as notícias na televisão e nos jornais para título desta informação 
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‘Cimeira das sais’. O nome dado às senhoras foi de ‘acompanhantes 

dos chefes de Estado e de Governo da cimeira da NATO e de entre as 

iniciativas destaca-se uma visita da ministra da cultura Gabriela Canavilhas, 

à Culturália, a Mostra de Produtos Portuguesa no refeitório do Mosteiro 

dos Jerónimos, ...concebendo-se assim o programa diurno paralelo à 

programação da cimeira. As perguntas que figuraram na bandeira que 

divulgou a performance foram: AS? NATO? ainda? A ministra da Cultura 

Gabriela Canavilhas foi anfitriã do programa cultural. Cultura? A legenda 

da imagem original do painel a ser ‘rebentado’ dizia: Fotografia de 

conjunto das primeiras-damas dos chefes de estado e de Governo na 

cimeira da NATO. E, por fim, o statement era: Disparo sobre os disparates 

díspares dos dias 19 e 20. XI. 2010, Lisboa. DIS paro!

12. Rita Rainho, AS nato. as NATO, fotografia digital da documentação da performance, 2011.
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Considerações finais 
(im)possibilidades 

“(...) eu entendo a diferença não como um espaço, assunto ou condição particular, mas 

como um ‘vértice óptico’ capaz de, no plano teórico quebrar com o paradigma distributivo 

e centrado no ‘estado’ da política e de, no plano prático, acabar com a isometria das 

instituições democráticas estruturalmente incapazes de lidar com as novas formas de 

conflito.” (Giacomo Marramao: 2007: 67)

Ao longo do processo desta escrita - reflexo da criação de uma fala que 

pretendi situada e presente aqui - desenhei um rasto de ideias, de leituras 

digeridas, de projectos desenhados e partilhados. Esse rasto, não é mais 

que a afirmação da transitoriedade deste texto. 

É possível posicionar-me de diversas maneiras perante o mundo: isolando 

a área recortada e igorando os lados caídos pela acção de ‘recorte’, 

olhando o distante pela comparação com o próximo, desejando o outro 

para proveito próprio, ou envolvendo-me e incorporando do outro, de 

outras acções, outros pontos de vista. Impõe-se a importância de trabalhar 

a partir das margens - ideologicamente entendidas como estratégia de 

resistência a estruturas institucionais e dominantes - em favor de minorias 

socio-políticas debilmente representadas pelos sistemas de poder. Face a 

esse contexto adverso à utopia de vivermos juntos e perante a imposição 

de um discurso democrático ocidental, que insiste na construção universal 

a partir de um denominador comum, urge a substituição do paradigma 

das diferenças (de acordo com a sugestão de Giacomo Marramao (2007), 

referindo-se às famosas diferenças culturais) para sua singularização, no 

sentido de uma política universalista da diferença.

“Teremos de escrever universalidade com uma mão e diferença com outra e evitar a 

tentação de escrever as duas com a mesma mão, pois seria a mão errada em qualquer um 

dos casos” (Giacomo Marramao, 2007:72)

No desâmimo com o desenho a apenas uma mão - que não está alheio 

às controvérsias internas do (meu) pensamento ocidental - vivencio 

situações que procuram discernir as encruzilhadas a enfrentar, presentes 

nas redes e mapeamentos desenhados. Ambientes rizomáticos de desejo 

pela construção de novos modelos de interação social e o objectivo 

de participar na tranformação dos lugares que vivemos, formulam o 

compromisso a que a prática artística pessoal e colectiva experimenta 

e dá visibilidade. Efectivamente após as minhas afrontas dialógicas com 

os limites (que desenham os referidos campos específicos da arte e do 

político), continuo a perseguir a transformação da sociedade de controle 

(Deleuze/ Guattari, 2006), que nos determina e desenha submissos e 

dóceis; a inquirir a aquisição frenética conduzida pela felicidade paradoxal 

de uma sociedade de hiperconsumo (Lipovetski, 2007); a desconfortar 
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um individualismo crescente e ácido; um sistema neoliberal capitalista 

e violentamente destruidor do sentido humano e colectivo de uma 

cidadania partilhada. Desta condição posmoderna Lyotardiana - de que 

o importante, não são os factos, mas as interpretações deles - parece 

inevitável a desfocagem das acções realizadas ao longo deste dois anos 

para sublinhar as interpretações feitas a partir delas e o sentido que das 

reflexões se fez transitar para outras acções.

Os projectos dão dimensão da necessidade de me sentir social, no 

exercício de cidadania plena - ou seja, da afectação de diferentes posições 

de sujeito como agente social, ao mesmo tempo que me permite um 

sentido plural de compromissos e o respeito pela liberdade individual 

(Mouffe, 1993) - na consciência de melhor configurar a acção artística que 

a ela se vincula.

Quando a arte amplia seu terreno de acção, no caso do projecto de 

envolvimento do movimento intercultural Identidades com a Vila União, 

desafia-se a si mesma, redefinindo-se a partir de outras pessoas e de 

outros lugares de actuação. Revela-se o desvanecimento do conceito 

de participação - inicialmente na minha investigação foi fio condutor 

para compreensão de um campo da arte aberto e expandido para as 

populações - em favor do entendimento da cidadania, onde se assume, 

que muito para além de um posicionamento de ordem estético, estamos 

a estabelecer um relacionamento intercultural do grupo de artistas com 

a comunidade num tempo de envolvimento. Esse caminhar junto tem 

reflectido conhecimento, confiança e cumplicidade para um trabalho 

partilhado, de raíz político - centrado na luta da comunidade - agora 

tributada de experiência e dispositivo visual e audiovisual. 

É neste envolvimento que partilho com a comunidade o duplo 

compromisso que assumo da arte com o político (Vidal, 1996) e do 

político com a arte. Ele questiona e testa as formas pelas quais a arte 

pode ampliar as potencialidades de uma democracia radical e plural 

(Laclau, Mouffe,1985) num exercício constante de tradução de uma 

linguagem/experiência à outra. Articular retrospectivamente a experiência 

já desenvolvida, e prospectivar a que está ainda em desenvolvimento por 

alguns anos no projecto em Vila União é o meu duplo desafio. No sentido 

de crescimento e cumplicidade mútua, nós e a comunidade mantemos 

presente a inquietação de que - tal como o referiu, Malcolm Miles (2001) 

na intervenção em Marvila
32

 - “se o oprimido pode conferir a si próprio 

poder, o que acontece se a ecologia da libertação ou a pedagogia da 

libertação se rege pelo mundo afluente?”

32 Malcolm Miles no âmbito da Lisboa Capital do Nada, 2001, levanta esta questão rever- 
tendo mais tarde a sua reflexão num artigo do livro do mesmo evento, chamado “Cultura, desen- 
volvimento e libertação”, página 348.
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Dessa posição de envolvimento continuado com a comunidade, nós, 

‘movimento intercultural Identidades’, enquanto colectivo de artistas, 

vincamos a nossa acção na proposição de agir não para, mas com a 

comunidade e a partir do seu vínculo à pedagogia da libertação (Freire, 

1972). Na deslocação e acção, damo-nos conta da diluição do conceito 

de arte, dialogicamente. O projecto Intervenção Artística em Vila União 

não é suportado por nenhuma instituição de arte, não é uma obra de 

arte nem individual nem colectiva, e talvez não seja mesmo nem um 

projecto artístico. Ainda assim, reinvindicamos como colectivo, para o 

contexto partilhado no sertão brasileiro, o pensamento e prática artística. 

Acreditamos na produção de um conhecimento associado a uma posição 
experimental específica (Oiticica, 1985), que contamina as nossas práticas 

individuais enquanto artistas e se acentua no desafio do esforço e luta 

comunitária, interessada na superação da arte (dita) contemporânea. 

Perguntamo-nos então, porque é relevante o projecto no discurso da arte 

com comunidades?

Também da afectação de diferentes posições de sujeito, inscrita na 

definição de cidadania, se situa o trabalho no âmbito da performance.  

Produzi espaços para relações de fronteira do meu corpo, partilhado na 

sua potência do político. O vínculo directo - (re)acção - que estabeleci 

em cada performance com determinada situação (com o qual me 

comprometo), desafia-me nesta prática para uma dimensão de vivência 

e inoperatividade estética, particular e trabalhada com um público 

específico. Inevitavelmente, e enquanto sujeito controverso e inquieto, 

a prática da performance incorpora o discurso de uma presença 

política, plural. Temo que a dimensão do trabalho do corpo político, no 

contexto português, não seja ainda suficiente para poder gerar situações 

de confronto e heterogeneidade da experiência, do corpo político, 

partilhado. A performance, enquanto modo histórico é estudada, porém 

não tem ainda visibilidade e entendimento aprofundado para uma prática 

mais capaz, mais ampla. Se assim é - certamente terei que desencadear 

uma reflexão mais sustentada nesta área - poderia esta prática promover 

efectivamente um sentido menos hegemónico dos corpos, das relações e 

um sentido mais incisivo e íntimo à manifestação do político? E se sim, até 

que ponto? 

Num outro contexto, onde o trabalho do corpo e a consciência de 

si político é intensa, vou estar alguns meses em contacto com uma 

experiência de artes performativas, em Maputo, Moçambique. Se na 

performance aqui me conduzi pela narrativa ocidental, na realidade 

em que me vou apresentar, espera-me o desafio de entendimento e 

(re)inscrição da minha prática de ordem múltiple e controversa, pelas 

discussões de deslocamento que fui ao longo deste texto tornando 
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presentes.

Chamamos-lhe fim, apenas como marco para (re)começar - todos sabemos 

isto, no entando não posso deixar de o afirmar. Numa das primeiras aulas 

de Arte Comunicação e Cultura visual, no primeiro ano deste mestrado, 

atrás do professor Fernando José Pereira, uma projeção e na zona inferior 

a seguinte frase: “A única possibilidade de algo é a sua experiência de 

impossibilidade”.

Tenho dúvidas desse desafio que incorporei para estar aqui: ousar 

experimentar e experienciar a impossibilidade de confundir arte e política, 

e a possibilidade ambas testar, continuamente nessa fricção – termo mais 

apropriado que tensão uma vez que prefigura um aspecto sensual, físico, 

quase erótico do político. Sobretudo no que diz respeito ao limbo de 

acção que me propunha operar, desejei a impossibilidade da negação da 

obra, da fusão com a comunidade, do sujeito múltiplo, do artista político, 

da arte e da vida.

Essa impossibilidade experienciada – sentida como dissensão de mim 

própria com as ‘verdades’ provisórias do pensamento – recorta, dando-lhe 

forma, o terreno da minha contribuição para o entendimento do campo 

de incomodidade irresolúvel, com a arte e com o mundo, onde me situo. 

Quiçá eu não elucide nem chegue a propor estratégias de intervenção, 

mas reflicto sobre os processos experimentados, os modos operativos e 

as relações de acção que tenho desenhado no sentido do compromisso 

estabelecido por mim, enquanto sujeito político com o não recortado, com 

o envolvente.

33

As dúvidas antes mencionadas engravidaram a incompletude desta 

investigação, na inerência de quem apenas aprendeu a procurar, a 

‘engravidar-se’, na franqueza da uma actividade íntima, relacional e activa - 

de ‘tradução’ visual, sensível, política - dos seus vínculos com o mundo.

33 Tradução livre da fala original: “(...)este mundo de mierda, esta embarazado de otro.” em 
entrevista na praça do Sol, nos acompamentos do movimento 15M, Maio 2011,
Espanha.

“(...) este mundo de merda, está grávido de outro.” 
Eduardo Galeano
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