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Performance “Dá a mão à mão que a terra dá” de Helena Carneiro 
(Cultura Natura no Antropoceno, 2017).
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a Na tradição ocidental, o conceito de Cultura é uma originalidade humana. 
Uma busca de liberdade, que vai sendo construída como resultado de um 
esforço de subtração ao determinismo das forças da Natureza. Com esse 
intuito, o impacto da intervenção dos seres humanos na transformação 
do mundo, em prol do seu próprio bem-estar, tem sido progressivamente 
crescente. Até hoje, o mundo natural foi sempre capaz de absorver o impacto 
descuidado e, frequentemente, abusivo, da ação humana. Contudo, sobretudo 
a partir da revolução industrial, este tipo de desenvolvimento da cultura 
humana, não tem sido possível senão à custa de uma crescente saturação 
e esgotamento, com repercussões em todas as áreas da vida. Durante este 
mesmo período a ciência, na procura de compreender o mundo através da 
convergência de significados, tem dominado a tecnologia; enquanto a arte, 
que abraça a multiplicidade e a divergência, adereçando eficazmente a nossa 
vida emocional, tem sido desvalorizada. A Ciência e a Arte foram, em tempos, 
grandes colaboradoras e, pelo menos para algumas maneiras de pensar e 
fazer, não se encontram de todo separadas uma da outra. Poderão as artes e as 
ciências construir associações que contribuam para o surgimento de modelos 
mais viáveis para a construção da cultura humana?

Foi a partir desta pergunta de base que, em 2017 o Teatro do Frio, em articulação 
com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
do Porto (FPCEUP), o Centro de Investigação e Intervenção Educativas da 
FPCEUP, o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho e a 
Direção Geral das Artes, promoveu o I Encontro Internacional Cultura Natura 
no Antropoceno. Um encontro concebido com o propósito experimental 
de explorar possíveis interfaces entre as artes e as ciências sob o tema da 
emergência de alternativas viáveis para a construção de culturas sustentáveis. 
Perante a resposta da comunidade nacional e internacional a uma chamada 
de artigos, a comissão científica selecionou um conjunto eclético de propostas 
de diferentes proveniências, áreas de estudos e cruzamentos disciplinares 
entre áreas artísticas e científicas.
 
Os últimos anos de prática artística do Teatro do Frio têm sido particular-
mente marcados pela diversidade e pela interdisciplinaridade. Com um forte 
pendor nas questões do corpo enquanto lugar de natureza a partir do qual 
se pode construir arte e cultura, têm sido intencionalmente criados objetos 
estéticos que vão ao encontro da ecologia dos processos homeostáticos do 
funcionamento afeto-corporal. Nesse sentido, a escuta do corpo relativamente 
às paisagens (naturais, culturais e políticas) onde este se insere, torna-se 
frequentemente inspiração para experiências e construções artísticas. Ao 
mesmo tempo, tomamos frequentemente inspiração em processos de 
criação artística ou nos seus objetos estéticos resultantes, como um modelo 
de investigação sustentável para a produção de conhecimento científico. Na 
contínua mutação destas fronteiras, desenham-se possibilidades de formas 
estéticas performativas que são resultado de um diálogo entre o ser humano e 
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o mundo, numa permanente busca de entendimento. Foi por isso com grande 
alegria que partimos para a experimentação, a exposição e o diálogo.
 
Ao longo dos dois dias do encontro abriu-se assim um espaço experiencial 
onde artistas, cientistas, públicos e outros produtores de conhecimento, de 
diversas línguas e países, puderam partilhar, conectar e expandir experiências, 
projetos e diálogos em diferentes campos da arte e da ciência a partir de 
estímulos científicos, artísticos, filosóficos, ambientais, socioeconómicos 
entre muitos outros. Esta troca de experiências mostrou ser particularmente 
enriquecedora e em muito ultrapassou as expectativas iniciais sobre a 
possibilidade e conveniência da associação entre estas áreas do saber e, 
mais do que isso, da possibilidade de construir novos saberes a partir de 
experiências, línguas e tradições culturais e epistemológicas tão diversas. Na 
verdade, cremos até que foi precisamente a convivência próxima e intensa, 
entre um conjunto tão diverso de epistemologias carregadas de humanidade 
e de abertura à diferença e ao outro, aquilo que fez com que os autores deste 
livro respondessem à nossa proposta de continuar a dialogar criativamente 
fora da esfera da conferência na procura de formas alternativas de construir 
cultura e inscrever novas gramáticas colaborativas. Esta edição resulta de uma 
tentativa – um ensaio – de construção de uma forma original de comunidade 
de diálogo, prática, aprendizagem e apoio mútuo entre investigadores, 
com o objetivo de ajudar a ultrapassar modelos dicotómicos, normativos e 
hierarquizantes, fundados em tradições epistemológicas etnocêntricas e 
logocêntricas. À medida que compilamos esta edição, o nosso ensaio colectivo 
para reassociar Ciência e Arte, interrogamo-nos sobre o quão perto estaremos de 
realizar uma cultura/natureza onde as acções humanas zelam pela (ao invés de 
destruir a) integração entre Natureza/Cultura. Na medida em que as traduções 
implicam sempre mais do que uma mera substituição de palavras, o processo de 
edição trouxe-nos de volta à separação natureza/cultura e às fortes hierarquias 
que são privilegiadas, por exemplo, nas academias científicas onde a produção 
de conhecimento é tida como um domínio exclusivo do ser humano. Com o 
intuito superficialmente aparente de facilitar a clareza da comunicação, as 
pressões científicas no sentido de fazer convergir a natural divergência das 
linguagens em formatos académicos estandardizados, evidencia o falhanço 
de muitas das práticas académicas de construção de conhecimento. Quanto 
se perde, quando a construção de conhecimento se torna um elemento 
cultural separado da natureza?

Não podemos deixar de nos debruçar sobre as tradições que em larga medida 
sustentam o modelo dominante das sociedades contemporâneas - organizado 
por lógicas Capitalistas, Colonialistas e Patriarcais. Um caminho que é referido 
por vários autores como inscrevendo lógicas crescentes de toxicidade e 
autodestruição dado que, à revelia do funcionamento ancestral do Cosmos, 
têm levado a um progressivo e cada vez mais evidente esgotamento de 
recursos, pessoas e meios. Sendo a natureza constituída por um conjunto 

de regras e princípios que escapam ao domínio dos seres humanos, mas 
dos quais os seres humanos fazem parte, infringir-lhe lesões contínuas, 
desprezando os seus princípios, é evidentemente uma das piores formas de 
autodestruição. Pensar ainda – e esta é uma das mais contundentes críticas 
apontadas ao conceito de Antropoceno (a era do Anthropos) – que todos 
os seres humanos têm um impacto equivalente nessa destruição é apenas 
uma forma de branquear a hierarquização e subjugação inerentes à lógica 
do lucro. Obviamente aqueles seres humanos que mais impacto têm nessa 
destruição contínua, são simultaneamente aqueles que menos sofrem as suas 
consequências. 

A natureza não é pertença do ser humano, mas é antes o ser humano que 
é pertença da natureza. A aspiração humana de conquistar uma existência 
no mundo mais livre de constrangimentos, onde o livre arbítrio a criatividade 
e as possibilidades de escolha se possam multiplicar, sendo legítima, não 
pode nunca deixar de ter em conta este facto. Esta aspiração torna-se de 
facto possível se tivermos em conta o nível simbólico, onde o conhecimento é 
construído numa lógica de partilha e em sintonia com todos os elementos do 
cosmos. Desta relação com a natureza poderiam de facto emergir verdadeiras 
escolhas, desmultiplicadas em formas alternativas de sentir, pensar e agir, de 
criar e inscrever novas formas de existir no mundo. 

É nesta linha de pensamento que vão as contribuições compiladas nesta 
edição, que é, em primeiro lugar, o resultado de um processo colaborativo, 
que se quis deixar tão aberto e horizontal quanto possível. Assumindo os seus 
direitos e responsabilidades enquanto autores, os contribuidores desta edição 
têm em comum o facto de partirem de interfaces entre áreas das Artes e das 
Ciências para deixar exemplos e apresentar propostas que adereçam estas 
problemáticas. Nesse sentido as contribuições estão organizadas em duas 
partes.

A primeira parte “Transformação do Mundo” reúne artigos sobre um conjunto 
de projetos experimentais realizados respetivamente no Brasil, em Portugal 
e na Papua Nova Guiné, que, partindo de áreas como a saúde, a intervenção 
social e a educação, encontraram nas áreas artísticas possibilidades de 
complementaridade interdisciplinar para exponenciar as suas realizações. O 
primeiro projeto que apresentamos “Delicadas coreografias: uma cartografia 
de deslocamentos entre mundos” levado a cabo por Flávia Liberman, Marina 
Guzzo, Conrado Federici e Elizabeth Lima, reporta alguns aspectos de uma 
dessas experiências, que envolveu, por meio de práticas artísticas e corporais, 
o acompanhamento e construção de um grupo de mulheres de uma região de 
vulnerabilidade na cidade de Santos (São Paulo, Brasil), por docentes e alunos 
de graduação de diferentes cursos da saúde da Universidade Federal de São 
Paulo. O segundo projeto “O empirismo delicado e o romance na educação 
para a sustentabilidade”, realizado por Maria Ilhéu e Mariana Valente com 
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professores, investigadores e alunos de escolas da região de Évora (Portugal), 
partiu dos conceitos “empirismo delicado” de Goethe e “romance” de 
Whitehead, para ensaiar, com sucesso, a possibilidade da vivência sensível do 
mundo natural como suporte de conhecimento e desenvolvimento de uma 
consciência ambiental. Entre as autoras e autores destes dois primeiros projetos, 
desenvolveu-se uma curiosa colaboração sob a forma de diálogos escritos 
que também constam nesta edição entre o primeiro e o segundo artigos. O 
terceiro projeto “Oficina da palavra: Literatura, Infância e cultivo da atenção”, 
realizado por Luciana Caliman e colegas colaboradores do grupo FRACTAL da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória, Brasil), apresenta percursos 
da realização de uma oficina literária com crianças de um Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) onde, numa lógica de Investigação-ação 
participatória, durante mais de dois anos as crianças estiveram envolvidas na 
criação de um comum espaço de expressão, transformação e cogestão, onde 
exploraram possibilidades construtivas de relação consigo e com o mundo. 
Encerra a primeira parte o projeto “Documentando a cultura tradicional local 
por meio de um projeto educativo interdisciplinar na Papua Nova Guiné”, 
realizado por Cláudio da Silva, onde com recurso a alguns processos artísticos, 
se exploraram possibilidades educativas alternativas para a recuperação de 
aspetos importantes da cultura da comunidade indígena Nalik da Papua Nova 
Guiné. 

A segunda parte “Criação de Mundos” reúne um conjunto de projetos de 
criação que, partindo de dados de investigação em áreas como a biologia, a 
paisagem natural e cultural ou a violência sobre mulheres e jovens, abriram 
possibilidades para a criação artística, nomeadamente a criação de objetos 
estéticos de que são exemplo a criação cinematográfica Sendas (curta-
metragem) e a criação performativa ECO (Drama sonoro na paisagem). O 
primeiro artigo desta secção “Sendas: Arte participativa e prática artística 
em contexto de investigação” de Raquel Felgueiras, mostra os percursos 
da realização da curta metragem “Sendas” a partir da análise das narrativas 
visuais criadas por mulheres e jovens vítimas de violência, no âmbito de uma 
experiência de arte participativa do projeto de investigação transnacional – 
Cultural Encounters in Intervention Against Violence – CEINAV. O segundo 
artigo “A paisagem em construção: cartografias da experiência multissensorial 
da paisagem” de Carla Cabral, mostra os percursos da criação de uma 
cartografia de caráter alternativo e experimental. Partindo de dados de 
experiências sensoriais de diferentes participantes em interação com a 
paisagem do Vale do Corgo (Alto Douro, Portugal) recolhidas através de walking 
interviews, esta cartografia engloba os aspetos intuitivos, psicológicos ou 
emotivos mais relevantes das suas experiências, para além de aspetos físicos, 
formais, topográficos ou geográficos. No terceiro artigo “O som dos actuantes 
não-humanos numa perspectiva musicológica” de Hugo Paquete, procura-
se pensar criticamente formas mais fragmentárias e flexíveis de construção 
teórica na leitura da atualidade, através de análise de projetos onde adentram 

modelos conceptuais e entidades não humanas atuantes na construção de 
métodos e objetos artísticos. O quarto artigo, “ECO”, escrito pelo Teatro do 
Frio, partilha algumas premissas, processos e apontamentos metodológicos 
sobre a criação do objeto estético performativo “Eco”, drama sonoro realizado 
na paisagem de Vale S. Paio (Vila Nova de Gaia, Portugal) nos dias 29 e 30 de 
Setembro de 2017, com o propósito de estabelecer pontes ressonantes entre a 
experienciação da paisagem e diversas linguagens de criação. O livro encerra 
com imagens fotográficas tiradas no vale de S. Paio durante a realização do 
drama sonoro, para convidar os leitores e as leitoras a considerar a forma como 
estas imagens poderão ter contribuído para as transformações e criações, 
expressas nas contribuições de todos os autores e autoras aqui apresentados.
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Encontro Cultura/Natura 
Porto, 29 e 30 de setembro, 2017

 
Não é uma palestra inaugural: Voar sem pára-quedas

 
SCRIPT 

 
Tarefas: Alison (slides do PowerPoint), Andrea (vídeos), Rita (controla o tempo de conversação)

1514

Hora de início: 9h30/9h45 Hora de término: 11h00 Tempo total: 75 min

3 min falar Alison - Apresenta a dinâmica da sessão:
     - uso de 2 idiomas
     - sessão dividida em 2 partes

1º - mostrar o trabalho que fizemos (ideias e processos)
2º - interação com participantes
     - uso de “notas adesivas” para questões a serem 
     abordadas na segunda parte

Alison - O que estamos a fazer na Academia?
Andrea - Apresenta Guillermo Gomez-Pena
Rita – Por que razão escolhemos este 
vídeo/performance?

4 min vídeo 
[silêncio]

“Academia” 
O poema de Guillermo Gómez-Peña foi apresentado 
no Pigott Theater, Stanford University, como parte da 
Performance Studies International 19 - 28 de junho de 2013.

www.youtube.com/watch?v=0oEQFDOXHrc

3 min fala Alison + Andrea + Rita
Apresentam-se de uma forma não convencional “não” 
normal para a academia, como nós nos gostaríamos de 
descrever com base em outras experiências de vida à nossa 
volta, com base na família.
 
(ser uma irmã, ter um cachorro, etc)
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Alison - O que é WEEC e como este vídeo nasceu
     - Informações contextuais, concurso para o envio de 
     vídeo/proposta para palestra inaugural
     - conferência de educação ambiental- sustentabilidade
     - convidar pessoas loucas o suficiente para se juntarem 
     a nós

2 min vídeo 
[silêncio]

“Apresentadores do grupo de palestra WEEC” 
https://weec2015.wordpress.com
resumo de vídeo: www.youtube.com/
watch?v=IoQJssjbTUE&feature=youtu.be

Em resposta a um pedido – Evocando um tópico  

Quando WEEC perguntou, Então pensa que sabe dançar?
Um conselho espontâneo de animais foi convocado e este vídeo nasceu.

Nós precisamos de obter bolsas disseram os Suricatas… tempo e espaço, existe uma 
corrida e a Troika tem que ser paga.

O Sermão de Santo António aos Peixes 
Santo António na igreja levantado

Ficou guinado,
Então foi às valas

E pregou aos peixes.
Eles abanaram as suas caudas,

Ao sol luziram as suas escamas.
As carpas, com as suas ovas,

Lá foram desenhadas;
Abriram as suas mandíbulas,

Ansiosas pelas cláusulas.
Nenhum sermão ao lado

Terão as carpas assim edificado.

Ensino? Pensou o Coiote que escreveu “Ambiental” depois “Sustentabilidade” antes de 
se rir e riscar ambos para escrever 
“Antropoceno”

Os humanos olharam um para o outro confusos, quando uma fogosa raposa vermelha 
disse, “só em círculo, só em círculo vamos escrever”

Nenhum sermão ao lado
Terão as carpas assim edificado.

EXISTE uma tragédia comum, mas não do tipo que pensais.

“Eu” disse o ego, “mim” disse o orgulho, “umf” pensou o espírito, que corrida.

Nenhum sermão ao lado

Ptármiga, caribu, truta ártica

Nenhum sermão

Sementes e canções, skype e confusão,
Vaguear e matutar, corrupto e carícia

Respira para dentro, respira para fora. Teoria e prática: um com o outro, 
nenhum sem o outro.

Saboreando o acaso… musicando relações… rimando ridiculamente…

O quê!! rangeu um muito grande urso, é assim?

AHHHH… disse a Alison, Não posso realizar isto sozinha.
Puxa, disse a Rita, que ideia foi essa que estavas sozinha?

(Neilson & São Marcos, 2017)
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3 min falar      - ler o resumo
     - não fomos bem-sucedidas, como podemos fazer estas 
     coisas e sobreviver também na academia (publicando!)
Rita - primeira vez a trabalhar juntas
     - no projeto da pesca CES (o tema que nos uniu)
     - trabalho com comunidades (pequena escala, pesca 
     artesanal)
     - link para conhecer Andrea através do seu projeto com 
     esposas de pescadores

3 min vídeo 
[com fala]

“À prova de fogo e de bala”
https://vimeo.com/182586742 (password: fogoebala)

Andrea - Descreve o projeto + início da sua super-heroína https://youtu.be/8y-KEnSk5Qs

Alison e Andrea  
     - descrever o começar a trabalhar em conjunto para 
     ver se a super-artista pode ajudar a construir a super
     investigadora
     - breve descrição do vídeo waves & wigs 

3 min “Waves & Wigs” (Neilson & Inocêncio, 2016)

2 min vídeo “corrida cega”

vídeo 
[com fala]

Alison - partilha a difícil experiência de construir um 
“alter-ego”
     - Contexto académico/científico “formatado” e novo 
     desafio artístico com uma artista experiente (sentindo-se 
     desconfortável)
     - começar a construir sua própria “personagem” e 
     oportunidades de palhaça

fala A experiência da escola de verão
     - informação contextual sobre a escola
     - questões/tensões que surgiram: (1) a necessidade de 
     palavras, (2) autoria
A ideia de “corrida às cegas” 
Rita - nós, aqui, estamos a “correr às cegas” - o processo de 
produção de conhecimento no contexto da interação entre 
arte e ciência é um ato, um salto de fé no desconhecido, 
nós apenas temos que continuar “tentar, tentar de novo, 
falhar novamente, falhando melhor” 
(citação de Samuel Becket)

interação Alison - Convida as pessoas a fecharem os olhos como em 
“Blind Running”
Fique à vontade na sua cadeira
Puxe os ombros até os ouvidos e aperte todos os músculos 
dos braços e mãos ... Agora, solte
Faça isso novamente
Feche os olhos e preste atenção à sua respiração
Imagine porque é que deseja tornar-se investigador/a/artista 
Como é que se está a sentir?

Abra os olhos e envolva as suas imagens imaginadas em 
conversas com Sousanis (2015, p. 5)
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- Alison Neilson, Andrea Inocêncio e Rita São Marcos

A natureza de uma 
(não) conferência inaugural

2120

interação Caminhar pela sala - Pessoas apresentam-se em conjunto
     - tocar música: “Body language” dos Queen

interação Discussão de temas principais e conferências
     - papel com temas para participantes colocarem as suas 
     perguntas
Não é um livro de anais de conferências - o desafio
     - apresentar o desafio (e papel de cenário com títulos 
     de palestras)
     - “escapar ao colete de forças” quebrar os padrões 
     normais de autoria individual (individualismo)
     - início de um brainstorming sobre o que o livro poderia 
     ser ou sobre os problemas/questões dos participantes O Encontro Cultura/Natura é uma experiência que se propõe explorar e potenciar o 

estabelecimento de diálogos entre as artes e as ciências, dentro de um contexto de crescente 
pressão para publicar, construir conhecimento especializado de forma competitiva e ser-se 
duplamente produtivo quando se participa em encontros científicos (Henderson, 2018). Uma 
visita a diferentes sites de conferências em domínios vários de conhecimento, mostra um 
pequeno conjunto de indivíduos “celebridade” que, vezes sem conta, oferecem as mesmas 
apresentações, quase sempre do seu mais recente livro e com pouca ou quase nenhuma 
interação com o público (Nicolson, 2017). Alison evita recorrentemente assistir a estas 
comunicações e quando foi convidada para ser a oradora principal do Encontro Cultura/Natura, 
convidou Andrea e Rita como forma de representar/apresentar/materializar o conhecimento 
como algo que existe e é construído num contexto relacional. Especial atenção foi dada à 
tensão existente entre os objetivos do Encontro Cultura/Natura e as nossas experiências em 
“regimes do conhecimento” e de participação em conferências ao longo de vários anos.

Na nossa “(não) conferência inaugural” tentámos performar uma sessão de abertura que 
não seguisse as práticas normativas que implicitamente regulam as palestras inaugurais 
em congressos científicos. A vontade de experimentar uma comunicação não convencional, 
coletiva e transcultural/linguística/global (Neilson & São Marcos, 2017) tinha surgido há alguns 
anos, mas ainda não nos tinha sido dada oportunidade até àquele momento. Ficámos 
empolgadas com a “carta branca” que foi dada à nossa intenção de fazermos uma “(não) 
sessão de abertura”, uma comunicação não protagonizada por apenas e só um(a) orador(a) 
principal. Fomos beber inspiração à crítica contundente que Guillermo Gómez-Peña (2013) faz 
à Academia e iniciamos a nossa sessão com uma projeção da sua “teatralização das teorizações 
pós-estruturalistas e pós-coloniais” (Coombs, 2010). Uma crítica que o autor constrói à 
potencial fonte de conhecimento especializado, através de um sagaz jogo de palavras multi/
trans linguístico:

 Academi ah, no acade tuya.
 Acadérrmica te adoro y te odio
 Acade mica de mico
 mono macaco chango
 Acade merde ... 
 (Gómez-Peña, 2013)
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Para o encerramento do encontro escolhemos o título: “(Não) atas de conferência: escapar 
ao colete-de-forças”. A abordagem e o princípio subjacente a esta nossa escolha serviu de 
base para a elaboração deste artigo. Partindo da recolha de elementos utilizados no nosso 
processo de trabalho colaborativo, como emails, brainstorming, diapositivos, tentámos criar 
uma fotonovela cómica. No entanto, os nossos esforços iniciais de tentar utilizar registos 
fotográficos do Encontro e de projetos anteriores, deu origem a uma discussão acerca de que 
história contar. As aventuras e desventuras de uma super-heroína; uma tragédia grega, ou a 
preparação de uma poção mágica feita por uma bruxa? Estará a heroína/deusa/bruxa a tentar 
destruir ou salvar a academia? Chegámos à conclusão que iríamos precisar de novos registos 
para garantir algo consistente. A estética governou as nossas escolhas. De repente, surgiu uma 
máscara que revolucionou os nossos esforços. Um morcego pareceu muito apropriado, mas a 
máscara era e dura e pesada. Não conseguimos respirar quando a usamos.

2322

A rutura ontológica entre natureza e cultura é uma ferida profunda sobre a qual a universidade 
de consumo contemporânea se tem vindo a deteriorar. Como super-heroínas (Inocêncio, 
2009; Neilson & Inocêncio, 2016), partimos de uma imaginação socio-ecológica, onde a história 
(sobre) natural e humana incorporam, numa interação dinâmica e num processo relacional, 
outras múltiplas agências (White, Rudy & Gareau, 2016). 

Ao expormos as nossas dúvidas, os nossos êxitos e os nossos fracassos, queríamos libertar-nos 
de todo e qualquer “pára-quedas” que o público pudesse ter na sua mente para amparar 
os nossos golpes, a nossa partilha de pequenos fragmentos de quem somos e com quem 
os nossos corpos haviam dançado/investigado/criado. Através de vídeos, imagens e música 
partilhámos histórias nossas, de quando nos conhecermos e já depois de termos trabalhado 
em conjunto.

Procurámos esbater a fronteira entre orador/público deslocando a interlocução para um 
diálogo interior na assistência, para uma reflexão pessoal acerca do que nos motiva. Em vez de 
pedir aos participantes para exporem publicamente a imagem sobre a qual tinham meditado, 
oferecemos-lhes uma imagem - “unflattening” (Sousanis, 2015) - como contraponto para 
desencadear “diálogos” entre imagens. Esta experiência baseou-se na nossa anterior “corrida 
de olhos vendados” (“blind running”, Neilson et al., 2017). Para nos mantermos no domínio da 
ambiguidade da produção de conhecimento visual e corporizado coreografámos uma roda 
para que cada pessoa, caminhando em círculo e exibindo um pequeno cartaz ao peito, se 
apresentasse de forma não-verbal recorrendo apenas e só a “linguagem corporal” (Mercury, 
1982). Tudo isto rapidamente escapou ao nosso controle, numa confusão de círculos tortuosos, 
já que as instruções que havíamos dado não tinham sido as melhores e não permitiram que 

todas as pessoas se apresentassem cara-a-cara. A exposição desta nossa falha provocou 
uma gargalhada geral e uma reflexão pessoal acerca da nossa capacidade/incapacidade em 
dialogar sem recurso à palavra falada, através do movimento.
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RESUMO:

Muitos pesquisadores no Brasil têm se voltado a pensar e produzir conhecimento em temáticas 
relacionadas às práticas corporais e artísticas na interface com o campo da saúde, ampliando e 
deslocando conceitos e práticas nesta interface. 

Neste texto são apresentados alguns aspectos relacionados a uma experiência em uma 
Universidade Pública em São Paulo, Brasil onde estão envolvidos docentes e alunos de 
graduação de diferentes cursos da saúde no acompanhamento e construção de um grupo de 
mulheres, por meio de práticas artísticas e corporais em um equipamento de arte e cultura em 
uma região de vulnerabilidade na cidade de Santos, São Paulo. Interessa-nos particularmente 
abordar a questão dos deslocamentos presentes neste projeto transitando entre aspectos 
formativos, interventivos, estéticos e políticos da experiência, compreendendo que os 
múltiplos deslocamentos nos permitem perceber uma intricada teia de relações e processos 
que não param de nos interpelar e que evidenciam o plano comum da experiência que se faz 
no encontro entre pessoas comuns. 
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Deslocamento, práticas corporais e artísticas, mulheres, formação, vulnerabilidade 
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INTRODUÇÃO

A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, 

quando apenas conseguem identificar o que os separa 

e não o que os une.

Milton Santos 

Muitos pesquisadores no Brasil têm se voltado a pensar e produzir conhecimento em temáticas 
relacionadas às práticas corporais e artísticas na interface com o campo da saúde. Entre 
estes, estão  alguns docentes de Universidades Públicas que têm realizado uma produção 
significativa neste campo considerando certas experiências artísticas como produção de 
vida das pessoas, ampliando assim o conceito de saúde para além da remissão de sintomas 
ou cura de determinadas doenças, para  pensar “uma clínica” como um empreendimento 
de saúde (Deleuze, 1997) orientado pela invenção de modos de deslocar os sujeitos de um 
estado de desvitalização, isolamento e exclusão, para um outro mais vivificante, que en-
volve empoderamento, produção de si, potência para transformar cotidianos e criar outras 
realidades. 

Estas produções se efetuam principalmente a partir das intervenções realizadas em um 
determinado território com pessoas que vivem vulnerabilidades diversas, sejam elas de ordem 
física, psíquica e/ou social. Práticas de interferências são fundamentais para a produção de 
um conhecimento corporificado e que abra possibilidades para uma reflexão conceitual e 
procedimental sobre o que temos feito na articulação entre corpo, arte e saúde. 

Neste artigo, apresentaremos alguns aspectos relacionados a uma experiência em andamento 
no Eixo Trabalho em Saúde, na Universidade Federal de São Paulo, Brasil, onde estão envolvidos 
docentes e alunos de graduação de diferentes cursos da saúde no acompanhamento e 
construção de um grupo de mulheres em um equipamento de arte e cultura em uma 
região na cidade de Santos, São Paulo. Interessa-nos particularmente abordar a questão dos 
deslocamentos presentes neste projeto, provocados por proposições artísticas e corporais 
pensadas e construídas por todos os envolvidos.

DESLOCAMENTOS - PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 

esta viagem abrirá uma outra visão para você, 

e novas perspectivas podem surgir – deslocar daqui para lá 

é um desafio importante e confio nele; cheguei a conclusão 

de que cada experiência deve ser feita quando as 

possibilidades existem num determinado contexto.

Hélio Oiticica 

Deslocar – arrastar, mover, reposicionar, desarticular, desconjuntar, destroncar... São inúmeras 
as dimensões e os sentidos que a ideia de deslocamento comporta. Se nos movemos em 
um território, não é somente uma distância espacial que é vencida, mas um conjunto de 
percepções e sensações que se movimentam, desconjuntando as articulações prévias e 
obrigando uma subjetividade corporificada a se reposicionar a partir do vivido.

Gostaríamos de problematizar aqui, na experiência que enfocaremos, os inúmeros desloca-
mentos que são intencionalmente provocados – e outros que nos surpreendem a partir da 
própria experiência – e que se dão nos corpos de todos os envolvidos na proposta.

Os estudantes são desafiados a atuar em um território pouco ou nada conhecido por eles; as 
mulheres que participam do grupo são convidadas, também elas, a se deslocarem de seus 
lugares para poderem ter acesso a outras experiências; nós, os propositores, somos arrastados 
junto com os estudantes e as participantes. 

Podemos dizer que tais deslocamentos, intencionais ou não, podem produzir uma polinização 
mútua e criativa e podem repercutir nos modos de pensar, sentir e agir de todos os envolvidos a 
partir do encontro entre corpos e das turbulências que ali se produz. Neste sentido, o encontro 
entre as mulheres, os alunos e todos aqueles que de algum modo participam deste projeto são 
matéria viva para a nossa reflexão sobre aspectos éticos, políticos, afetivos e existenciais que 
comportam estas aproximações entre mundos. 

DESLOCANDO-SE POR UMA PRÁTICA MULTIDIMENSIONAL: ENTRE ASPECTOS 
FORMATIVOS, INTERVENTIVOS, ESTÉTICOS E POLÍTICOS DA EXPERIÊNCIA 

Como a gente muda e que desencontros 

ou encontros fabulosos a vida nos dá! 

Lygia Clark  

Atualmente, uma série de reformas educacionais em nível mundial apontam a necessidade de 
integrar os saberes e fazeres da cultura científica àqueles das culturas artísticas e humanísticas 
(Almeida- Filho, 2007). 

A partir de uma metodologia baseada em práticas artísticas e corporais, com ênfase no aspecto 
lúdico das artes (Vygotsky, 1972), na Cultura (coletivo de autores, 1994) e na Saúde Coletiva 
(Carvalho, 2004), desde 2009 temos realizado intervenções com um grupo de mulheres na 
região Noroeste de Santos, São Paulo, Brasil. 
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Este projeto acontece em uma parceria entre a Universidade Federal de São Paulo, Campus 
Baixada Santista, dentro de uma disciplina curricular no Eixo Trabalho em saúde e o 
Instituto Arte no Dique e tem como participantes mulheres residentes nessa região, que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social e apresentam diferentes desafios de 
ordem física, psíquica e social. Os estudantes envolvidos pertencem a diferentes cursos da 
área da saúde (Psicologia, Terapia Ocupacional, Educação Física, Fisioterapia e Nutrição) 
que permanecem no território por cerca de quatro meses e sob a responsabilidade de dois 
docentes de diferentes cursos conferindo um caráter interdisciplinar à experiência. 

As ações acontecem semanalmente, por meio de encontros grupais mobilizados por práticas 
corporais e artísticas que produzem conexão das mulheres com seus corpos, com os corpos 
dos outros e o território. 

Além disso, busca estimular a potência artística das mulheres e dos estudantes, compreendendo-
-as como experiências estéticas (Bondía, 2002) de expressão, cuidado e conhecimento de si e 
dos outros.  Para tanto, parte do pressuposto que as práticas corporais e artísticas contribuem 
significativamente na formação dos profissionais de saúde, integrando elementos da subjetivi-
dade e da complexidade humana que foram apartados da formação científica moderna, tais 
como as afetividades, a sensibilidade, a expressividade dos corpos e a comunicação que se faz 
por meio de diferentes linguagens que não apenas a comunicação verbal. 

Estas ações comportam assim diferentes dimensões: 

     1. Dimensão artística/estética (que diz respeito ao trabalho artístico e sensível com todos os 
participantes).

     2. Dimensão formativa (que envolve situações de trocas, ensino e a vivência de metodologias 
pedagógicas criativas).

     3. Dimensão de pesquisa (que envolve diferentes pesquisas que emergem destas experiências 
com enfoque nas articulações entre temas relacionados ao corpo, às artes e à saúde).

     4. Dimensão interventiva, de cuidado em Saúde (compreendendo a saúde como potência 
de vida e não remissão de sintomas e/ou cura de determinada doença).

     5. Dimensão política (que envolve pensar e agir na articulação entre micro e macro política 
como dimensões indissociáveis, pois o tecido social é composto e construído por relações e 
a construção dos corpos, ou melhor, os seus modos de funcionamento são efeitos de vários 
fatores: da cultura; da genética com seus aspectos ligados à hereditariedade; da vida do sujeito 
e dos acontecimentos vividos; dos tipos de vínculos estabelecidos ao longo de uma existência 
e da subjetividade que acompanha, molda e orienta certos modos de funcionamento dos 
corpos e da vida em determinado tempo/espaço, entre tantos outros aspectos (Liberman, p. 
450, 2010). Vivemos e construímos redes, uma ecologia relacional  1(Favre apud Liberman, 2010) 

que comporta aspectos éticos, políticos, econômicos, experienciais, objetivos e subjetivos  
da experiência.

Trata-se, portanto, de uma formação corporal, sensível, criativa e política, que cultiva a visão 
interdisciplinar como forma de ampliação do conceito de saúde para uma atuação estética 
dentro das áreas acadêmicas de formação do Campus Baixada Santista da UNIFESP e no 
território da Zona Noroeste de Santos.

Temos assim vários deslocamentos em curso: de uma formação estritamente técnica, 
protocolar, para uma aprendizagem inventiva que parte da experiência (Kastrup, 1999, 2000, 
2005) e um projeto que comporta diferentes dimensões presentes simultaneamente e que 
provoca desafios, inquietudes e permanentes movimentos.

DESLOCAMENTOS NO TERRITÓRIO GEOGRÁFICO E EXISTENCIAL 

 Mais uma quarta-feira e estamos com o novo grupo de alunos. Pedimos para que possam 

 estar atentos ao caminho a ser percorrido pela van, pois mesmo realizando este trabalho 

	 há	tantos	anos,	ainda	nos	perdemos.	Já	tentamos	imprimir	mapas	geográficos	da	região	

 como dispositivo para que os estudantes exercitem uma certa prontidão, um estado atento, 

 diferente de outros momentos onde os corpos, frequentemente estão conectados ao celular, 

 ou aproveitando a “viagem” para dormir. Além disto, buscamos aos poucos trabalhar a 

 autonomia dos estudantes colocando-os pouco a pouco e literalmente no banco da frente 

 da van para que possam estar concentrados no trajeto. Trajeto este que atravessa um morro 

 rumo a uma região, para muitos, desconhecida. A proposta inicial desta prática é buscar 

 cada mulher em sua casa para que juntos possamos viver uma experiência que produza 

 marcas em seus corpos e vida. (Narrativa de uma docente).

Esta breve narrativa apresenta um momento inicial no trabalho que temos desenvolvido para 
que os estudantes tenham a oportunidade de uma formação em campo e não apenas em 
sala de aula. Em nosso caso, vamos em direção a um equipamento de arte e cultura da região 
Noroeste e trabalhamos com um grupo de mulheres que apresenta diferentes desafios de 
ordem econômica, física, emocional, social.

Um deslocamento espacial também é proposto a elas: temos de buscar cada uma em sua 
casa por conta de diferentes dificuldades de mobilidade, o que dificulta o acesso ao local onde 
acontece nossa proposta grupal. Dona Luiza, por exemplo, usa bengala e tem dificuldade de 
se locomover; Dona Ana tem um quadro de depressão grave e necessita muitas vezes de um 
“estímulo” ou um convite mais incisivo e algum de nós vai até sua casa para “tentar” tirá-la de 
seu isolamento; Dona Maria chega ao local com maior facilidade, mas muitas vezes “esquece” 
o seu compromisso. A nossa presença em sua porta, faz com que se lembre de que é dia de 
encontrar outras pessoas e talvez ter uma experiência significativa.

1. Favre ressalta ainda a necessidade de apreender o mundo como uma ecologia relacional, pautada pelos vínculos e pela 
afetividade (Favre apud Liberman, 2010)
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DESLOCAMENTO, ERRÂNCIA, VIAGENS  

sinto-me livre, de repente, e isso me agrada bastante; 

essa viagem e agora a perspectiva de voltar 

me deram tais plás que parece que estou vivo outra vez. 

Hélio Oiticica 

Sapoznik (2017), faz uma associação entre a noção de deslocamento e o conceito de errância. 
Para ela errância tem algo a ver com três outros conceitos: lugar, paisagem e pátria. Tomaremos 
como foco para a nossa discussão, os dois primeiros. Para ela, a errância está relacionada 
com a ausência de um topos fixo, não ter suas raízes fincadas em um único lugar, sendo o 
errante marcado pela experiência física e psíquica do deslocamento, o que imediatamente 
nos confronta com a experiência de instabilidade.

 Para a autora, se o lugar é cambiante, a paisagem também é. A paisagem, por sua vez, 

 tem a ver com o encontro entre uma subjetividade e seu entorno. “Esse encontro 

 produz cenas únicas, singulares, como se cada um de nós carregasse dentro de si seu 

	 próprio	álbum	de	fotografias,	seu	próprio	travelling”.	O	errante	não	se	fixa	em	uma	

 única paisagem, ele transita por várias. Às vezes o faz por escolha, outras por imposição” 

 (Sapoznik, p. 1, 2017).

Podemos associar esta ideia de errância, portanto de deslocamento, ao fato de que a experiência 
que propomos aos estudantes acontece neste movimento de “ir e vir” da Universidade (do 
mundo acadêmico, do lugar onde a maioria mora e constrói seu cotidiano, algo da ordem do 
habitual), para um outro território (mundo onde vivem as pessoas que acompanhamos, com 
outra geografia e outros problemas) de modo geral, menos conhecidos dos estudantes. Para 
ir de um lugar a outro temos dois caminhos: atravessando um morro ou “dando uma grande 
volta”, contornando-o, exigindo um transporte para a realização do trajeto. 

Nestes movimentos estamos ativando um certo campo errante, uma vez que este 
deslocamento de um lugar a outro, pode trazer instabilidade em nossos modos de ver, pensar, 
olhar e sentir.  De um lado, o mundo mais conhecido (mesmo que ilusoriamente), cede lugar 
para um outro, pouco conhecido, mais distante da realidade da maioria de nossos alunos.  
Estaríamos transitando entre o habitual e o inabitual, entre um universo cultural e outro, entre 
uma situação mais confortável para uma outra mais arriscada (Seligmann-Silva, 2010).  

No encontro com a estranheza, com sentir-se estrangeiro mesmo em “sua própria terra”, 
alguns cambiamentos podem acontecer, deslocando não somente o corpo na dimensão de 
sua fisicalidade, mas também aspectos subjetivos, emocionais, sensoriais e relacionais da 
subjetividade. 

Em uma dimensão mais ampliada sobre o tema dos deslocamentos, Flusser (2007) provoca 
nossa percepção ao propor que os movimentos “dos fugitivos” de suas pátrias, isto é, daqueles 
que se tornam apátridas, têm um caráter criativo, apesar de todo o sofrimento envolvido nesse 
tipo de deslocamento. 

Fig. 1 - Fotografia de Nice Gonçalvez

Fig. 2 - Fotografia de Nice Gonçalvez
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DESLOCAMENTOS ENTRE ARTE E SAÚDE: 
OS PROJETOS VOLTADOS ÀS PESSOAS COMUNS   

Liberdade é pouco. 

O que desejo ainda não tem nome 

Clarice Lispector

 

O grupo de mulheres foi criado em 2009, inicialmente em uma Unidade Básica de Saúde da 
região Noroeste de Santos, São Paulo. Naquele momento, criar um grupo a partir do gênero 
e não de patologias já se configurou como um deslocamento que tem sido realizado nos 
últimos anos nestes serviços. Posteriormente, passou a ser realizado em um equipamento 
de arte e cultura da região, trazendo novos desafios de um trabalho de produção de saúde 
tecido no campo da cultura. Aqui nos deparamos com um deslocamento da proposta, de 
um equipamento de saúde para outro de cultura. Este deslocamento não é simples, pois 
abre um campo problemático que mobiliza tanto um quanto o outro “território”. Como 
reconhecer e qualificar na área artística, o processo e suas dimensões invisíveis e não somente 
o produto, aquilo que aparece como visível? Como pensar o efeito clínico das proposições 
como deslocamentos de um estado de desvitalização e isolamento para outro de vitalidade e 
aumento da potência de agir, transformar cotidianos e criar outras realidades, evitando assim 
cair na patologização ou no “tornar tudo caso de terapia”, aspecto presente no campo da 
saúde? E tantos outros.

Para tatear um pouco estas questões tomaremos a ideia de que o trabalho ali desenvolvido 
parte do pressuposto de que o acesso e a produção de cultura é inerente ao homem e ao estar 
vivo, assim como é genuíno o saber de cada pessoa, seja ela quem for. Pensar uma proposta 
que envolve o que chamaremos de pessoas comuns, é apostar no saber-do-corpo, na vida de 
cada um, no “ordinário da vida que é extraordinário” como diz a jornalista Eliane Brum em seu 
livro de crônicas intitulado “A vida que ninguém vê” (2006).
 
Neste sentido, podemos dizer que há um deslocamento importante ao priorizar nas ações 
artísticas e culturais, as chamadas pessoas comuns, que a princípio estariam, para muitos, 
mais ocupadas em sua “sobrevivência” básica ao invés de poder experimentar propostas 
que envolvem o campo artístico.  Assim, reconhecer e dar vez ao saber, aos modos de criar e 
comunicar das pessoas para produzir maior conexão com o próprio corpo no encontro com 
outros corpos em sua potência expressiva, relacional e inventiva é uma ação política. Arte 
em sua dimensão política de descolonizar o pensamento e a ação, na medida em que traz 
para o mesmo plano a necessidade básica da criação constante de si, tanto quanto outras 
necessidades admitidas e naturalizadas como antecessoras, como comer ou morar.

Promover oportunidades para que todos os participantes possam viver o que Dewey denomi-
nou de “uma experiência estética”. Estética no sentido de experimentar, cultivar e compartilhar 
o que consideramos patrimônios da humanidade: o canto, a música, a escrita, a dança, o 
movimento, a literatura, as produções plásticas, as artes visuais, entre outras. 

Trata-se de buscar garantir o direito de acesso ao exercício destas linguagens, desses outros 
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Fig. 3 - Fotografia de Nice Gonçalvez Fig. 4 - Fotografia de Nice Gonçalvez

Para isto propõe uma guinada da pergunta “livre de quê” para “ livre para quê”, ou seja, nos 
provoca a olhar estas pessoas não como vítimas que merece nossa compaixão, mas “modelos 
a serem seguidos por sua suficiente ousadia” (p.223) Trata-se, para ele, de uma superação de 
um enredamento (de estar ligado a sua pátria), ou a nosso ver, a qualquer estado de sujeição, 
aprisionamento ou restrição, em direção a um outro lugar que permita liberdade de julgar, 
decidir e agir. Neste sentido, o deslocamento seria visto em sua positividade, inclusive como 
potência para outros devires, ligações, escolhas, possibilidades. 

Na correnteza de suas ideias, podemos pensar em uma escala micropolítica, “no miúdo”, os 
deslocamentos dos alunos ou das participantes para experimentarem o corpo, sua potência 
lúdica e expressiva como algo da ordem de uma liberdade, mesmo comportando riscos e 
dificuldades.  Estas ofertas para pequenos deslocamentos feita aos alunos (pegar a van, sair de 
um lugar, atravessar um morro e se deparar com outro mundo) ou às participantes (sair de suas 
casas, ir para um equipamento de arte e cultura, conviver com outras pessoas, experimentar o 
jogo, o seu corpo e sua potência expressiva como uma fonte de enriquecimento) são convites 
para ruídos e aventuras, um engajamento na desconstrução (Seligmann-Silva , 2010, p. 35). 
Possibilidade de sair de certos enredamentos, que ofuscam e impedem um exercício de 
liberdade fundamental para o aprendizado e para a vida e promovendo o que a cada semana 
consideramos como pequenas coisas incríveis.
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modos de expressão de si e dos mundos, a pessoas que de algum modo estão apartadas de 
tais experiências, tendo, muitas vezes, suas vidas reduzidas à sobrevivência econômica, com 
restrição de convívio social. Direito ao exercício da criatividade, ao desenvolvimento de maior 
autonomia, ao empoderamento para fazer escolhas, aumentar seu poder contratual, tecer 
relações, modificar e seguir a vida. Para nós, isto é cuidar da saúde, ou seja, produzir vida. 
O corpo aqui é visto como porta-voz de um lugar no mundo, que comunica, grita, mostra, 
compartilha, se fortalece no encontro com outras pessoas.

Fig. 5 - Fotografia de Nice Gonçalvez

DESLOCAMENTO ENTRE ARTE E VIDA: A PRODUÇÃO DE ACONTECIMENTOS  

	 O	que	nossas	performances	comprovam	-	quer	se	trate	de	ensinar,	de	brincar,	

 de falar, de escrever, de fazer arte ou de contemplá-la - não é nossa participação

  num poder encarnado na comunidade. É a capacidade dos anônimos, a capacidade 

 que torna cada um igual a qualquer outro. Essa capacidade é exercida através 

 de distâncias irredutíveis, é exercida por um jogo imprevisível de associações 

 e dissociações (Ranciére, 2012, p.21).

Associando os processos artísticos ao cotidiano, Dewey (2010) cria sua concepção de arte 
como experiência e propõe uma integração entre arte e vida. Em relação aos processos 
formativos, o autor considera que o mais importante para o sujeito é adquirir o desejo de 
continuar a aprender e isto ocorre essencialmente a partir de suas experiências. Estas, por 
sua vez, possibilitam que o sujeito tenha consciência de suas possibilidades e limites e da 
complexidade e contrariedades que o mundo apresenta. Tal constatação provoca uma 
inquietude que permite um aprendizado permanente, com reformulação de hábitos, projetos 
e obra. O autor compreende, assim, a experiência estética como uma experiência formativa 
que altera padrões e pode trazer contribuições para o sujeito. Nesta direção o trabalho com 

práticas corporais e artísticas com as mulheres da região noroeste, pode produzir aprendizados 
à medida em que as vivências dos estudantes tornem-se experiências. 

Sobre a relação da arte com os modos de vida e os tempos que correm, Dewey chama a 
atenção para o fato de que o crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa no 
desenvolvimento do museu como lar voltado para as obras de arte, assim como na propagação 
da ideia de que elas são separadas da vida comum, enfraquecendo seu caráter de experiência.
 
Em resistência a este paradigma, buscamos promover experiências estéticas por meio de 
práticas corporais e artísticas compreendendo processos de criação como efeito dos encontros 
entre corpos, com suas singularidades, potências, histórias de vida e partilhas que buscam a 
produção de um comum através de ações coletivas. 

O aprendizado e o ensino no campo das artes e das práticas corporais, implica então 
encontros, trocas, conhecimento mútuo e a instauração de um campo de experiência trazendo 
formação prática e teórica que dão ensejo a processos de deslocamento da subjetividade que 
comportam dimensões pessoais, coletivas, afetivas, territoriais, existenciais.

DESLOCAMENTOS ENTRE TERRITÓRIOS: DISTANCIAMENTOS 
E APROXIMAÇÕES ENTRE CORPOS E MUNDOS  

Para trabalharmos no sentido de promover experiências estéticas (Dewey, 2010) é necessário 
considerar a questão do que temos chamado acessibilidade estética, que diz respeito, entre 
vários aspectos, à questão do trânsito, da circulação e do movimento que as pessoas fazem 
para que possam encontrar-se, pensar e fazer algo juntas. Para isto, devemos agregar um 
outro elemento central nesta discussão: a noção de território. 

Fig. 6 - Fotografia de Nice Gonçalvez
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As práticas de produção de saúde, mediadas por um trabalho que envolve as artes, concebidas 
como dispositivos de produção de subjetividade e de vida para as pessoas envolvidas, 
acontecem em um tempo e um espaço, que além de ser geográfico é também vivencial e 
afetivo, isto é, existencial. Nesse sentido, torna-se imprescindível destacar a ideia de território 
como expressão das relações estabelecidas a partir de parâmetros que envolvem uma política, 
uma economia, uma ecologia relacional, modos de viver, de sentir e de estar no mundo. As 
mulheres com quem trabalhamos ocupam um certo lugar nesta teia relacional, modulando 
seus comportamentos, seus modos de ser e estar no mundo também a partir daquele 
território-ambiente em particular em composição com sua história pessoal, experiências, 
aspectos hereditários, cultura, entre outros. 

Uma das questões que se apresenta neste trabalho, é a dificuldade de muitas delas terem 
acesso a projetos, serviços ou propostas artísticas e culturais disponíveis naquela região. Há 
um centro cultural municipal, alguns projetos ligados às artes em alguns serviços de saúde 
ou assistência social e o equipamento Arte no Dique situado bem próximo as chamadas 
“palafitas”, moradias próximas a um rio bastante degradado e em zona de aterro. 

Ao olhar para este equipamento, vemos uma bela construção arquitetônica, vazada por 
todos os lados, simbolizando uma abertura para a comunidade. Compreendemos que uma 
arquitetura por si só, não garante o acesso real a esta população, mas convida à sua entrada. 
Escolhemos este equipamento para a nossa atuação como docentes de cursos da área da 
saúde por considerá-lo um lócus privilegiado para que outros acontecimentos tenham lugar, 
para além daqueles que acontecem frequentemente em equipamentos estritamente ligados 
a saúde, como busca de medicação ou de um atendimento de especialidades. Estamos certos 
de que muitos projetos que se realizam nestes equipamentos também têm caminhado 
na direção de promoção de saúde e não apenas da cura de determinado sintoma ou de 
determinada doença, focalizando seus procedimentos em torno apenas da medicalização. No 
entanto, nossa escolha foi, mais uma vez, o deslocamento. Foi necessário que também nós 
nos deslocássemos de um lugar que era para nós mais seguro e conhecido, para um outro 
que comporta outra teia relacional, outro campo de forças com possibilidades, objetivos e 
também outros desafios. Sendo assim, o Arte no Dique tem nos oferecido possibilidades para 
construirmos práticas mais voltadas ao campo artístico permitindo o exercício de diferentes 
linguagens e daquilo que “o corpo pode”. 

Nos deslocando, somos também forçados a uma reconfiguração subjetiva e profissional. Em 
contato com o território vivo como espaço e percurso que compõem as vidas cotidianas das 
pessoas, percebemos as múltiplas lógicas que o atravessam e nos posicionamos num espaço 
relacional “no qual se produzem modos de ser, de se relacionar, de amar, de consumir, 
alguns engajados na grande máquina capitalista, outros que resistem a sua captura”. (Lima 
e Yasui, 2014, p. 599)

É impossível permanecer o mesmo, nos mantermos sob as mesmas coordenadas. Reconfigura-
se “a paisagem do perceptível e do pensável” e, consequentemente altera-se “o território do 
possível e a distribuição das capacidades e incapacidades” (Ranciére, 2012, p.48-49). Muda-se o 
lugar, transformam-se juntos os modos de ser, estar e conseguir coletivamente. 

Diante disso, perguntamos: como ocorrem estes encontros entre profissionais que atuam 
nestes equipamentos e nós profissionais da saúde trazendo todo um outro arcabouço forma-
tivo e prático? Como permanecer criando composições potentes neste encontro entre arte 
e saúde? Como aceitar os limites institucionais que teimam em retornar com frequência?

ENTRE: POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA EM DESLOCAMENTO  

Com a proposição de uma estreita relação entre saúde, arte e política, Ranciére (2012) nos ajuda 
a compreender o que vivemos, até o momento, realizando aquilo que nomeia de “operações 
de reconfiguração da experiência comum da sensível”. Ao sugerir, promover, encontrar, ser 
levado a, não ter alternativa, enfim, desejar deslocamentos de inúmeras ordens, deflagram-se 
pequenos movimentos emancipatórios.

Parece-nos que a permanência - quase uma insistência! - nos espaços intersticiais, entre 
lugares, caminhando por zonas com contornos menos identificáveis e definidos torna 
possíveis aventuras de existência a todos os envolvidos, sejam as mulheres em território de 
cuidado, sejam os alunos e/ou nós, os professores, em território de ensino-aprendizagem, ou, 
melhor dizendo, sejam todas e quaisquer pessoas presentes nos encontros de quarta-feira.

Ao nos flagrarmos neste cotidiano de trabalho miscigenado, parece possível vislumbrar com 
maior nitidez a afirmação de um plano comum que compartilhamos, composto de cultura, 
linguagens, recursos biológicos, públicos e interpsíquicos que sustentam os processos de 
singularização que daí emergem. O comum é da ordem do encontro, é uma virtualidade que 
se atualiza no encontro. É a partir dele que, todos nós observamos e sentimos aquilo que nos 
acontece, comparando com o que a vida já nos proporcionou anteriormente e questionando 
o que, então, fazemos diante de tais possibilidades correntes. E assim, juntos, vamos fazendo 
emergir um coletivo. O trânsito entre o que nos constitui e aquilo que estamos em vias de 
criar juntos permite as infinitas afirmações de vida que temos presenciado em forma de ação: 
uma dança, um passeio, um dar-se as mãos, gargalhadas, silêncios, cumplicidades humanas, 
mundos possíveis.

“No desenvolvimento das formas de vida, descobrimos uma multidão de corpos e 
reconhecemos que cada corpo é uma multidão - de moléculas, desejos, formas de vida, 
invenções.” (Negri, 2003, p. 135) Corpos como ambientes. Ambientes dentro de ambientes, 
mundos dentro de mundos, todos em conexão. Os múltiplos deslocamentos nos permitem 
perceber essa intricada teia de relações e processos que não param de nos interpelar e que 
evidenciam o plano comum da experiência que se faz no encontro entre pessoas comuns. 

Que outros tipos de deslocamentos seriam produzidos a partir destes encontros? Quais 
deslocamentos nos escapariam à sensibilidade? Que deslocamentos estariam transpondo as 
fronteiras daqueles que seriam desejáveis, ou mesmo toleráveis? Estas são algumas questões 
que temos percorrido e que se desdobram mantendo a experiência e o pensamento vivos.
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- FLAVIA LIBERMAN
 
Fui primeiramente atraída pela palavra “delicado” no texto “O empirismo delicado e o romance 
na educação para a sustentabilidade” de Maria Ilhéu e Mariana Valente, pois o nosso artigo 
intitula-se “Delicadas Coreografias”.  Depois pela palavra “educação”, pois também o nosso 
texto traz um projeto que tem como atores os estudantes, que em nosso caso, são de cursos 
da área da saúde e estamos implicados na discussão sobre processos formativos.

Ao iniciar a leitura lembro da apresentação das autoras neste evento, tratando do lugar da 
educação na proximidade delicada com a natureza.

Nosso artigo trata justamente de uma intervenção em região de vulnerabilidade composta 
por rios sujos, construções em grande parte precárias, mas também território de beleza com a 
presença de um grande parque, um Horto Florestal imenso, local que temos feito alguns dos 
encontros com o grupo de mulheres.

Nos chama a atenção também a diversidade dentro de um mesmo território que possui além 
de estranhezas, tal como um porco, ou um cavalo que caminha nas ruas urbanizadas, este 
parque com árvores centenárias, com uma variedade ímpar, beleza tropical própria do Brasil.

Ao retornar de Portugal me chama a atenção a quantidade de árvores existentes nas ruas 
em algumas regiões de São Paulo, das diferentes tonalidades de verdes e mesmo em lugares 
precários tal como acontece na região Noroeste descrita em nosso texto, encontramos uma 
natureza assim, delicada, forte e bela.

Para as autoras “A educação para a sustentabilidade deve começar pela consciência da nossa 
ligação com o mundo natural. A ausência de experiência direta e sensível com a natureza, 
dificulta a apreensão e compreensão dos fenómenos ambientais e da sua consequente 
relação com a vida humana” e destacam que na sociedade contemporânea nos confrontamos 
com questões ambientais importantes resultantes de uma crise humana complexa e que essa 
crise contribui um afastamento da natureza. Como resultado desse afastamento, a ausência 
de vivências que promovam o desenvolvimento de ligações profundas com o mundo natural 
e que promovam o sentido de pertença a um todo.

Conversa de Liberman 
para Valente e Ilhéu 
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Como parte do mundo, também vivenciamos no Brasil estas questões e, portanto, também 
grande parte de nossos alunos apesar de viver em um país de riqueza natural, nos debatemos 
com um afastamento de uma educação sensível que encontre na proximidade com a natureza 
modo de exercitar esta sensibilidade tão importante para os sujeitos e em nosso caso com 
os profissionais da saúde que acompanham pessoas com inúmeros problemas e desafios tal 
como apresentado em nosso artigo.

Neste sentido encontramos muitas ressonâncias com o texto escolhido.

O empirismo delicado de Goethe e suas orientações, vetores para um aprendizado, dão outros 
nomes a esta educação sensível que também estamos buscando exercitar com os alunos e 
com a população por nós acompanhada.  A discussão sobre os paradigmas posta pelas autoras, 
o realce a uma linguagem poética para captação e registro da experiência, nos ajuda também 
a pensar os registros realizados pelos alunos em cada atividade em campo. Os alunos devem 
escrever o que denominamos de Diários de campo contendo notas descritivas (descrever os 
acontecimentos), mas também notas intensivas resultantes das afetações das experiências em 
seus corpos.  Na natureza e nos encontros no Horto também temos a possibilidade de expandir 
o aprendizado para além das salas de aula, para além da linguagem estritamente acadêmica 
que tal como apontam as autoras é fria e na maioria das vezes restrita como registro e reflexão 
sobre o vivido.  Podemos dizer então tal como colocado pelas autoras que” as experiências 
vividas e refletidas iluminam o caminho para uma educação que liga as dimensões intelectual 
e sensível, na aventura do conhecimento e reconhecimento de valores fundamentais para o 
cuidado da casa comum, a Terra” que aproxima portugueses e brasileiros nesta interlocução 
colaborativa na produção científica, mas também nos modos de pensar a educação e a saúde 
como exercício da sensibilidade.  Para Franco Berardi, a sensibilidade é hoje o campo de 
batalha político por excelência, compreendendo uma articulação entre arte, política e saúde 
(Berardi, 2011). Para o autor (2001), a sensibilidade é a capacidade de conectar-se ao que é sutil 
e compreender sinais e expressões que não são verbais, nem verbalizáveis. A sensibilidade é 
também aquilo que possibilita o encontro e a compreensão entre os seres humanos.
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- MARIANA VALENTE E MARIA ILHÉU
 
Primeiramente estamos muito gratas pelo interesse demonstrado no nosso texto e trabalho 
e pelo apreço da ressonância que o mesmo criou. Que bom dar conta do entusiamo da Flávia 
pela vida das árvores nas ruas de cidades da região de São Paulo! 
 
Os dois textos, “Delicadas coreografias: uma cartografia dos deslocamentos entre mundos” 
e “O empirismo delicado e o romance na Educação para a Sustentabilidade”, em contacto, 
potenciam fluxos que traduzimos numa dança diálogo, num espaço de correntes de 
sensibilidade para a transformação; dos jovens em formação, dos seus formadores 
(professores, docentes) e de pessoas, que são sujeitos de vulnerabilidades diversas, sejam 
humanos ou não humanos. 

Bailam pedras e arte, bailam folhas e territórios, bailam rios e arquitetura, bailam experiências 
e existências, bailam errâncias diversas, com coreografias delicadas. 

É através da errância nas aprendizagens, de deslocamentos, bifurcações, de encontros plurais, 
que acontece a mudança de fase em que o sujeito se expõe ao mundo e à sua estranheza e 
com isto se expande, se torna muitos em todos os sentidos. “Um dia num qualquer momento, 
cada um passa pelo meio desse rio branco, estado estranho de mudança de fase, a que se 
pode chamar sensibilidade, palavra que significa a possibilidade ou a capacidade de todos os 
sentidos” (Serres, 1991, p.27).

As experiências narradas nos dois textos têm contextos diferentes, no entanto o exercício da 
liberdade, o sentido estético e a consciência do encontro com “pequenas coisas incríveis” 
são comuns.  É também comum a vontade de acrescentar experiências multidimensionais 
às histórias de vida, através de abordagens inventivas e sensíveis, que interpelam pessoas e 
paisagens, num encontro que abre mais mundo ao mundo; um mundo no qual para a Flávia 
e colegas, é premente construir uma ecologia relacional que integre “aspetos éticos, políticos, 
económicos, experienciais, objetivos e subjetivos da experiência”. 

Resposta de Valente e Ilhéu 
a Liberman

E por último, é o entoar da experiência sensível como elemento chave da relação entre sujeitos 
e sujeitos e fenómenos, que lança os dois textos na coreografia mais aventurosa, onde as 
conexões acontecem a partir de observação positiva, de escuta ativa de empatia, superando 
o sentido de separação que normalmente caracteriza a experiencia entre nós e o mundo, 
e guiando os passos para um “empirismo delicado” em que nos tornamos pertença de um 
mesmo todo, plural e uno.  
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A educação para a sustentabilidade deve começar pela consciência da 

nossa ligação com o mundo natural. A ausência de experiência direta 

e	 sensível	 com	 a	 natureza,	 dificulta	 a	 apreensão	 e	 compreensão	 dos	

fenómenos ambientais e da sua consequente relação com a vida humana. 

Neste texto exploramos os conceitos/métodos “empirismo delicado” de 

Goethe e “romance” de Whitehead, que introduzimos e aplicamos no 

projeto de Educação para a Sustentabilidade – ID Natura (Universidade 

de	 Évora).	 O	 trabalho	 desenvolvido	 com	 professores,	 investigadores	 e	

alunos, do ensino pré-escolar até ao ensino secundário, de Escolas de 

Évora, Portugal, alicerça-se numa vivência sensível em proximidade com 

o mundo natural, como suporte de conhecimento e desenvolvimento de 

uma consciência ambiental holística. Apresentamos alguns testemunhos 

sobre as vivências dos alunos nos quais encontramos ecos de “romance” 

e	 “empirismo	 delicado”.	 As	 experiências	 vividas	 e	 refletidas	 por	 todos	

iluminam o caminho para uma educação que liga as dimensões intelectual 

e sensível, na aventura do conhecimento e do reconhecimento de valores 

fundamentais para o cuidado da nossa casa comum, a Terra. 

O EMPIRISMO DELICADO E O 
ROMANCE NA EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE
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- Maria Ilhéu e Mariana Valente

prelúdio

A sociedade contemporânea confronta-se com questões ambientais importantes resultantes 
de uma crise humana complexa. Para essa crise contribui o nosso afastamento da natureza. 
Destacamos, como resultado desse afastamento, a ausência de vivências que alimentam 
ligações profundas com a natureza e que desenvolvam o sentido de pertença a um todo. Apesar 
do mundo natural ser suporte de toda a vida material, emocional e cognitiva, a perceção desta 
importância, por grande parte das populações humanas, é cada vez mais abstrata e mediada 
por representações mais ou menos artificiais, pouco diversas e com reduzida atribuição 
de significado. A ausência de experiência direta e sensível com o mundo natural dificulta a 
apreensão e compreensão dos fenómenos naturais e da sua consequente relação com a vida 
humana. Há investigadores, em domínios diversos, que recuperam o método de conhecimento 
da natureza pensado e praticado por Johann W. Goethe (1749-1832), desenvolvendo modos de 
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ver e de conhecer que nos aproximam da natureza e de uma consciência holística (e.g., Bortoff, 
1996; Bradley, 2011; Brook, 1998; Cameron, 2005; Seamon, 1998). O pensamento analítico e 
quantitativo da ciência moderna permite-nos construir uma ordem para a natureza, centrada 
na causalidade matemática. A modalidade de ciência de Goethe permite-nos compreender 
a natureza de forma holística. A educação formal apenas nos prepara para o pensamento 
analítico, quantitativo e abstrato. Urge o desenvolvimento de uma cultura que pratique o 
modo “goetheano” de ver e conhecer a natureza, tornando-a “sujeito” de interesse genuíno.

Henri Bortoft (1996) retoma e reforça esta forma de conhecimento, considerada fenomenológica 
por muitos autores, e designa o produto desse conhecimento por “the wholeness of nature”. 
Em que consiste e qual o valor desta visão do mundo? Respostas a esta e a outras questões 
vão acontecendo ao longo deste texto. Para tal convocam-se Goethe e outros pensadores, 
já referidos e convocam-se experiências de contacto com o mundo natural. Bortoft (1996) 
sintetiza de forma elegante os dois modos de conhecer; o da ciência moderna que torna os 
fenómenos calculáveis e o da ciência de Goethe que torna os fenómenos visíveis (aos nossos 
olhos) e vivenciáveis. Educadas, nós, como muitos outros, a usar apenas o livro de “contas 
da natureza” sentimos a urgência da transformação da nossa relação com o mundo. Como 
ensinar e aprender a ver e a conhecer o mundo através desta outra forma, numa cultura que 
apenas tem treinado o pensamento analítico? Como ligar as duas abordagens? A investigação 
que temos produzido pretende ser um contributo para o desenvolvimento de estratégias de 
educação para a sustentabilidade do planeta Terra. 

Destacaremos, neste trabalho, o conceito de “empirismo delicado” de Goethe, muito 
inspirador para autores diversos, como os nomeados anteriormente, e considerado por nós 
muito relevante na educação para a sustentabilidade. Como nos ensina Bortoft é preciso “ler” 
Goethe praticando o que ele pratica e não de uma forma intelectual. Fazendo-o, sentiremos 
reverência e ligação profunda com o mundo natural e sentiremos a relevância de “nos 
importarmos tanto com o mundo do ser como com o do conhecer” (Bergman 2002, p.146).  
David Seamon (2005, p.99) dá-nos um testemunho singular do valor das ideias de Goethe, 
ao qual nos juntamos; “à medida que o mundo natural está mais e mais ameaçado, maior é 
a importância de reaprender a amar a natureza, e eu acredito que o método de Goethe tem 
muito a oferecer nessa aprendizagem”.

A compreensão holística dos fenómenos e a construção de conhecimento e de novas 
mundividências, implica aprender a transformar o ver passivo num ver participativo, ativo – o 
ver do “empirismo delicado”. 

Que a experiência do poeta se junte à experiência do cientista e enriqueceremos a nossa 
relação com o mundo! 

Tal aprendemos com o filósofo Alfred Whitehead (1861-1947). Convocamos Whitehead e as 
suas ideias sobre educação para valorizarmos uma educação para a sustentabilidade que 
recuse a construção de conhecimento inerte. Este filósofo introduz o “romance” como 
fase importante de qualquer gesto educativo; “sem a aventura do romance, na melhor 
das hipóteses, desenvolve-se conhecimento inerte, sem iniciativa, e na pior desenvolve-se 

desprezo pelas ideias - sem conhecimento” (Whitehead, 1957, p.33). O “romance” permite 
vislumbrar ligações que alimentam desejo de conhecimento.

É assente no questionamento, nas ideias e pressupostos que fomos enunciando, que 
desafiamos alunos e professores a viverem momentos longos de experiência sensível em 
proximidade com o mundo natural e a envolverem-se em práticas de consciência sensorial, 
de empatia e de sintonia – fases importantes na concretização do projeto de educação para a 
sustentabilidade: ID-Natura.

Depois de uma exploração sensível, no sentido em que incorpora a nossa própria vivência, 
de conceitos e de métodos, pretendemos apresentar o que tem sido este projeto, mostrando 
como vamos contribuindo para uma cultura habitada pelo “empirismo delicado”, uma cultura 
que alimenta uma educação para a sustentabilidade, que transforma.

Os títulos das diferentes partes deste trabalho são inspirados em designações do mundo da 
música, reforçando metaforicamente o movimento, o ritmo e o encontro com Mestres. O estilo 
de escrita assume-se como uma expressão de liberdade criadora. 

“masterpieces” – com Goethe, Whitehead e outros

Que folhas, luz, sons, cores, pedras, pétalas, asas, paisagens constroem o saber de cada um 
e o de todos num coletivo de diferentes escalas?  Que memórias e diálogos ecoam quando 
sonhamos com um rio, com a água a escorrer pelas pedras? Que rios temos dentro de nós?
No empirismo delicado; primeiro, experienciamos o fenómeno.... uma folha que dança... o som 
de um sino... a água que escorre...
O encantamento, a curiosidade, o questionamento, o impulso para aprender participando no 
fenómeno. Uma perceção rigorosa pressupõe uma prática da consciência de encontro com o 
fenómeno no seu contexto e na sua poesia. 
Queremos saber mais, queremos aproximar-nos da essência do fenómeno, e o processo 
continua até “nos tornarmos completamente ele” (Goethe 1792 In Naydler, 2009, p.72). Para isso 
há que praticar a “experiência sensorial” e a “imaginação sensorial exata”, fases importantes 
no método de Goethe. Entre a “experiência sensorial” e a “imaginação sensorial exata” 
estabelece-se um vaivém que enriquece a nossa experiência e cria um espaço intuitivo que 
nos aproxima da essência do fenómeno e que nos permite viver momentos de plenitude. “A 
intuição está ligada a uma transformação da consciência” (Bortoft, 1996, p.67). Neste processo 
estão envolvidos mais dois passos “ver vendo, e ser um com o objeto” (Brook, 1998, p.53). 

Somos, agora, a folha dourada que dança e que já foi verde, outra… e se encaminha para a terra, 
ainda com muitas oportunidades de novas experiências. O encontro com o fio subtil tecido 
pela aranha, que a suspende, permite-nos, agora folha dourada, descobrir uma certa topologia 
do ar, com as suas formas sempre em transformação... concentramo-nos neste movimento. É 
um todo que se revela nestas transformações, já não é apenas ar mais folha. 

A nossa atenção está agora toda naquela rocha de granito, junto àquela água que escorre. 
John Cameron (2005) guia-nos, numa prática de ciência “goetheana”:
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 “Aproximo-me da rocha, agora de olhos fechados, sentindo-me ligeiramente 

 auto-consciente. Apalpo a rocha com as minhas mãos. Não a sinto como rocha mas 

	 sim	como	uma	minifloresta	de	líquenes,	espessos	e	ásperos	ao	toque.	Descubro	

 fraturas surpreendentemente profundas e mornas…”(p.184).

E continua, depois de muito tempo dedicado à rocha; “comecei a nutrir um sentimento por 
esta rocha, pela sua vida, pela sua presença” (p.184). Mais adiante Cameron, começa então a 
viver outra fase do “empirismo delicado”; a “imaginação sensorial exata”. Já não vê a rocha 
isolada no espaço e no tempo. Imagina o que ela foi e o que será. “As fissuras irão quebrar a 
rocha, os líquenes irão cobri-la toda” (id., p.185). Tempo para imaginar transformações para 
a frente e para trás, no tempo, e é nesse movimento, que a imaginação rigorosa consegue 
cultivar, que entramos em sintonia com esta rocha... 

Vislumbramos, no fragmento do texto de Cameron que apresentamos, uma escrita poética, 
uma espécie de romance. É esta a forma que tem para se aproximar de Goethe pois o 
“empirismo delicado” está habitado pelas formas poéticas do seu dizer. 

Deixemos Cameron e observemos Isaac Newton, filósofo natural do século XVII. Newton veio, 
pelas mãos do pintor William Blake, sentar-se nesta rocha. Mas ela não é matéria de interesse 
para ele. Ele está aqui, sem cá estar, absorto na construção das chamadas leis universais da 
natureza, nas suas formas matemáticas que inventa e que utiliza (Figura 1). 

Temos de aprender a ser delicados. Delicados no modo como trabalhamos com os nossos 
conceitos, delicados no esforço de encontro entre o pensamento e o fenómeno, para que o 
fenómeno se revele por si próprio.

O tempo em que vivemos é aclamado de “Era do conhecimento”, mas de que falamos quando 
falamos de conhecimento? Porque razão este conhecimento não serve a equidade, o bem-
estar de todos os seres, a sustentabilidade da vida integral? De que forma este conhecimento 
verte no sentido de “nos importarmos tanto com o mundo do ser como com o do conhecer”?
Vivemos há muitas décadas, mesmo séculos, num paradigma de conhecimento de separação 
e de fragmentação, modelado por uma ciência moderna e uma ideologia (educação) de 
fronteiras. Esta ciência quantitativa, causal e produtora de factos é seca e fria e coloca-nos em 
relação com uma natureza que dificilmente se torna “sujeito” de interesse genuíno. 
Parte do questionamento sobre educação que aqui exprimimos está na junção de pensamento 
de Goethe e Whitehead, com a premência da nossa contemporaneidade. Whitehead (1957) 
interroga-se sobre as finalidades da educação fazendo a crítica a uma educação apenas 
centrada nos factos científicos precisos, purificados de quaisquer subjetividades, sem mundo 
e com pouco significado para quem aprende. George Allan (2012), filósofo contemporâneo, 
recupera o pensamento de Whitehead sobre educação, mostrando o seu valor atual.

 “Whitehead argumenta que a primeira fase da aprendizagem tem de ser a do 

	 Romance.	Os	estudantes	são	aí	encorajados	a	explorar,	da	maneira	mais	ampla	

 e aventureira possível, os mundos naturais e culturais em que vivem” (p.9).

Figure 1. William Blake (1795-c. 1805), Newton.
Photo © Tate
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 de nós], a emoção de saber que outros observadores em locais variados veem a 

 mesma extensão do céu noturno” (p.5). 

A educação formal continua ainda, de forma geral, pouco habitada por gestos poéticos e muito 
marcada pelo sucesso de uma ciência moderna que faz bifurcar a natureza, desprezando 
qualidades da experiência do mundo que não são quantificáveis. A realidade é frequentemente 
percecionada de forma imediatista, sem consciência das ligações subjacentes ao ciclo da vida; 
a própria natureza é algo distanciado e exterior ao ser humano, e o mundo natural é uma 
abstração mediática e lúdica, com valor de aprendizagem frequentemente reduzido. 

andantino

Na natureza tudo está ligado, cada ser vivo e não vivo coopera em rede numa miríade de 
ligações visíveis e invisíveis, que permitem o equilíbrio dinâmico deste superorganismo. 
Inspiremo-nos, pois, no mundo natural, nas ligações entre o mistério, o belo e o conhecimento, 
reaprendendo o trabalho da cooperação e a reverência com o outro, humano e não humano. 
Inspiremo-nos no “empirismo delicado” de Goethe e no “romance” de Whitehead, rumo a 
um novo paradigma de educação, onde conhecimento é Vernunft (compreensão profunda 
e clarividente).

É com este desígnio que sonhamos o projeto de investigação-ação Projeto ID-Natura, no 
seio do qual se trabalham modos de educação para a sustentabilidade a partir da vivência 
em ligação com o mundo natural. O Projeto ID-Natura desenvolve trabalho em rede com 
investigadores da Universidade de Évora, professores e alunos, de vários níveis de ensino, das 
Escolas Secundária Gabriel Pereira e Básica Manuel Ferreira Patrício de Évora, em torno da 
ligação ao mundo natural e da sua valorização enquanto património. 
Todo o processo de ligação e aprendizagem é desenvolvido a partir de jornadas de campo 
em zonas ribeirinhas. A ligação e vivência em proximidade com o mundo natural constitui-
se como motor de aprendizagens, de cruzamento de múltiplos saberes num diálogo entre 
conhecimento objetivo e subjetivo. É a partir destas ligações que emergem interrogações 
e reflexões que permitem a construção de uma consciência do que está presente e das 
suas transformações. As experiências transportadas do campo são estímulos para o 
desenvolvimento de atividades em sala de aula, onde se exploram diferentes eixos temáticos; 
tempo para a fase de “precisão” sempre alimentada pelo “romance” das experiências 
sensíveis e “cheias de novidade”. As linguagens criativas, incluindo artes visuais, narrativas, 
poesia, drama, são usadas como correntes de consciência.
Nesta estratégia educativa, a praxis não está distanciada do contexto concreto do mundo 
natural e da sua ligação íntima com a vida humana nas suas variadas dimensões. Os fenómenos 
naturais como por exemplo “inundações” ou “seca” são percecionados e apreendidos em 
contexto, o contexto do sentir, interrogar, viver...  
As palavras expressas no início das jornadas de campo são a chave para a vivência do “romance” 
tal como o foram no exemplo da observação do céu noturno, atrás referido.  Segue-se o 
tempo do acesso livre à experiência do mundo natural, no sentido do “empirismo delicado”, 
multiplicando experiências, diminuindo a distância sujeito-objeto e estimulando a mudança 
de perspetiva desta relação, no sentido sujeito-sujeito. O “mergulho” nas experiências com 
o mundo natural, desencadeado neste projeto, aparece na consciência que os alunos vão 

Esta exploração ampla e aventurosa dos mundos natural e cultural tem subjacente uma 
experiência holística, uma experiência do ver ativo e participante, que com Goethe e outros 
já experienciamos e descrevemos. Em que consiste esta exploração ampla e aventurosa dos 
mundos natural e cultural? - No exercício do “romance”, imersos no mundo, ao longo de 
toda a aprendizagem, responderia Whitehead. De acordo com este filósofo, qualquer gesto 
educativo tem de ter ritmo. Este ritmo é constituído por três andamentos: o “romance”, a 
“precisão” analítica e a “generalização”, os quais se constituem como uma unidade subjacente 
ao mais pequeno gesto educativo. A “generalização” é um romance maduro em que o espírito 
já passou pela “precisão”, fase analítica de aprendizagem de teorias, conceitos e de métodos. 
É na generalização que emergem visões do mundo e apreciamos o valor das ideias imersos 
na sua concretude. Mas a chama do “romance” tem de estar sempre presente. É através do 
“romance” que podemos cultivar uma visão holística do mundo:

 “Porque em tudo o que encontramos, há um “mais” que se esconde, uma terra 

 incógnita ainda não revelada, um mundo vivo e cheio de novidades, um mundo 

 de plenitude tão ilimitada que nada pode ser notado sem que o que esteja ao lado 

 capte a nossa atenção e suscite uma resposta” (Allan, p.10). 

É a descoberta desse mundo, “vivo e cheio de novidades”, que nos ajuda a viver a fase da 
“precisão” com sentido e com interesse.  

Por outro lado, Goethe desafia-nos a uma mudança de consciência, “tal mudança na 
consciência implica deixar de ver o objeto simplesmente como um objeto, mas vê-lo também 
como um sujeito espiritual” (Goethe 1807 In Naydler, 2009, p.48). Neste processo a mente do 
investigador, educador, aprendiz, forma um todo com o fenómeno.
A educação precisa de recuperar gestos como os de Goethe, sem desprezar os gestos de 
Newton. Com Goethe vivemos o valor da experiência sensível, da multiplicação das experiências, 
da imaginação, do desejo de conhecer e da sua relevância. São gestos igualmente importantes 
no trabalho de Whitehead sobre educação (1957). Nestas formas de conhecer há uma fruição 
e enriquecimento da nossa relação com o mundo. E isto é o “romance” de Whitehead. O 
“romance” é concretizado na “transfiguração das rotinas impostas”, habitada por uma alegria 
e reverência perante as conexões pressentidas, umas, e elaboradas, outras. Allan (2012, p.13) 
reforça o pensamento de Whitehead, afirmando a importância da “transfiguração das rotinas 
impostas” para um crescimento educacional genuíno. E explica, retomando um exemplo dado 
por Whitehead (1957, p.33); um professor estabelece a tarefa de olhar para as estrelas através 
de um telescópio. Nada de interessante acontecerá, se esta tarefa corresponder apenas a 
mais um gesto mecânico e rotineiro, como tantos outros. O professor é aqui essencial para 
desencadear a chama do “romance”. Se o professor enunciar que os alunos estão a viver uma 
oportunidade de “acesso livre à glória dos céus”, o resultado surpreenderá e criará condições 
para que o “romance” aconteça. É a emoção da ligação ao céu... 
Esta ligação é aproveitada por Bortoft (1996) para nos dar um exemplo de consciência holística 
narrado de uma forma poética:

 “vemos este céu noturno através da luz que transporta as estrelas para dentro de nós. 

 Uma vasta extensão do céu está presente na luz que passa pelo pequeno orifício 

 da pupila para dentro do olho. [Junta-se a esta emoção de trazer o céu para dentro 
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 nascer, inteiramente nova para nós, para os nossos conhecimentos e os nossos atos

 globalizados. Regressa, ela mesma, enquanto condição de conhecimento, de ação e

 mesmo de conservação da vida, atrás dos novos sujeitos, entranhados nela, a partir do 

 momento em que agem sobre ela” (p.15).

As aprendizagens vivenciadas, de forma continuada, em proximidade com o mundo natural, 
conduzidas por uma “transfiguração das rotinas”, são momentos de “empirismo delicado”; 
primeiro experienciamos o fenómeno.... a luz no tronco de uma árvore... o som da água... O 
encantamento, a curiosidade, o questionamento, querer saber mais, ir mais além, até à 
consciência do sentido de pertença a um todo. 
D., aluno de 16 anos, coloca em cena ligações ilimitadas:

 “O	contacto	com	a	natureza	nesta	visita	fez	algo	despertar	em	mim,	abrir	a	minha	
 perceção perante este mundo e o que está para além disso...Um dos momentos mais

 especiais para mim, foi no primeiro local onde começamos a desenhar o que estava à 

 nossa volta, a reter as informações que nos eram prestadas, nos minutos de silêncio

 a olhar para tudo o que estava à nossa volta. Foi no momento de silêncio que apercebi 

 que tudo estava interligado; a água que dá alimento à vegetação, a água que corre entre

 as pedras assim as desgastando...e o que sobressaiu daquilo tudo foi que...tudo está

 interligado, até o conhecimento dos homens está interligado com tudo, o que vemos, 

 o que fazemos. Até fora deste planeta, nas estrelas, até em Urano, há elementos 

 que nos interligam.”.  

V., aluna de 15 anos, expressa uma ligação transformadora; “alguns superaram-se, superavam o 
medo, ou dos insectos ou das alturas. Fosse o que fosse todos nos superamos. E isso aconteceu 
porque estávamos em sintonia uns com os outros e com a terra, a água, as folhas.”. Outra 
aluna, F. de 14 anos, afirma a beleza do lugar. “... Gostei muito, da água e das pedras… Se tivesse 
que dar uma nota a esta visita dava nota beautiful. Estive bem, eu sim, fui bem recebida pela 
natureza…”. Neste testemunho ressalta uma liberdade criativa na valorização da experiência 
e um esboçar de algo que remete para o reconhecimento da natureza enquanto sujeito; a 
natureza recebeu a aluna na visita. É a partir do reconhecimento desta relação bidireccional 
entre humanos e não-humanos, que se constrói uma outra visão do mundo natural, onde este 
é reconhecido como sujeito de direito na acepção do “Contrato Natural” de Serres (1990, p. 67).  
Neste retorno ao diálogo sensível com o mundo natural, teremos então a oportunidade de 
repensar e praticar uma relação de simbiose e reciprocidade. 
As experiências e sensações vivenciadas abrem também caminho ao resgate de uma 
memória individual e simultaneamente coletiva, que se entrecruza com a realidade presente, 
alicerçando o eixo de continuidade entre o passado e o presente, caminho fundamental da 
ação para a sustentabilidade. Alguns alunos, ao refletirem sobre os fenómenos observados 
e sentidos, faziam referência a um momento íntimo da sua história pessoal, espelhando a 
expansão de ligações no tempo e entre a dimensão sensível e a objetivada.  J., aluno de 15 
anos, dá-nos esse testemunho:

 “o cheiro sentia-se, eu estava sempre atento; às vezes distraia-me um bocadinho, mas... 

 (também é bom), eu estava sempre a olhar para todo o lado, consigo memorizar as 

demonstrando nos vários momentos de reflexão escrita, desenhada, dramatizada. Vivemos 
com os alunos e com os professores, verdadeiros momentos em que se pressentia a presença 
de uma reverência perante o mundo natural. Utilizamos aqui o termo reverência no sentido 
bem definido por Walker (2000); “reverência é a atitude em que algo de grande valor é 
reconhecido” (p.140).
Numa das turmas em que refletimos com os alunos sobre a experiência de estar na ribeira de 
Valverde (concelho de Évora), verificamos que muitos deles viviam no campo. Era importante 
percecionar se teria acontecido algo, na sequência das estratégias concretizadas, que tivesse 
enriquecido as suas experiências. As suas vivências do campo eram muito funcionais; fazer a 
horta, caçar, ir à pesca, etc. Existe uma ligação prática-funcional através das atividades que 
nesses espaços se desenvolvem. Mas descortina-se, agora, nas suas formas de expressão muito 
mais do que isso. Uma aluna do ensino secundário, B. de 17 anos, dá-nos o seu testemunho:

 “eu já tinha uma relação com esta ribeira antes da visita, visto que passa na aldeia 

 onde vivo; passa exatamente atrás da minha casa e por vezes consigo, com silêncio,

 ouvi-la a correr.  Mas esta visita fez-me despertar para alguns pormenores que me

 passaram antes despercebidos. Talvez tenha sido falta de atenção ou talvez 

 simplesmente os ignorei. Neste dia voltei a lugares que julgava perdidos na minha

 memória, revi as árvores que tanto admirei na primeira vez que lá fui, senti, como 

 a professora diz, o espírito do lugar, uma vez mais. Todas as vezes que a visito me

 proporciona sentimentos, sensações diferentes mesmo que sejam exatamente os 

 mesmos lugares, exatamente a mesma pedra onde estou sentada, à sombra da mesma 

 árvore, ...entristece-me ver algumas diferenças, o facto de estar cada vez mais vazia...

	 Neste	momento	está	a	chover,	enquanto	escrevo	esta	reflexão,	penso	na	chuva	que	

 agora está a encher a ribeira e a regar o solo.”

Pressente-se uma emoção que sentimos necessidade de acarinhar e de desenvolver e a que 
os alunos vão correspondendo. Nesta correspondência, alicerça-se o reconhecimento do 
valor do que está presente.   Há uma emoção que parece emergir no alargamento das suas 
experiências. O J., aluno 15 anos, manifestou necessidade de falar de um espaço de que gosta 
muito, onde também há uma ribeira. A sua consciência de perda tocou-nos de forma singular: 
“...havia um caminho de pedra antigo e foi destruído com a passagem dos tratores. Ninguém 
se importa com isso”. Ressalta uma reverência pelo lugar que se comunica a todos. 
O sentimento de liberdade é também reafirmado por muitos alunos assim como o valor da 
experiência em contexto; “A ida ao rio foi fantástica, ajudou-me a ser mais livre, mais sentido. 
Nem sempre nos deixam explorar minuciosamente a realidade. Nunca nos deixam observar as 
cascatas e os lagos...foi bom ter visto tanta biodiversidade.” (J., aluno de 11 anos). O testemunho 
deste jovem vem consubstanciar o pensamento de Michel Serres (2000), relativamente ao 
devir do conhecimento da casa comum, a Terra; é tempo de conhecer o mundo, que é como 
dizer, a natureza no seu sentido etimológico.... 

	 “nós	temos	agido	suficientemente	sobre	as	coisas	e	tentado	examinar	os	seus	objetos,	

	 mas	agora	é	tempo	de	conhecer	o	mundo.	Prefiro,	aliás,	falar	de	natureza,	não	nos	

 sentidos ordinários do termo, mas no puro sentido etimológico, já que, ela está a 
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 coisas na minha cabeça. Perdi o meu avô, ia com ele para o campo, ele explicava-me 

 tudo. E aqui foi assim.”

Outra aluna, a S. de 13 anos, afirma o valor do rio como elemento de ligação entre o presente 
e um passado feliz:

 “o que mais gostei foi o rio, que me fez sentir feliz e reviver o passado onde fui feliz.

 Gostei dos sons da natureza, dos seres vivos, das plantas que desconhecia e passei a 

 conhecer (trouxe plantas, fetos). Aprendi coisas novas e espero que pessoas como eu

 façam esta visita para dar valor à natureza.” 

As ligações pressentidas e recriadas, com a frescura da novidade, permitem alimentar a 
construção do sujeito ecológico (sensus Carvalho, 2004); um sujeito com capacidade de “sentir, 
ler e interpretar” um mundo complexo e em constante transformação e com a capacidade de 
agir de forma crítica. 
O entrelaçar das vivências de um percurso aventuroso de sensações, de olhares, de 
multiplicação de experiências com as vivências quotidianas são ponto de partida para novas 
aventuras em contextos de sala de aula, onde se podem exercer os diferentes andamentos 
do ritmo educativo de Whitehead, abrindo-se assim um campo de ação para potenciar novas 
motivações, novas vontades de descoberta, de aprendizagens:

 “esta visita, muito fora do habitual em que fomos para o meio da natureza, para 

 o meio dos seus sons e de tudo o que a engloba,  abriu de facto a minha mente a novos

 pensamentos e ideias e deu-me a conhecer toda a beleza  e o encanto que pode residir 

 na mais pequena coisa, no mais pequeno canto daquela pequena ribeira. Digo-o 

	 desta	maneira	porque	realmente	fiquei	boquiaberto	com	algo	que	eu	nunca	tinha

 presenciado, e ao acrescento de ter sido uma experiência tão agradável como descrevo, 

 ainda posso dizer que os ensinamentos ali passados, dada a diferente forma de

	 aprendizagem,	ficaram	muito	mais	claros	na	minha	mente	(J.,	aluno	16	anos).”

O “romance” de Whitehead esteve muito presente nos testemunhos dos alunos numa 
diversidade de modos.
O trabalho desenvolvido e os testemunhos registados dão conta de um caminho que se abre 
para a reflexão e para o desenvolvimento de uma consciência que fará emergir atitudes e ações 
integradoras de múltiplas dimensões do conhecimento, de um conhecimento construído a 
partir da experiência sensível, da humildade, do cultivo da atenção para o cuidado da nossa 
casa comum, a Terra.  

fuga

Um curriculum desenhado tendo em conta o “empirismo delicado” de Goethe e o “romance” 
de Whitehead é um desafio para uma escola que ousa colocar questões como: 
Que folhas, luz, sons, cores, pedras, pétalas, asas, paisagens constroem o saber de cada um 
e de todos num coletivo de diferentes escalas?  Que memórias e diálogos ecoam quando 
sonhamos com um rio, com a água a escorrer pelas pedras? Que rios temos dentro de nós?
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RESUMO:
Este artigo apresenta uma pesquisa-intervenção participativa, realizada no Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), de Vitória/ES, Brasil. Durante mais de dois anos, realizamos 
uma oficina literária com crianças deste serviço: a “Oficina da Palavra”. Sustentando-nos pela 
estratégia da Gestão Autônoma da Medicação (GAM), construímos um espaço de expressão 
e cogestão com crianças, no qual conversamos sobre diagnóstico, medicação e tratamento, 
entendendo cada um desses vetores em constante diálogo com aquilo que compõe a vida 
e o dia-a-dia infantil: a escola, a família, as brincadeiras, o corpo. Assim, refletimos sobre a 
importância da literatura no acesso e reinvenção da experiência infantil. Trazemos cenas e 
pistas de nosso trabalho com as crianças que demonstram que o cultivo atencional assumiu 
uma função relevante na construção de um espaço potente de expressão e das transformações 
das relações tutelares estabelecidas com a criança, construindo outras possibilidades de 
relação consigo e com o mundo

PALAVRAS-CHAVE: 
Infância, estratégia GAM, literatura, cultivo da atenção 

INTRODUÇÃO: 
Michèle Petit (2009), antropóloga francesa, ao pesquisar experiências de mediadores de 
leitura em contextos de crise - sobretudo na América Latina - constrói um amplo estudo (Petit, 
2009), permeado pelas vozes e palavras daqueles que atuam no território, no qual descreve 
múltiplas potencialidades da literatura e do ato de ler na construção e na reconstrução de 
si mesmo (Petit, 2009, p. 23). Segundo Petit, “não podemos nos interessar pela realidade e 
desejar modificá-la senão após uma longa passagem pela fantasia, pelo imaginário” (Petit, 
2009, p. 272). Nesse sentido, o acesso aos recursos da arte, da poesia e da literatura são direitos 
tão básicos e indispensáveis à vida humana plena quanto o direito à água ou alimentação.
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Sintetizando em um parágrafo as experiências de leitura com as quais teve contato durante 
sua pesquisa, a autora identifica algumas similaridades entre elas:

O nosso trabalho realizado no CAPSi também poderia ser considerado parte do mapa traçado 
por Michèle Petit, contribuindo para as pesquisas acerca do potencial da literatura e da arte 
como mobilizadoras de processos de transformação de si e do mundo. Partindo deste cenário 
amplo, delinearemos algumas especificidades desta pesquisa, que se produziu na interseção 
com campos diversos, dentre os quais destacamos a saúde mental infantojuvenil brasileira.

O CAPSi faz parte da rede integrada de cuidados em saúde mental que surge a partir da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, entre o final do século passado e o início deste. Ao lado de 
outros CAPS, representa uma aposta em um modo de cuidar que privilegia a inserção 
do usuário de saúde mental no território e o fortalecimento de seus laços comunitários, 
assim como da própria rede pública de saúde e assistência social. Trata-se, antes de tudo, 
de problematizar e deslocar a loucura do lugar de não-saber, de deficiência e de ausência 
de sentido. Especificamente, o CAPS infantojuvenil lida com a saúde mental de crianças e 
jovens. Esta especificidade complexifica o cuidado a ser realizado. Em que medida somos 
efetivamente capazes de escutar a infância, e principalmente a infância “louca”, “agitada”, 
“impossível”, considerando-a como legítimo outro? Além disso, nos últimos anos, observamos 
um crescimento no número de diagnósticos psiquiátricos e prescrições de psicofármacos para 
crianças, um fenômeno complexo, que atravessa o nosso trabalho. 

Assim, inseridas no cenário acima delineado, apoiamos nosso trabalho em uma estratégia 
de pesquisa-intervenção participativa denominada Gestão Autônoma da Medicação (GAM). 
A GAM materializa-se em um guia homônimo, composto de diversas questões que, no 
contexto brasileiro, são trabalhadas em grupo. Criado no Canadá, este guia foi traduzido e 
adaptado para o Brasil em 2010, a partir de uma articulação entre pesquisadores de diversas 

Parece-me	 […]	que	 a	 eficiência	desses	programas	deve	muito	 ao	 fato	de	

que	as	coisas	não	são	fixas	demais,	de	que	não	se	pode	reduzi-las	a	uma	

função, a um domínio (a educação, a formação cidadã, a saúde ou a 

transmissão de uma cultura, mesmo que todas elas façam parte dela) […], 

de que é contemplada a possibilidade de surgir o inesperado, o imprevisto. 

[…] Trata-se de lugares coletivos, mas cada indivíduo é considerado como 

um sujeito que testemunha uma escuta, uma disponibilidade singular; o 

mediador recorre de modo privilegiado à voz de que dá vida aos textos, […] 

os pertencimentos próprios a uns e outros são respeitados, assim como as 

falas que eles pronunciam; a escolha das obras propostas é bem pensada, 

baseada em um gosto pessoal pela literatura e uma experimentação de seus 

efeitos, assim como em um saber mais teórico, deixando também um lugar 

à	 intuição,	 à	 associação	 livre;	 o	mediador	 […]	observa	de	maneira	fina	o	

que se passa durante as sessões (estando atento também ao que ele mesmo 

experimenta)	e	elabora	sua	reflexão	através	da	escrita	e	da	confrontação	

com outros praticantes. (Petit, 2009, p. 283)

universidades brasileiras (Campos et al., 2012). No País, com alguns deslocamentos em relação à 
proposta original, foram formados “grupos GAM” que buscam “criar condições que oportunizem 
e provoquem os sujeitos a se corresponsabilizarem no processo de produção de saúde e 
participarem mais ativamente das decisões” (Gonçalves, 2018) sobre o seu tratamento, estando, 
assim, articulados com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira e da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) (Renault, 
2015). Dessa forma, a estratégia GAM no Brasil desafia hierarquias cristalizadas, colocando o saber 
do usuário em diálogo com os saberes dos profissionais envolvidos em seu tratamento. O nosso 
desafio como grupo de pesquisa era atualizar e experimentar as diretrizes da estratégia GAM 
no campo da saúde mental infantojuvenil. Como incluir o saber do usuário que é criança? Como 
acessar e acolher a experiência infantil, criando espaços de expressão e reinvenção de si mais 
potentes? Como torná-la atuante e participativa nas decisões sobre o tratamento?

Com este desafio, em meados de 2014, iniciou-se a elaboração, junto aos profissionais do 
CAPSi, de uma oficina de literatura com as crianças do serviço. O trabalho com o infante exigia 
a criação de um dispositivo brincante, necessariamente inventivo e aberto à experimentação. 
Foi neste momento que propomos a Oficina da Palavra com crianças e adolescentes, visando 
promover ao menos um primeiro passo em direção à construção da cogestão da medicação 
psiquiátrica, ao construir um espaço singular de expressão e acolhimento dos processos 
que atravessam seus vínculos e redes de relações (familiares, de amizade, educacionais, de 
tratamento e acompanhamento). Em março de 2015, começava a Oficina da Palavra, realizada 
às quartas-feiras pela manhã, contando com a presença de nove crianças, um profissional 
do CAPSi e três manejadoras, estudantes do curso de psicologia da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). A Oficina finalizou-se em setembro de 2017. 

As crianças chegavam até nós com diagnósticos diversos, tomando psicofármacos variados, 
definidas por muitos profissionais que com elas lidavam de “agitadas, hiperativas, difíceis, 
impossíveis”. O objetivo da Oficina era acessar uma experiência infantil em construção e, 
inevitavelmente, contribuir para a criação de novas modulações, assumindo como direção 
ético-política o fortalecimento da inclusão e participação das crianças usuárias de saúde 
mental na cogestão de suas vidas. Assim, a partir da utilização de materiais tais como o livro 
e o texto literário, mas também desenhos, colagens, teatro, música e brincadeiras, buscamos 
cultivar “uma longa passagem pela fantasia, pelo imaginário” (Petit, 2009, p. 272), apostando 
que esta criação coletiva poderia ser vetor de transformações potentes no cotidiano. Neste 
artigo, delinearemos as noções de literatura infantil e leitura, da maneira como as construímos 
no decorrer da pesquisa, e a importância do cultivo da atenção no trabalho com as crianças. 
Apoiados em trechos dos diários de campo produzidos por nós a partir dos encontros na 
oficina, buscamos explicitar os movimentos disparados no cotidiano com as crianças e o que 
os mesmos colocam em análise.

Oficina:  da palavra, de leitura, de literatura

Começaremos com o principal dispositivo escolhido para ser trabalhado na Oficina da Palavra: 
a literatura. Visto que o trabalho era realizado com crianças, parece quase óbvio supor que 
utilizamos, exclusivamente, literatura infantil. Surge, então, a questão: do que falamos quando 
pensamos em literatura infantil? Percebemos, de início, que não é sem tensão que as palavras 
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literatura e infantil são colocadas juntas. Analisando a relação semântica entre esses conceitos, 
Ana Maria Machado (1999), conhecida autora brasileira de livros ditos infantis, escreve que 
o infantil na expressão “literatura infantil”, apesar de adjetivo, funciona não limitando ou 
restringindo o sentido do substantivo literatura, mas ampliando-o: a literatura infantil seria, 
portanto, não a literatura que é feita apenas para crianças, mas a literatura que também pode 
ser lida por crianças. Betina Hillesheim (2008, p. 121) dá um passo além para dizer que infantil 
é substantivo: “um bloco de infância que atravessa a literatura, saturando cada átomo infantil, 
estando na hora do mundo.” Não se trata, portanto, de descartar a palavra infantil e considerar 
que tudo seja uma mesma literatura homogênea; na escolha da junção “literatura infantil” há 
um recorte que se traduz muito mais na configuração de um plano problemático do que em 
limites rígidos de um gênero.

É na direção acima delineada que, para aproximar a literatura do infantil e vice-versa, Hillesheim 
(2008) recorre a noção de menoridade. A literatura infantil é “menor” não por ser feita para os 
pequenos ou por ser de pior qualidade, mas no sentido que o filósofo Gilles Deleuze dá ao 
termo.

Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma 

minoria faz em uma língua maior. No entanto, a primeira característica é, 

de	qualquer	modo,	que	a	língua	aí	é	modificada	por	um	forte	coeficiente	de	

desterritorialização.	(Deleuze	&	Guattari,	1986,	p.	16)

Esta inversão da palavra menor marca uma posição importante que tomamos, em conjunto 
com Hillesheim (2008), frente à literatura infantil, visto que é uma literatura frequentemente 
desqualificada seja por uma subestimação do saber da criança – ocasionando encurtamento 
dos textos, simplificação da linguagem e censura de temas –, seja pela forte associação 
das obras com um fim pedagógico ou didático, que pode anular o literário. Frente a este 
panorama, cabe perguntar-nos sobre a potência que pode existir ou, antes, insistir, na literatura 
atravessada pela infância.

Na Oficina da palavra, escolhíamos os textos com base em dois critérios principais: seu efeito 
em nós manejadoras e sua potência de propiciar aprendizagens inventivas, em contraponto 
às experiências de recognição de valores e preceitos morais ou edificantes. A estes livros, que 
escapam às explicações e definições pré-determinadas e propõem, ao contrário, experiências 
de descoberta e invenção, poderíamos chamar de livros esburacados: pois dão passagem e 
abertura à experiência estética e acolhem a menoridade que perpassa a literatura. Embora 
seja possível encontrar livros assim nas prateleiras sob a etiqueta do infantil, acreditamos 
também ser possível fazer um uso esburacado de textos muito diversos, incluindo aqueles não 
explicitamente direcionados às crianças. Para atualizar este uso, lançamos mão, na Oficina, 
de materiais diversos, tais como lápis, canetinhas, tintas, cartazes, recortes, instrumentos 
musicais, brinquedos, fantoches e fantasias, além de estratégias como a apresentação 
demorada das ilustrações que acompanham o texto no livro e a invenção de outras formas 
coletivas de leitura. Segundo Petit (2009, p. 234), todas estas “artes múltiplas […] participam de 
uma mesma experiência.” Mais do que participar, acrescentaríamos aqui, elas ajudam a criá-la.
 

Com o tempo, essas outras materialidades ganharam mais espaço na oficina, também em 
resposta a um movimento das próprias crianças. No entanto, um fio que nunca se perdeu é 
aquele presente no nome que demos ao nosso espaço: embora o livro e a literatura pudessem 
estar ausentes de alguns encontros, a palavra - como conversa, narrativa, poesia - esteve 
sempre presente. Certo dia, por exemplo, jogamos xadrez, enquanto as crianças narravam 
o jogo como uma história. Em outros momentos, quando desenhávamos, íamos narrando a 
trajetória daqueles traços. Nos meses finais da Oficina, as histórias que nos ocupavam eram 
principalmente aquelas que as crianças contavam sobre suas próprias vidas.

Com essa multiplicidade e amplitude inventamos, em nossos encontros, uma experiência 
singular com a literatura, seja ela infantil ou não, que mobiliza, inclusive, outras maneiras de 
entendermos a leitura e a aprendizagem - compreendida não pela recognição de informações 
e adaptação a um mundo pré-existente, mas pela invenção de novos mundos (Kastrup, 2007).

A noção de leitura com a qual trabalhamos, assim, também precisou ser construída e 
singularizada. Segundo Roger Chartier (citado por Cabral & Kastrup, 2008), as práticas de 
leitura são múltiplas: existem muitas formas de ser leitor, e são muitos os sentidos a serem 
construídos a partir da relação entre leitor e texto. Esta compreensão enfatiza a margem de 
invenção possível na experiência com o texto literário.

A leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é 

engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os 

outros.	(Chartier,	1999,	p.16	citado	por	Cabral	&	Kastrup,	2008,	p.	286)

Tenho a impressão (manejadora) que ele (criança) não sabe ler direito ou 

não sabe ler quase nada, mas não rejeita o objeto livro ou as histórias, de 

um	modo	geral	–	presta	atenção	nas	figuras	ao	longo	da	leitura,	ou	se	deita	

perto de nós e manuseia os livros disponíveis, cheirando-os, arrumando-

os, etc. Quando ele cheira o livro, nos focamos momentaneamente nele, 

aproveitando a experiência tátil. (Diário de Campo de 25/03/2015)

Petit (2009), em seus estudos sobre a leitura em contextos adversos, assume um conceito de 
leitura bastante amplo, que também difere de uma atividade puramente mental e coloca em 
cena todo o corpo. Ecoamos aqui com as ideias de Silvia Seoane (2004, citado por Petit, 2009, 
p. 169), para quem a leitura interessa “como atividade social de negociação de significações, 
como prática polissêmica, coletiva, multívoca, polifônica.” A leitura, antes de ser leitura de um 
texto, é uma “leitura do mundo” (Petit, 2009, p. 231).

Na Oficina, ora líamos em conjunto, em voz alta, passando o livro em roda, dando vez para 
todos; ora uma das crianças ou das manejadoras fazia a leitura completa do texto. Algumas 
vezes, vários livros eram lidos simultaneamente, em voz baixa. Comentários, invenções e 
digressões eram muito bem-vindos; nem sempre seguíamos a linearidade do texto. Vários 
ritmos conviviam: passávamos rápido por algumas frases, e muito lentamente por outras. 
As crianças se levantavam, rodeavam, brincavam, desenhavam… e voltavam para a história, 
ou não. Também fazíamos leitura de imagem, dando especial atenção às ilustrações que 
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acompanhavam os textos e que contavam histórias próprias, nas quais as crianças não 
demoravam em embarcar.

Márcio (criança) já observa a capa, que expõe um enorme dinossauro, e 

começa a rugir. Nós rimos. Ele pede: “Tia, abre o livro! Mostra a capa! 

Olha!”.	 Abro	 (manejadora)	 o	 livro	 e	 o	 corpo	 do	 dinossauro	 aparece,	

onipotente.	Os	meninos	já	estão	entusiasmados	e	Felipe	(criança)	arranca	o	

livro de minha mão. (Diário de Campo de 09/09/2015)

Não sei como, mas a ideia de fazermos uma história contada através 

de	 desenhos	 surge.	 Os	 meninos	 (crianças)	 parecem	 se	 interessar.	 Eu	

(manejadora) digo que começaria. Desenho uma lua e uma ovelha nela. 

Gabriel	 se	 prontifica	 a	 desenhar	 logo	 em	 seguida.	 Ele	 acrescenta	 umas	

nuvens. Victoria (manejadora) diz que a ovelha podia ter achado que 

eram outras ovelhas, já que elas eram parecidas. (Diário de Campo de 

27/04/2016)

Desde o começo, considerávamos que a palavra poética poderia comparecer de diversas 
formas - impressa e costurada em livro, caligrafada em papel, cantada em música, falada. 
Nossa questão era, assim, promover o contato com a literatura como forma de movimentar 
palavras em nós, criando nesse movimento novos contornos subjetivos e outras formas de 
habitar o mundo e com ele nos relacionar. Aos poucos fomos percebendo que este trabalho 
envolvia o cultivo de novos gestos atencionais. A atenção é a interface que nos conecta ao 
mundo, aos outros e a nós mesmos (Citton, 2017), possuindo um papel central na produção de 
subjetividade. Como estávamos atentos uns aos outros, ao texto, à partilha do espaço? Quais 
gestos atencionais precisavam ser cultivados para que a experiência com a literatura e com os 
outros, na Oficina da Palavra, fosse transformadora dos modos obstaculizadores de ser e estar? 

Oficina: cultivo de outros gestos atencionais

A importância da atenção na Oficina da Palavra não se regula pelas demandas atuais de 
nossas sociedades contemporâneas quanto ao “estar atento”, “focado”, ou “do prestar 
atenção” com fins de cumprimento de tarefas, controle e mudança de comportamentos 
ou otimização da performance atencional (Caliman, 2008). Não se relaciona ainda a uma 
concepção individualizante da atenção, como sendo característica ou capacidade centrada 
de/em um sujeito. Nosso interesse nesse ponto, no oficinar, diz de uma perspectiva mais 
sutil, interessada na atenção como processo basilar de constituição de si junto com o outro, 
experiência relacional. Na tradição a que buscamos vincular nossos estudos, a atenção é, 
sobretudo, um exercício coletivo e conjunto, intrinsecamente vinculado aos nossos processos 
de individuação (Citton, 2017).

Afirma-se, assim, o papel crucial da atenção na construção da disponibilidade que permite o 
compartilhamento e ampliação da experiência. Partimos da ideia de que cognição e atenção 
são processos históricos, ou seja, que nossas maneiras de conhecer e de estar atento são 
temporais, coletivamente construídas e que não são as únicas possíveis. Compreender a 

atenção desta maneira envolve, também, entendê-la como prática, passível de aprendizado, 
que abarca diferentes gestos atencionais. Maturana, Varela e Vermersch (citado por Kastrup, 
2005) afirmam ser possível e importante cultivar um estado da atenção que denominam 
“devir-consciente”, que diz respeito a um momento no qual “algo que nos habitava de modo 
implícito, difuso e virtual vem a aparecer no campo da experiência de modo explícito, claro 
e atual” (Kastrup, 2005, p. 48), evidenciando a processualidade ou qualidade mutável da 
experiência. O devir-consciente é composto de três gestos ou atos: suspensão da atitude 
habitual; redirecionamento da atenção do exterior para o interior e o letting-go, que dá 
lugar a um modo da atenção do tipo “deixar vir”, que não busca, mas encontra, constituída 
por uma concentração aberta, destituída de intencionalidade e foco. Para Kastrup (2012), a 
experiência com a arte possui um papel crucial no cultivo deste gesto atencional. Ele difere da 
atenção seletiva guiada por interesses pré-determinados, quase sempre relacionados a vida 
prática e funcional. A autora afirma que neste ato atencional há o predomínio da recognição 
e consequente obturação dos elementos de surpresa no observado, impossibilitando o 
contato com a virtualidade que habita o mundo e o si.  Diferentemente, no trabalho com a 
arte tomaria lugar um outro gesto atencional, mergulhado na processualidade e variabilidade, 
possibilitando uma ampliação da experiência. 

Partindo da experimentação de modos múltiplos de leitura e das reflexões acerca da atenção, 
na oficina, buscamos criar espaços de experimentação e cultivo de gestos atencionais que 
ampliassem nossos contornos subjetivos. Observamos que a maneira como iniciávamos 
os encontros era crucial para o cultivo de corpos interessados e disponíveis ao encontro 
com os outros corpos presentes. Percebíamos que a relação estabelecida entre as crianças 
era, muitas vezes, marcada por gestos violentos, de pouco acolhimento e inclusão. Assim, 
durante os primeiros meses de realização da Oficina, levávamos conosco uma bolinha azul, 
um tapete e uma mala antiga, cheia de livros. Sentávamos em roda sobre o tapete e, com 
a bolinha, iniciávamos uma brincadeira de conversação: um de nós iniciava um assunto 
e passava a bolinha. Quem a tinha em mãos deveria continuar a conversa. Esta era uma 
maneira de começarmos a nos conhecer, compartilhando algo sobre as nossas vidas: gostos, 
preferências, medos, episódios engraçados, tristes ou interessantes. Buscava-se exercitar um 
desprendimento ou alargamento inicial dos interesses de cada um para que fosse possível 
perceber/atender/acolher/incluir a emergência de uma outra relação com o outro. A esta etapa 
seguia-se a leitura dos livros que, por vezes, eram escolhidos pelas crianças, outras por nós. 
No começo, espalhávamos todos eles pelo tatame, como uma maneira de criar familiaridade 
com aquele material. Com o tempo, nossa aposta em planejar as oficinas em torno de um 
livro, texto ou temática firmou-se. A chamada “dinâmica da bolinha” cedeu lugar a exercícios 
e brincadeiras diversos: meditação, respirações, estátua, dança e xadrez, para citar apenas 
alguns. Estas práticas, por vezes, também se configuraram como disparadores de conversa 
entre nós.

Tentamos começar então os exercícios de respiração que havíamos 

pensado. Começamos com respiração de alguém que se esconde de 

um zumbi. Depois com respiração de alguém que quer fugir. Victoria 

(manejadora) pergunta como é a respiração de zumbi. Rafael (criança) olha 

logo para ela, levanta as duas palmas da mão viradas para o céu na altura 
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A atitude de acolher as diversas maneiras de estar atento e de expressar-se é especialmente 
importante visto que muitas das crianças participantes da oficina eram diagnosticadas com 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e, portanto, dizia-se que padeciam 
de uma “falta de atenção” (atenção, aqui, compreendida exclusivamente como focalização).

do peito e responde: “Dã, zumbi não respira, né... Ele tá morto!” [...]. Rimos 

mais um pouco e falo (manejadora) que queria propor a respiração de um 

pássaro, pois assim eu poderia virar um e fugir da horda de zumbis que 

estava vindo. Felipe (criança) já grita: “Não!”. E de novo: “Não, não, não e 

não!”.	Olho	para	ele	brava,	pronta	para	comprar	uma	briga:	“E	porquê	não,	

Felipe?”. Ele olha para a gente com uma cara triste e responde que ele não 

gosta de pensar em coisas de voar quando ele tá acordado, porque sempre 

que ele pensa, de noite ele sonha que está em um avião voando e o avião cai 

e	ele	morre.	Olho	para	ele	novamente,	assustada	com	a	veracidade	de	sua	

fala. Falo com o grupo: “Ah, vamos esquecer esse negócio de voar então, 

né, galera? Ninguém vai morrer hoje! (Diário de Campo de 21/10/2015)

Terminei (manejadora) de ler a história mesmo supondo que ele (criança) 

não estava escutando, parecia muito interessado no armário. Barbara 

(manejadora)	perguntou	a	ele	qual	era	o	final	da	história	e	ele	disse	que	

tinha esquecido, que tinha TDAH. (Diário de Campo de 18/03/2015)

Em nossa busca por cultivar e acolher gestos atencionais disparadores de processos de 
invenção de si e do mundo, entendendo-os como efeito, e não condição, de um processo de 
aprendizagem (De-Nardin & Sordi, 2008). Positivávamos a distração, próxima ao ato de deixar-
vir delineado por Maturana, Varela e Vermersch, na medida em que indicava movimentos 
de deriva que mobilizavam a invenção por permitirem o fluxo entre ideias e imagens de 
temporalidades distintas. Segundo Michèle Petit (2009, p. 24), “esses momentos em que 
se levantam os olhos do livro” talvez sejam o que há de mais essencial na leitura, acima da 
decifração de uma mensagem. Afinal, ler “tem a ver com a possibilidade de ir e vir, com a 
possibilidade de entrar à vontade em um outro mundo e dele sair.” (Petit, 2009, p. 92). Apesar 
de seu movimento de flutuação, a experiência da distração conserva fios de relação com o 
presente. De-Nardin e Sordi (2008) a contrapõem, com base neste critério, a uma experiência 
de dispersão, que se caracterizaria por uma maior desconexão - algo como um pular “de galho 
em galho” que, na realidade, mantém a atenção como foco, porém direcionada a um excesso 
de elementos por curtos períodos de tempo. É importante perceber que diversos modos da 
atenção coexistem: o desafio é saber transitar entre eles, cultivando ora uma focalização - que 
possibilita a aprendizagem pela recognição de elementos -, ora a distração que, nômade, coloca 
em jogo novas impressões, sensações e objetos, constituindo uma aprendizagem inventiva. A 
oscilação entre estes pólos - “focalização - distração - retorno ao objeto” compõe a experiência 
de concentração, segundo De-Nardin e Sordi (2008).

Assim, em nossa leitura esburacada, embarcávamos em histórias inventadas a partir do 

detalhe de um desenho, e nem sempre chegávamos ao final dos textos. Como foi dito quando 
acompanhávamos o pensamento de Chartier, as formas de leitura na oficina foram múltiplas; 
e em muito se distanciavam da imagem clássica do leitor - solitário, silencioso e focado. Nossa 
leitura era, frequentemente, senão sempre, coletiva, distraída e barulhenta.

Entre todos os tipos de leitura que mapeia, Chartier (citado por Cabral & Kastrup, 2008) 
diferencia uma leitura de reconhecimento de uma leitura de descoberta. O último tipo nos 
coloca diante de um acontecimento que provoca estranhamento, surpresa e uma modificação 
na atenção, ao invés de nos apresentar esquemas finalizados de informação e resposta.

O	que?	Uma	pulga	trapezista?	O	que	é	isso?	Não	pode	ser!”	ou	“Nããããão,	

tia!	A	joaninha	tá	feliz	sim!	Olha	só	para	a	cara	dela,	dá	para	ver!	Tá	bem	

pequenininha sim, só olhar de pertinho!”. Estamos rindo bastante, apesar 

de tudo. Em certa página, diz-se que cabe no livro um avião a jato que 

despenca	do	céu.	Os	meninos	(crianças)	imitam	os	barulhos	do	motor	forte	

com as bocas. Entretanto, quando viramos a página, há um pequenino 

avião de papel lançado pela janela de um prédio que voa lentamente nos 

céus. [...] Felipe (criança) bate a palma da mão em sua testa e exclama: “AI 

MEU DEUS! Esse livro me enganou direitinho!”, mostrando um sorriso 

envergonhado no rosto. Eu (manejadora) pergunto por que ele acha que 

o livro o enganou. Ele responde: “Ah, porque eu achei que era um avião 

de verdade, né! Mas é só um avião de papel!”. Nessa hora estala em mim 

um tipo de relação possível com o livro que eu não havia me dado conta: 

a leitura deixa, em certo ponto, de ser banal e óbvia, e passa a estranhar, 

perturbar, cutucar. (Diário de Campo de 09/09/2015)

Atos de surpresa e suspensão. Esta modificação na atenção dispararia o devir-consciente, 
caracterizando uma experiência de breakdown. Segundo Varela (citado por Cabral & Kastrup, 
2009, p. 291), esta experiência se dá “quando se vivencia uma quebra, uma bifurcação na 
recognição e é preciso inventar novas formas de ser e de viver.” É neste sentido que os modos 
e as práticas de cognição e de atenção se configuram como políticas cognitivas, pois estão 
enredados no processo de produção de subjetividades. A literatura, bem como outras formas de 
arte e ainda outras experiências - Cabral e Kastrup (2009) citam, por exemplo, a mudança para 
um país estrangeiro ou uma situação de perigo - podem causar em nós bifurcações criadoras.

De-Nardin e Sordi (2008), pesquisando movimentos de breakdown em salas de aula, 
diferenciam dois modos dessa ruptura, com base no acolhimento ou não das experiências de 
problematização. Não basta, portanto, disparar uma descontinuidade atencional; a potência 
dessa suspensão enquanto possibilidade de invenção depende do que se faz a partir dela.

Certo dia, escolhemos ler um poema: “O ron-ron do gatinho”, de Ferreira Gullar (2013). Levamos 
lápis de olho para pintar bigodinhos nos rostos das crianças. Mal começamos, elas encarnaram 
completamente os personagens: começaram a engatinhar, a miar, e a brincar com novelos 
e bolinhas. Acolhemos este movimento, tratando-os como gatinhos. Chegamos, inclusive, 
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Pensemos mais amplamente, nessas encenações a que recorrem as crianças 

com frequência, depois de terem ouvido ou lido uma história. Elas 

não	 exigem	 um	 território	 específico,	 um	 espaço	 de	 recreação	 onde	 elas	

extravasariam antes de voltar às coisas sérias. É muito mais do que isso; 

o que está em jogo é a possibilidade de tornar o mundo habitável. (Petit, 

2009, p. 95)

Na mesma oficina, os meninos sentiram a vontade de construir uma casa, e assim o 
fizeram, retomando essa atividade em oficinas seguintes. Talvez, outra maneira de tornar 
o mundo habitável… Um movimento importante, quando somos atravessados por linhas de 
desterritorialização: é preciso criar novos territórios (Deleuze & Guattari, 2004). Se entendemos 
a literatura, assim, como uma “oferta de espaço” (Petit, 2009, p. 69), poderíamos dizer que nossa 
aposta era que as quatro paredes que delimitavam a sala da oficina pudessem se tornar o 
mundo inteiro, como no livro Onde vivem os Monstros, de Maurice Sendak (2014).

Fazendo com

Na Oficina, apostamos não apenas na construção de um espaço de experimentações, em que 
modulações atencionais pudessem acontecer e dar lugar a momentos de breakdown, como 
também construímos um corpo (um corpo físico, nosso, e um corpo de práticas) capaz de 
acolher estas rupturas; um corpo articulado, imerso na experiência, íntimo do improviso.

realizá-lo em torno de um texto disparador, pedia de nós tempo e cuidado na análise do que se 
passava, de maneira que estivéssemos em contato com as vontades e expectativas das crianças, 
mas também com o que gostaríamos de experimentar coletivamente. Mais importante do que 
procurar livros que reproduzissem temas ou vivências que imaginávamos que poderiam fazer 
parte do cotidiano das crianças, tentávamos atraí-las pelo que o texto havia provocado em nós: 
este afeto era fundamental para o trabalho. Nessa direção, nos baseamos principalmente no 
trabalho de Maria Izabel Pantaleão (2013), coordenadora de oficinas literárias no Rio de Janeiro. 
Michèle Petit (2009) encontrou, nas experiências com que teve contato, proponentes de oficinas 
que também guiavam suas escolhas dessa maneira. Apostávamos, assim, em um “contágio” 
que se daria a partir do encantamento produzido pelo livro em nós e entre as crianças.

a ler o poema em “gatês” (ou seja, miando!) e houveram momentos em que algumas coisas 
só puderam ser ditas nesse novo idioma, nova matéria de expressão. Petit (2009) compartilha 
conosco uma maneira de compreender esta experiência:

Durante	toda	a	oficina	deixamos	os	assuntos	que	Felipe	(criança)	iniciava	

rolarem. Se o que estávamos falando o lembrava de alguma situação ou de 

algo que ele gostava, a gente entrava no assunto e depois chamávamos sua 

atenção novamente para a dinâmica que estávamos propondo. (Diário de 

Campo de 18/03/2015)

Felipe se levantou e foi novamente para a estante com brinquedos. 

Perguntou se a gente podia fazer uma banda e dissemos que não podemos 

ficar	mexendo	no	material	de	música,	mas	que	ele	podia	trazer	o	pandeiro	

que já estava segurando e, com bastante cuidado, tocar alguma coisa 

enquanto eu (manejadora) lia a história, como uma trilha sonora. Felipe 

sugeriu que eu contasse a história cantando e aceitei a proposta. (Diário de 

Campo de 18/03/2015)

Manter este grau de abertura sempre foi para nós muito importante e ao mesmo tempo 
desafiador, pois nos colocava cara a cara com a incerteza. Assim, os encontros semanais de 
supervisão e a manutenção de um vínculo entre nós, manejadoras, eram pontos essenciais 
para o funcionamento da Oficina. O planejamento de cada oficina, depois que começamos a 

Barbara (manejadora) põe [o livro] aberto de frente para a roda para que 

todos possam ter visibilidade sobre ele. A leitura se faz da seguinte forma: 

cada participante da roda vai lendo uma página em voz alta. Barbara 

começa, depois Neia (manejadora), depois eu (manejador), Leo (criança), 

Rafael (criança).... Laura (criança) não quer ler. Não insistimos. A leitura 

roda de novo, Leo está empolgado. Laura de novo não quer ler quando 

chega sua vez. Ela simplesmente faz um não com a mão, nervoso e arisco. 

Pergunto se ela tem certeza que não quer ler. Ela responde que não. Apesar 

disso, adota um papel de “maestro”. É ela que dita quem lerá a próxima 

parte. Fico pensando se faz isso somente para se esquivar da leitura, ou se 

é	dessa	forma	que	consegue	participar	do	momento.	Prefiro	acreditar	na	

segunda alternativa. Um pouco de tempo depois, Neia também pergunta 

e a resposta é a mesma. [...] tenho a feliz surpresa de perceber que Laura 

começou a ler. Fico vendo. As palavras são ditas baixinhas antes de serem 

pronunciadas para o mundo. Quando emperramos em alguma palavrinha, 

Bárbara vem ao socorro e ajuda. Foi bem bacana perceber que havia certa 

sinergia nessa leitura. Todos acompanhavam. Eu, particularmente, estava 

me deliciando com ela. Não era perfeita, mas acontecia. Sem desistências, 

sem	choros,	com	vontade	e	afeição.	O	livro	termina.	(Diário	de	Campo	de	

08/04/2015)

Ela (manejadora) pega o livro ‘Bruxa, venha a minha festa’ e começa. José 

(criança) está prestando atenção. Ela começa lendo: “Senhora bruxa, por 

favor, venha a minha festa!”. Felipe (criança) olha para a página que mostra 

a foto da bruxa, que, por sinal, era bem feia mesmo. Bate nela e diz: “Eu 

não	quero	ela	na	minha	festa!”.	Mas	continuamos	a	ler	assim	mesmo.	Os	

personagens convidados para a festa foram mudando e, com eles, os tons 

de voz usados para representar cada um também. Nesse momento, Leo 

e Felipe (crianças) já estão superconcentrados na história. Dissemos que 

aconteceu	algum	tipo	de	contágio.	(Diário	de	Campo	de	26/04/2015)
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Percebemos que o livro e o texto literário, frequentemente, tornaram-se veículos de expressão 
e possibilitaram muitas conversas, as quais tentamos acolher. Conversar com as crianças, ouvir 
suas vozes, ao contarem sobre suas vidas ou ao enunciarem suas vontades para o próprio 
planejamento da Oficina, representa uma modificação em um certo “modo de fazer” contato 
com o infantil, tantas vezes marcado pela negação de seu saber, sobretudo no que tange à 
crianças usuárias de um serviço de saúde mental. Estas observações apontam para uma 
nova concepção possível acerca do papel desempenhado pela criança frente ao seu próprio 
tratamento, e para novas diretrizes no cuidado com estas crianças no sentido da produção de 
autonomia e valorização do saber infantil. Além disso, a nosso ver, os processos disparados pela 
Oficina possibilitaram o cultivo de outras relações no âmbito sutil da experiência do sofrimento 
e dos processos de saúde, através da construção coletiva de mudanças nos modos relacionais e 
atencionais. A arte, a leitura da literatura, no âmbito das experimentações realizadas na Oficina 
da Palavra, mostrou-se como dispositivos especialmente potentes neste cultivo.
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O grupo Fractal, da Universidade Federal do Espírito 
Santo (Vitória, Brasil) é um grupo de pesquisa que integra 
a Rede de Estudos e Práticas Conectivas em Saúde Pública 
- Conectus, do qual fazem parte alunas graduandas de 
Psicologia, mestrandos do Programa de Pós-graduação 
em Psicologia Institucional da UFES (PPGPSI) e duas 
professoras do Departamento de Psicologia. Tem se 
dedicado à pesquisa dos processos de medicalização 
e medicamentalização atuais. Há cerca de três anos, o 
Fractal desenvolve um trabalho de acompanhamento da 
experiência infantil atravessada pelo uso de medicamentos 
psiquiátricos, em parceria com uma estratégia de pesquisa-
intervenção participativa (Gestão Autônoma da Medicação) 
que busca promover a cogestão da medicação psiquiátrica, 
considerando a experiência dos sujeitos implicados no 
processo de prescrição, dispensa, acompanhamento e 
consumo de psicotrópicos.
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RESUMO

Aproximadamente 840 línguas coexistem na Papua Nova Guiné (PNG) (Simons & Fenning, 
2017), um fato que desperta a curiosidade de pesquisadores do mundo todo. Apesar desta 
diversidade cultural o sistema acadêmico da PNG é monolíngue, utilizando apenas o inglês, 
negligenciando saberes tradicionais vinculados as línguas nativas. Nesta investigação, 
conduzida com a comunidade indígena Nalik, documentamos aspectos da literatura oral local, 
em grande parte relacionada as aves. Para os Nalik, as aves encontram-se representadas em 
rituais e cerimônias tradicionais, possuindo um papel importante na organização social, pois 
simbolizam seus clãs. Os participantes foram alunos da Madina Primary School que durante 
os meses de outubro e novembro de 2016 participaram de um workshop onde pesquisaram, 
entre seus familiares, histórias tradicionais sobre as aves. Os relatos foram transferidos para 
o discurso escrito, num processo onde os alunos foram auxiliados na correção e formatação 
de seus textos. Posteriormente os textos foram ilustrados e editados no formato de um livro 
coletivo A Maani: Birds and Nalik Culture2. Esta investigação possibilitou uma reflexão acerca 
de uma educação mais contextualizada aos aspectos multiculturais, na busca de um possível 
caminho para a valorização da cultura deste grupo étnico e consequente contribuição para 
manutenção do seu conhecimento tradicional.

PALAVRAS-CHAVE

Conhecimento tradicional, interdisciplinaridade, investigação-ação, Papua Nova Guiné.

1. Este artigo é parte da minha pesquisa de Mestrado “Aves na cultura Nalik: (re)Conhecendo a voz da comunidade por meio 
da investigação-ação (Papua Nova Guiné)”, defendida em 2017 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra (da Silva, 2017).
2. O termo “a maani” vem do nalik e significa “aves”. Na língua nalik a palavra “a” é sempre colocada na frente de substantivos 
(Volker, comunicação pessoal, Junho 23, 2016).
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INTRODUÇÃO

Possuindo aproximadamente 5% da biodiversidade do planeta (WWF, 2017) e 12% das línguas 
faladas no mundo, a Papua Nova Guiné (PNG) é considerada um país de grandes diversidades 
(Volker, 2014). Cerca de 840 línguas coexistem nesta região (Simons & Fenning, 2017), um 
fato que desperta o interesse e a curiosidade de pesquisadores do mundo todo. Apesar 
desta biodiversidade cultural, o sistema acadêmico da PNG é monolíngue, utilizando apenas 
o inglês, o que acaba por negligenciar conhecimentos e saberes tradicionais vinculados as 
línguas nativas. 

A presente investigação relata o registro e documentação de aspectos da literatura oral do 
grupo indígena Nalik da PNG. Durante o processo de pesquisa foram coletadas diversas 
informações e narrativas, principalmente aquelas relacionadas as aves, dentro do contexto 
cultural desta comunidade, os quais foram utilizados na produção do livro coletivo A Maani: 
Birds and Nalik Culture (da Silva & Volker, 2018) com alunos da Madina Primary School (MPS). 
A execução das etapas foi através do diálogo interdisciplinar onde, durante um workshop 
prático, foram desenvolvidas atividades artísticas, produção de textos, coletivos e individuais, 
inspirados em temas etnozoológicos, presentes na cultura local.

Assim, se propôs a compreender como a inserção de práticas interventivas, que favoreçam a 
expressão da voz ativa e participativa da comunidade Nalik, poderia auxiliar no reconhecimento 
e valorização de elementos de seu próprio meio cultural. Como proposto por Knopp & Darbylly 
(2007, p. 9), a promoção de ações e políticas de valorização da cultura e da participação popular 
contribuem para promoção do desenvolvimento da capacidade das pessoas em se assumirem 
como sujeitos de sua história, na busca da emancipação, por meio da tomada (e/ou mudança) 
de consciência quanto aos valores e crenças culturais. Este processo se relaciona com as 
reflexões de Paulo Freire, sobre a conscientização do homem e consequente transformação 
da realidade. Segundo Paulo Freire “quanto mais conscientização, mais se ‘desvela’ a realidade, 
mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo” e este processo só é possível através das “práxis”, ou seja, da dialética “ação-reflexão” 
que se “[…] constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 
caracteriza os homens” (Freire, 1979, pp. 26-27). 

Neste sentido, esta ação emancipatória concomitante a um processo de conscientização 
reflexivo possibilitaria também a valorização dos saberes e conhecimentos tradicionais locais, 
o que contribuiria para combater o que Santos (2002) chamou de Sociologia das Ausências, 
legitimando inúmeras experiências sociais que se encontram desperdiçadas e invisibilizadas 
diante de um sistema monocultural do saber.

LOCAL DE ESTUDO E PARTICIPANTES

A PNI é formada por um conjunto de ilhas, localizadas na região Nordeste da PNG. A ilha 
principal, Ilha de New Ireland (INI), possui cerca de 194.000 habitantes e dois distritos: Kavieng, a 
sede administrativa, localizada no Norte da INI e Namatanai, localizada a 260km ao Sul (ADI, n.d.). 

Segundo o Ethnologue (2016), a PNI possui 22 grupos étnicos. As práticas descritas neste trabalho 
foram desenvolvidas na região de domínio do grupo Nalik, que se encontra distribuído por 15 

aldeias na INI. O censo realizado em 2000 listava 4000 pessoas como pertencentes a este grupo, 
onde a maior aldeia é a Madina, com cerca de 600 habitantes (Volker, 2014). Os participantes 
envolvidos nas práticas pedagógicas foram 57 alunos, 23 do Sexto e 34 do Sétimo Ano, da MPS, 
localizada na aldeia Madina. 
 
Os grupos étnicos da PNI, possuem uma estreita interação com os animais, onde estes estão 
representados em cerimônias, manifestações religiosas e na estruturação social. Também 
possuem culturas bem semelhantes partilhando, por exemplo, sociedades matrilineares o que 
contrasta, diretamente, com a maioria dos grupos indígenas da PNG que são patrilineares. As 
comunidades da região Norte da PNI, entre os quais incluem-se os Nalik, estão organizadas 
em um sistema de clãs (Were, 2003), os quais consistem numa importante característica social, 
pois definem os arranjos familiares (parentesco e descendência), influenciando casamentos, 
propriedade de terras, posições sociais, além da construção da identidade pessoal. Os clãs são 
geridos e liderados pelos maimais3. 

O grupo Nalik possui oito clãs, representados por animais selvagens da região da INI, sendo sete 
espécies de aves e uma cobra. Os animais têm grande importância nas cerimônias tradicionais 
representando totens, entre os clãs, além de serem protagonistas em diversas histórias, onde 
representam uma complexa relação com os antepassados, dentre as quais, a mais importante é 
o malagan (ou malanggan); esculturas entalhadas em madeira, acompanhadas de uma tradição 
cerimonial funerária em homenagem aos seus antepassados (Volker, 1993, p. 111).

ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO WORKSHOP: OFICINAS E ATIVIDADES 

O workshop foi desenvolvido ao longo dos meses de outubro e novembro de 2016, durante 
7 semanas. O tempo total dispendido com os alunos foi de aproximadamente 48 horas de 
atividades. Em sala de aula, pude contar com a ajuda do Linguista Dr. Craig Alan Volker4 
e do Maimai Neil Gaalis, como facilitadores durante minha comunicação com os alunos, 
elucidação de questões surgidas referentes a cultura Nalik, além da orientação e organização 
dos grupos durante as diversas práticas. A presença de ambos também foi importante no 
auxílio das correções dos textos produzidos pelos alunos, durante as oficinas, viabilizando 
a otimização do tempo em sala de aula e dinamização na condução dos trabalhos, o que 
foi fundamental para atender aos estudantes, permitindo disponibilizar tratamento especial 
para aqueles com maiores dificuldades. 

Todas as práticas foram desenvolvidas utilizando-se a língua inglesa como veículo para 
comunicação oral e escrita, pois trata-se da língua utilizada no ambiente acadêmico da MPS. 
As atividades desenvolvidas durante o workshop foram agrupadas em três oficinas: 

1. Storytellying, onde os alunos conheceram a morfologia dos livros, analisaram algumas 
narrativas trazidas para a sala de aula e, posteriormente, também produziriam textos e ilustrações 

3. O título maimai significa ser “Líder de um Clã”, possuindo permissão para administrá-lo e falar em reuniões públicas, de acordo 
com as leis tradicionais de seus grupos. Um único clã pode possuir vários maimais (Volker, comunicação pessoal, Junho 23, 2016).
4. Professor adjunto do Cairns Institute, James Cook University – Australia; foi o responsável pelo registro, documentação e 
elaboração de um sistema de escrita para a língua Nalik (Volker, 1998).
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Fig. 1 - Diagrama do processo da investigação-ação utilizado durante o 
desenvolvimento do workshop, adaptado a partir de Smith (2001).
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autorais;
2. Hand-made Books, utilizando o texto produzido na etapa anterior, os alunos construíram 
um pequeno livro artesanal;

3. Interpretação, Registro e Documentação, etapa destinada a elaboração de textos e 
ilustrações para confecção do livro A Maani: Birds and Nalik Culture. 

Após a finalização do workshop os textos produzidos ainda seriam validados com os alunos e 
membros da comunidade, editados e diagramados em computador e finalmente impressos. O 
workshop, neste sentido, buscou a contextualização dos saberes curriculares com o cotidiano 
do aluno, não apenas como uma ação facilitadora do aprendizado, mas também como 
uma ferramenta a proporcionar estímulo, despertar a satisfação e o interesse do educando. 
Para possibilitar maior sucesso na aprendizagem, as atividades precisam também serem 
instigantes e desafiadoras, devem permitir que o participante possa explorar e descobrir coisas 
por si só, além de permitir “dar significado ao conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que 
se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no dia a dia [...] (Kato & Kawasaki, 2011, p. 46).

Estas inter-relações disciplinares foram conduzidas, concomitante a discussões e reflexões dos 
vários aspectos da cultura Nalik, como a estrutura dos clãs e a representação que os animais 
possuem nesta representação sociocultural, buscando a descrição de símbolos, práticas 
tradicionais e narrando histórias folclóricas presentes no imaginário cultural da região.

APRESENTAÇÃO, INTRODUÇÃO E DINÂMICA DO WORKSHOP

Na primeira semana, visitei o 6º e o 7º ano onde, após proceder à minha apresentação, 
elucidei detalhadamente como o workshop seria desenvolvido nas semanas seguintes. Neste 
primeiro contato, pedi a colaboração de todos e expus que o objetivo final seria a produção de 
um livro, contendo narrativas elaboradas pelas duas turmas. A partir deste primeiro contato, 
eu começaria a utilizar as informações e narrativas coletadas previamente em entrevistas 
com a comunidade, para adequar as atividades propostas para as oficinas do workshop. Este 
processo, desenvolvido em etapas distintas, segue o modelo de investigação-ação proposto 
por Kurt Lewin, onde é aplicada uma fase de reconhecimento e reflexão antes da criação de 
um plano e o desenvolvimento da ação (Smith, 2001). Assim, durante a realização das oficinas, 
havia uma etapa reflexiva sobre quais assuntos deveriam ser abordados visando contemplar 
aqueles considerados relevantes a comunidade. A partir desta etapa era elaborado um 
roteiro que envolvia a produção e/ou adaptação de materiais a serem apresentados aos 
alunos e posteriormente o desenvolvimento da ação em sala de aula. Após a realização 
das práticas, os resultados eram avaliados e, caso fosse necessário, eram discutidos ajustes 
no processo metodológico para que pudéssemos prosseguir para uma próxima fase, que 
poderia ocorrer durante o desenvolvimento de uma determinada oficina ou representar o 
início de uma nova atividade. Este processo era conduzido juntamente com os membros da 
comunidade onde eu também compartilhava minhas experiências e impressões sobre as 
atividades desenvolvidas. O diagrama apresentado na Figura 1, demonstra como as etapas 
foram organizadas ao longo do workshop.

OFICINA STORYTELLING 

Esta oficina considerou quatro etapas distintas, a saber: (1) Livros, classificação e conteúdos, 
(2) Roda de leitura, (3) Tell Us Your Story e (4) Hand-made Books. Estabeleceram-se como 
objetivos específicos desta atividade, os seguintes: 
     - apresentar as principais partes que compõem um livro e discutir as funções sociais destas 
obras, a partir da observação, analise e manipulação destes materiais. Assim, buscamos 
identificar e classificar os componentes presentes na morfologia dos livros, tanto da parte 
textual, quanto pelos componentes pré e pós textuais, além da discussão sobre a importância 
dos gêneros literários e suas funções sociais;
     - conhecer e descobrir os significados de duas narrativas: um conto infantil europeu e uma 
lenda tradicional brasileira, buscando debater sobre as similitudes e diferenças entre estas 
narrativas e a importância que elas possuem em suas respectivas culturas;
     - elaborar textos e ilustrações, sobre a cultura local, a partir de informações registradas com 
os participantes, membros da comunidade, além de narrativas colhidas pelos próprios alunos.

(1) Livros, classificação e conteúdos 
Na segunda semana do workshop os alunos puderam observar livros de diversos gêneros 
literários (e.g. livros de contos, romances, infantis, além de guias de viagem e livros didáticos), 
analisando suas similaridades e diferenças (Figura 2). Após o período de observação foi 
desenvolvido um debate orientado por duas questões: quais partes dos materiais observados 
são similares a todos os itens analisados e como eles chegaram a esta conclusão?; quais as 
principais diferenças entre eles?
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Fig.  2 - Composição de fotos mostrando alunos observando e analisando livros de 
diferentes gêneros literários (fotos: da Silva, 2016). 101100

Fig.  3 - Alunos recebendo orientações durante a correção de seus textos. (todas as fotos: 
da Silva, 2016 - exceto a imagem à esquerda, na parte inferior, capturada por Volker, 2016).

Através deste debate foi possível apresentar os principais componentes de um livro, 
mostrando também que, cada gênero literário propõe-se a uma determinada função social, 
existindo, portanto, diversos tipos de livros, com diversas funções na sociedade e que a leitura 
e a compreensão do texto precisam ser desenvolvidas dentro de um determinado contexto 
para o qual o livro foi elaborado. Salientamos que estas informações eram extremamente 
importantes pois, como iríamos elaborar um livro, precisávamos compreender seus elementos 
constituintes.

(2) Roda de Leitura
Nesta etapa, que foi executada na segunda e na terceira semana do workshop apresentei, 
durante uma atividade de “contação de histórias”, narrativas de outras culturas, enriquecidas 
com ilustrações. Eu havia, previamente, escolhido a “Lenda do Boto-cor-de-rosa”, muito 
popular na região norte do Brasil e o conto “Músicos de Bremen”, dos irmãos Grim. Ambas 
as obras escolhidas estão associadas a animais, um tema que se relaciona a proposta central 
do workshop, sendo a primeira sobre o boto-cor-de-rosa, um golfinho de água doce que vive 
nos rios da região da Amazônia no Brasil; a segunda a animais domésticos, representados por 
um burro, um cão, um gato e um galo. A seleção destas narrativas baseou-se na riqueza de 
detalhes de suas composições, além da possibilidade de abordar os animais de uma forma 
mais humanizada, buscando assim torná-las mais atrativas e curiosas aos alunos. Considerou-
se, ainda, que esta opção possibilitava, ainda, uma possível aproximação com as próprias 
narrativas folclóricas locais onde, muitas vezes, aparecem animais, forças da natureza ou 
objetos, com características humanas, tais como a fala e os costumes.

Como a Madina Primary School não possui equipamento de multimídia e eletricidade, o 
desenvolvimento desta atividade foi realizado através de uma apresentação montada em 
cartões em tamanho A3. Para o conto “Músicos de Bremen” foram utilizados o texto e a 
apresentação, contendo 11 pranchas, produzidos pela Don Bosco (2013), já a “Lenda do Boto-
cor-de-rosa” possuía texto e 10 pranchas que haviam sido elaboradas previamente para esta 
atividade. Cada quadro ilustrado representava um determinado momento da narrativa, que 

era mostrado aos alunos, conforme o texto era lido em voz alta. Após o relato das obras, foram 
discutidos a importância social que elas possuem em suas respectivas culturas, além das 
mensagens e simbologias que elas trazem embutidas em suas narrativas.

Na sequência, os alunos receberam, cada um, uma cópia da lenda “The Origyn of the Clans”, 
sobre a origem dos clãs do grupo Nalik, que havíamos registrado durante entrevistas com 
membros da comunidade. Após a leitura do texto, conversamos sobre o que haviam achado da 
narrativa, se já conheciam aquela lenda, bem como sobre detalhes referentes aos personagens 
protagonistas da história. Explicamos, então, que aquela narrativa seria integrada ao livro 
que iríamos mais tarde desenvolver em conjunto e que, porém, ela também necessitaria ser 
ilustrada como o conto “Os Músicos de Bremen” e a “Lenda do Boto-cor-de-rosa”. Assim, com 
a colaboração dos alunos, dividimos a lenda “The Origyn of the Clans” em 7 partes, onde cada 
trecho seria representado por uma ilustração. Deixamos os alunos livres para se organizarem 
e formarem grupos de trabalho, porém, acordamos que todos precisariam ajudar com ideias 
além de auxiliarem a colorir as ilustrações. O texto e as figuras produzidas, nesta atividade 
foram posteriormente incluídos no livro A Maani: Birds and Nalik Culture.

(3) Tell us your story
Durante a segunda semana, pedi aos alunos que formassem grupos, com 2 a 4 componentes, 
e depois entreguei a cada equipe uma folha em branco especialmente desenvolvida para esta 
atividade. Expliquei, então, que cada grupo deveria escrever uma história simples de algum 
evento que se lembrassem ou ainda poderiam pesquisar com amigos e familiares alguma 
história ou lenda e registrá-la naquele papel. O tema abordado deveria estar relacionado as 
aves existentes na província e/ou na comunidade local e como exemplos indiquei que poderia 
ser uma espécie que o grupo gostasse ou mesmo o símbolo de seus clãs. Conforme os textos 
eram entregues eu, o Professor Volker e o Maimai Gaalis procedíamos, juntamente com cada 
grupo, às correções gramaticais e de formatação para que se adequassem as normas da língua 
inglesa (Figura 3). Muitos dos documentos produzidos pelos alunos apresentavam várias 
incorreções, nomeadamente falta de letras, palavras, pontuações inadequadas (colocadas 
incorretamente e/ou inexistente) e parágrafos incompletos. 
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Fig. 4 - Livros artesanais produzidos pelos alunos durante a oficina Hand-made Books. 
(Foto: da Silva, 2016).

Segundo Gerin et al. (1998), a reestruturação do texto, mediada pelo professor, exige a participação 
direta do aluno para que ele perceba, através de um exercício de reflexão e reelaboração, como 
um texto se estrutura e apresenta claramente suas ideias. O professor ainda, segundo as autoras, 
não se deve concentrar apenas na correção dos aspetos formais do texto, mas, sim, na sua 
organização e estrutura, no encadeamento das frases e na explicitação de ideias. 

(4) Oficina Hand-made Books
O texto produzido pelos alunos durante a atividade Tell us your story, após ter sido devidamente 
corrigido e reestruturado foi utilizado nesta oficina, para a produção de um de pequeno livro 
artesanal. No encaminhamento desta prática, que aconteceu nas terceira, quarta e quinta 
semanas do workshop, foram mantidos os mesmos grupos constituídos na oficina anterior 
e cada equipe recebeu um “Book Kit”, i.e., um conjunto de folhas, preparadas num formato 
padronizado, contendo espaços para elaboração e/ou colagem de figuras e produção de 
textos. Nas folhas destinadas a confecção da capa, contracapa e folha de rosto, haviam espaços 
para o preenchimento de informações comumente encontradas na maioria dos livros como: 
título, autor, editora, local da publicação, biografia do autor e notas sobre o assunto do livro.

O objetivo era possibilitar ao aluno rever as informações apresentadas na atividade Livros, 
classificação e conteúdos, porém desta vez, dando-lhe oportunidade para participar como 
produtor de sua obra. Após finalizados, os livros seriam ainda encadernados, utilizando-
se grampeador e cola para prender as páginas e fita adesiva colorida para acabamento da 
lombada (Figura 4).

ano contribuiu com duas narrativas: “Why the zizilipak (Willie wagtail) has white eyebrows” 
e “The zizilipak (Willie wagtail), the xor (crow) and the zosmaai (kingfisher)”, duas lendas 
que procuram explicar as cores do Willie wagtail (Rhipidura leucophrys), uma ave bastante 
comum na região das aldeias da PNI. O 7º ano escolheu três textos: “The drongo”, que descreve 
a espécie Dricurus megarhynchus, ave símbolo da PNI; “Why the regaaum (sea eagle) 
catches fish”, explicando porque o eastern osprey (Pandion cristatus) alimenta-se quase que 
exclusivamente de peixes; e The mandala (Flying fox - Pteropus sp.) and the mangaaf (lorikeet), 
que descreve o motivo, pelo qual, o coconut lorikeet (Trichoglossus haemotodus) são coloridos, 
enquanto que os morcegos flying fox são escuros.

INTERPRETAÇÃO, REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

Nesta etapa, que teve início na terceira semana e se prolongou até o final do workshop, os 
alunos foram orientados a elaborarem textos sobre temas relacionados a PNI, retratando os 
ambientes naturais, suas aves, além de descreverem os clãs Nalik, seus animais totens e alguns 
elementos culturais deste grupo étnico. Os temas foram escolhidos pelos alunos, após eu ter 
explicitado que os textos deveriam representar aspectos da cultura local e também a história 
que eles gostariam de contar as pessoas sobre o grupo étnico ao qual pertencem. 

No primeiro dia de atividade, a partir da sugestão das duas turmas, elaboramos uma lista 
de temas, além de uma sequência provisória de como eles seriam representados na obra 
finalizada. Esta configuração, no entanto, seria por diversas vezes reordenada, bem como 
novos assuntos incluídos, conforme aprofundávamos as discussões durante a oficina. Nos dias 
subsequentes, após escolha dos principais temas, os alunos trabalharam em grupos com 3 a 
5 integrantes, desenvolvendo textos curtos para perguntas que preparávamos, previamente, 
antes de nossos encontros. Este processo era desenvolvido através de um cartão, contendo 
diversas questões, que cada grupo recebia no encerramento de cada dia de atividade, assim 
eles poderiam refletir antecipadamente sobre os assuntos propostos, além de também 
consultarem seus familiares e amigos. Desta forma, eles deveriam, no próximo encontro, 
trazer as respostas para estas perguntas escritas em uma folha e/ou, dependendo do assunto 
abordado, redigir suas observações e reflexões, em grupo, na sala de aula.
 
A escolha das perguntas era baseada nos temas definidos pelos alunos, além de assuntos que 
surgiam durante o desenvolvimento das atividades. Os textos elaborados eram socializados, 
através da leitura ou da apresentação dos mesmos no quadro negro da sala de aula, assim, 
parágrafos que se tratavam de assuntos afins poderiam ser complementados, fundidos ou 
reorganizados com a ajuda dos alunos. Ressalto que esta forma de construção e organização 
de textos já havia sido utilizada anteriormente, durante projetos educativos conduzidos ao 
longo da construção do meu Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia (da Silva, 2013).

Um exemplo, desta dinâmica, foi quando preparei perguntas, aos alunos, sobre questões 
referentes aos seus clãs e animais totens. Havia percebido, nos encontros realizados na 
primeira semana do workshop que, enquanto discutíamos sobre a organização social do 
grupo Nalik, três alunos não sabiam a que clã pertenciam e 7 não sabiam o nome do seu 
animal totem. Assim, propus uma discussão mais focada nesta temática, entregando no dia 
13 e 14 de outubro, uma ficha com perguntas relacionadas aos clãs e seus totens. Cada grupo 

Alguns dos textos produzidos, nesta oficina, foram incluídos no livro A Maani: Birds and Nalik 
Culture. A seleção das narrativas foi efetuada pelos próprios alunos, a partir do critério que 
deviam representar aspectos da cultura local, como lendas e contos tradicionais. Assim, o 6º 
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Fig.  5 - Cartões contendo o nome dos Clãs Nalik e seus respectivos animais símbolos. 
A expressão “tok ples” significa “língua indígena local”.

deveria, portanto, buscar respostas para estas questões, para que pudéssemos discuti-las 
em nosso próximo encontro, que seria realizado no dia 18 de outubro. Durante este intervalo, 
até o próximo dia de atividade, eu também me reuniria com membros da comunidade, para 
preparar uma apresentação sobre este tópico, utilizando cartões coloridos com os nomes dos 
clãs e seus animais totens, procurando redigir os nomes em nalik, de acordo com as regras 
ortográficas. Este material foi utilizado durante a atividade realizada no dia 18, sendo afixado 
no quadro negro (Figura 5).
O procedimento, relatado com os cartões, foi utilizado durante todo o processo de produção 

das narrativas, buscando sempre fornecer informações, sanar dúvidas e orientar os grupos, 
dentro dos assuntos que estávamos discutindo. Além deste procedimento, durante a redação 
dos textos e produção de ilustrações, os alunos eram sempre orientados por guiões de 
perguntas, instruções sobre o comportamento em sala de aula e de como deveriam utilizar 
os materiais fornecidos para produção das ilustrações. Estas recomendações eram elaboradas 
a partir das experiências, ao longo do desenvolvimento do workshop, além das questões e 
dúvidas emergidas durante as discussões em sala de aula.

Paralelamente a produção dos textos, alguns grupos descreveram e desenvolveram os 
desenhos dos animais que representam os Clãs Nalik. Durante esta atividade, os animais 
foram observados a partir de dois e-books sobre aves da região da PNG: Birds of New Guinea 
(Pratt & Beehler, 2014) e Birds of Melanesia, Bismarcks, Solomons, Vanuatu and New Ireland 
(Dutson, 2011), projetados na tela de um computador e de um tablet, além da publicação em 
papel: Indo-Pacific coral reef field guide (Allen & Steene, 1998). 

VALIDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO 

Ao longo do processo de produção dos textos nas oficinas, aos poucos, fui digitando e editando 
este material no computador, fundindo parágrafos para construir uma única narrativa, porém, 

procurando sempre respeitar a sequência de temas sugerida pelos alunos. Ao final da sétima 
semana de atividades eu já tinha um texto provisório, contendo aproximadamente 11 páginas 
e, de posse deste material, procedi a impressão de 17 fotocópias, das quais, 10 eu submeti a 
apreciação dos alunos, para que eles pudessem, em grupo, ler, avaliar, apontar possíveis erros, 
ou ainda sugerirem possíveis mudanças e adequações. As sete fotocópias restantes foram 
encaminhadas para membros da comunidade Nalik, para que estes também procedessem a 
avaliação e validação dos textos. A decisão de submeter os textos dos alunos a apreciação dos 
membros da comunidade, foi estabelecida devido a intensa participação e envolvimento, dos 
informantes-chave e outros moradores das aldeias, durante a execução do workshop, além de 
também permitir a elas tomarem conhecimento e sugerirem correções e alterações sobre o 
que havíamos escrito sobre a cultura de seu povo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do workshop, dividido em oficinas práticas, considerou o diálogo 
interdisciplinar na produção de textos e elaboração de ilustrações, permitindo a participação 
ampla dos alunos na discussão de temas referente as aves, inter-relacionados ao contexto 
cultural Nalik. Possibilitou, adicionalmente, a exploração de aspectos sobre a história da 
comunidade, a geografia da PNI e da sua biodiversidade. Os alunos foram orientados 
não apenas a produzirem textos, mas também a pesquisarem, relativizarem, discutirem e 
explorarem vários temas, integrados com outras formas de linguagens e disciplinas, num 
processo dinâmico e dialógico onde os saberes compartilhados permitissem a construção 
conjunta de um novo saber. 

Estas inter-relações foram conduzidas buscando a descrição de símbolos, práticas tradicionais 
e narrando histórias folclóricas presentes no imaginário cultural da região. Desta forma, 
em sala de aula, identificamos as aves símbolos dos clãs e seu comportamento, através 
dos conhecimentos Nalik em conjunto com o sistema taxonômico científico; transferimos 
narrativas orais, registradas na comunidade, para o registro escrito e pictórico; discutimos e 
descrevemos elementos tradicionais importantes, como a cerimônia malagan, considerada a 
base da cultura dos grupos étnicos do norte da PNI. 

Nosso propósito foi considerar o aluno não apenas um mero aprendiz, a ser moldado 
dentro de uma nova experiência pedagógica, mas como um indivíduo detentor de saberes 
construídos dentro de seu meio cultural e da história de sua comunidade, permitindo a 
ele também se expressar e propagar sua voz. Partindo desta prerrogativa, de mediar a 
construção do conhecimento a partir da vivência e experiência dos alunos, as práticas 
utilizadas foram organizadas buscando a criação de situações de aprendizagem onde o aluno 
pudesse participar ativamente. Outro cuidado observado foi a proposição de práticas que 
possibilitassem uma nova forma de ensinar, distanciando-se dos métodos mais tradicionais 
utilizados pelos professores no cotidiano escolar local, onde verificamos a quase ausência 
de trabalhos em grupos em detrimento de aulas quase que exclusivamente expositivas. A 
organização em grupos, no entanto, é uma das características fundamentais da cultura das 
comunidades étnicas desta região, onde a divisão de tarefas na condução de cerimônias e 
atividades tradicionais são determinadas pelos clãs, uma experiência que também faz parte 
do dia a dia destes alunos junto a suas famílias. Procurou-se, desta forma, integralizar diversas 
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Fig.  6 - Livro coletivo A Maani: Birds and Nalik Culture, desenvolvido com os alunos 
da Madina Primary School. A esquerda, capa da produção e a direita exemplo de 
uma das páginas do livro (Foto: da Silva, 2018). 

mídias e conteúdos curriculares numa abordagem de aprendizagem construcionista, com 
atividades práticas assentes na partilha e diálogo, organizadas em grupos, o que permitiu uma 
maior interação e cooperação entre os participantes. 

A utilização da investigação-ação, a qual pressupôs momentos diversos de diálogo e de 
trabalho em conjunto com a comunidade, foi fundamental no estabelecimento de um 
clima de confiança e interesse por parte dos membros do grupo Nalik. Permitiu, de entre 
outras potencialidades referidas pelos participantes, evitar a produção de descrições 
descontextualizadas sobre a cultura local, uma crítica exposta por muitos membros da 
comunidade em relação a investigações antropológicas desenvolvidas na região que, segundo 
eles, acabam por retratarem seus costumes e modo de vida de forma superficial e equivocada. 

O atual ensino da MPS também se encontra distanciado dos elementos culturais Nalik, pois 
negligencia os saberes tradicionais em detrimento de um currículo que prioriza o aprendizado 
de conteúdos ocidentais, por meio de recurso a metodologias essencialmente expositivas e 
que promovem a realização de atividades individuais (em detrimento de opções coletivas e 
colaborativas). O desenvolvimento da integração da cultura tradicional, material e imaterial, no 
currículo escolar, trabalhando em conjunto com a comunidade foi outra caraterística distintiva 
deste trabalho de investigação. Atendendo às perspectivas dos participantes envolvidos nestas 
iniciativas foi, em efetivo, possível a concretização de “um espaço de diálogo, de interlocução 
de culturas, de respeito a cultura dos alunos, na medida em que considera suas formas de vida 
e seus saberes” (Paim & Nodari, 2012, p. 14). 

O livro A Maani: Birds and Nalik Culture (Figura 6), construído por intermédio de experiências 
e das vozes destes participantes, compila diversos aspectos da cultura Nalik além de canções 
e narrativas tradicionais, documentados e descritos a partir do olhar da própria comunidade. 
Também encerra um conjunto de informações deste grupo étnico, registrados pela primeira 
vez para o diálogo escrito a partir das narrativas orais.

Conclui-se que este livro é um material que exemplifica um modelo prático-construtivo, para 
uma educação contextualizada aos aspectos culturais, na busca de um possível diálogo para 
valorização e (re)conhecimento de saberes e práticas tradicionais que são parte da identidade 
de seus integrantes.

Esta pesquisa particulariza um processo metodológico que poderia ser replicado em outros 
contextos culturais, como com os grupos do norte da PNI, com os quais o grupo Nalik 
possui similitudes em relação a organização social em clãs e a realização das cerimônias 
malagan. Seria interessante, também, conduzir uma investigação semelhante, mediante 
contextualização, em outras comunidades indígenas e/ou tradicionais. O processo reflexivo e 
participativo desenvolvido ao longo desta investigação pode contribuir para o empoderamento 
da comunidade na manutenção da sua identidade cultural, pois oportuniza um espaço para 
uma discussão profunda destes elementos, pela própria comunidade.
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RESUMO

Este artigo apresenta o processo, os resultados e a reflexão sobre a experiência de arte 
participativa e prática artística no âmbito do projeto de investigação transnacional – Cultural 
Encounters in Intervention Against Violence – CEINAV. Pretendemos mostrar de que forma o 
processo de arte participativa informou a prática artística individual da artista-investigadora 
Raquel Felgueiras, assim como possibilitou a criação de um campo de mediação entre arte, 
investigação e público. Partindo da análise das narrativas visuais criadas por mulheres e jovens 
vítimas de violência, refletimos sobre a prática artística em contexto de investigação e suas 
potencialidades, através da representação gráfica da curta metragem de animação Sendas, 
realizada no âmbito do projeto.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta o processo, os resultados e a reflexão sobre a experiência de arte 
participativa e prática artística no âmbito do projeto de investigação transnacional – Cultural 
Encounters in Intervention Against Violence – CEINAV. Para além da investigação empírica, 
este projeto teve uma componente artística, pensada para dar espaço e oportunidade de 
expressão a mulheres e jovens vítimas de maus tratos e negligência.
Pretendemos demonstrar a coerência do processo artístico que incluiu a arte participativa e 
a prática artística individual e se concretizou na realização da curta metragem de animação 
Sendas, da artista-investigadora Raquel Felgueiras. Partimos da apresentação do trabalho 
realizado enquanto projeto de arte participativa e dos seus resultados, não só em termos 
criativos e artísticos, mas também de investigação, para estabelecer a ligação entre as 
narrativas de intervenção contra a violência, que foram recolhidas e a reinterpretação pessoal 
da artista-investigadora. Para tal, fazemos uma apresentação gráfica do filme Sendas. Esta 
é um convite a uma reflexão continuada sobre os resultados do projeto de investigação, 
apresentando-se como uma porta aberta que permite múltiplos questionamentos. Acresce 
que este é um exemplo da utilização da arte na produção de conhecimento, ao estabelecer 
pontes entre o resultado da investigação, os/as participantes no projeto e um público alargado. 
Através deste artigo pretendemos abrir espaço para uma reflexão sobre a função das linguagens 
artísticas na produção e divulgação de mensagens e problemáticas sociais, e pensar de que 
forma a arte, através de múltiplas linguagens, pode levantar questões, promover a reflexão e o 
debate de forma mais percetível e apelativa para o público em geral.
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1. ARTE PARTICIPATIVA NO PROJETO CEINAV

A vertente de arte participativa do projeto CEINAV tinha como objetivo dar às vítimas/
sobreviventes de violência, a possibilidade de se expressarem e partilharem as suas visões 
relativamente à intervenção de que foram alvo. Em cada equipa do CEINAV havia uma artista, 
responsável pelo desenvolvimento e dinamização de workshops artísticos com vítimas de 
violência. Esta vertente da investigação do CEINAV foi um espaço de liberdade não só para 
participantes como artistas. 

O projeto de arte participativa centrou-se no conceito de narrativa visual como forma de expressão 
e comunicação. Cada ato de linguagem, escrito, falado ou visual, contém em si uma indicação 
sobre a posição do/a autor/a dentro de uma estrutura social numa dada cultura. Para além 
disso, permite ao/à narrador/a a materialização de experiências vividas, incluindo as emoções 
associadas a esses eventos. Segundo Maria José Magalhães (2005) o que o narrador conta é 
realidade, mesmo que não corresponda a todos os dados factuais, retrata a sua interpretação, 
é uma realidade subjetiva. As narrativas visuais, ao fazerem uso de diversos recursos (imagem, 
texto escrito) e recorrendo a significados e memórias precedentes, materializam e expressam 
perceções subjetivas dos/as narradores/as, neste caso, sobre as experiências e vivências de 
mulheres e jovens que passaram por um processo de intervenção, após ou durante a experiência 
de violência. Questões como confidencialidade e anonimato foram uma preocupação constante, 
e fator determinante no desenvolvimento do projeto e das atividades.

O projeto de arte participativa foi estruturado em três fases e foi por nós pormenorizadamente 
descrito em artigo já publicado. As/Os participantes tiveram acesso a uma máquina fotográfica 
descartável e um caderno A6 para que registassem imagens simbolicamente relacionadas 
com momentos ou aspetos mais relevantes da intervenção. O que nos interessava era a 
expressão visual de uma narrativa de sentimentos e, para isso, tentámos alargar o espectro de 
ação das/os participantes fornecendo-lhes diferentes tipos de ferramentas de registo visual. 
Como afirmam Wang e Burris (1997, p. 372), a máquina fotográfica é à partida facilmente 
manuseada por praticamente qualquer pessoa. No CEINAV, a utilização da fotografia 
constituiu um recurso complementar nos workshops criativos não sendo este um projeto de 
photovoice. As fotografias tiveram um papel mais próximo da photo-elicitation se tivermos em 
conta que seguimos algumas das etapas essenciais deste método de investigação descritas 
por Gilliam Rose (2008): entrevistas iniciais com os/as participantes que não abordam questões 
fotográficas, posterior entrega de máquinas fotográficas aos participantes e algumas 
orientações sobre o que fotografar, revelação das imagens e entrevista para discussão das 
imagens. Esta conversa sobre as fotografias reveladas ocorreu no início dos workshops e os/as 
participantes tiveram liberdade para falar de todas ou apenas algumas das suas fotografias.

Durante o workshop foi pedido aos/às participantes que criassem uma narrativa visual que 
refletisse os aspetos mais importantes no processo de intervenção. Podiam usar as fotografias, 
assim como uma série de materiais de pintura e desenho. É um processo a que poderemos 
chamar “visual voice” no sentido em que os/as participantes recorrem a variados meios visuais 
de expressão plástica. 

As fotografias serviram para colmatar algum constrangimento nas representações, mas também 
para criar um sentido de familiaridade e proximidade com representações simbólicas. Cada 

fotografia foi impressa em formato A4 e era possível utilizar fotografias de qualquer participante. 
O nosso objetivo era possibilitar a permuta de signos e significados entre participantes, mas tal 
não se verificou. 

Foram realizados dois workshops, durante os quais, artista e investigadora foram conversando 
individualmente com cada participante sobre as narrativas que estes/as estavam a criar. Foi 
nesse diálogo mais intimista e próximo que os/as participante explicaram as suas opções e o 
significado das suas composições. Para alguns/mas deles/as, verbalizar aspetos importantes da 
sua narrativa visual foi um processo emotivo e doloroso, o que indica que a expressão plástica 
liberta mais facilmente memórias e sentimentos, que a linguagem verbal tende a ocultar.

Como resultado destes workshops temos 7 narrativas visuais, que foram objeto de análise 
tendo em vista a bibliografia e todos os materiais resultantes do processo de investigação. Na 
análise das imagens produzidas, seguimos alguns dos passos fundamentais aconselhados por 
Gillian Rose (2005): 1) olhar as imagens com detalhe e profundidade na medida em que não 
podem ser reduzidas apenas ao seu contexto; 2) identificar a dimensão e o efeito dos objetos 
visuais; 3) tomar em consideração a nossa visão das imagens, 4) selecionar a amostra das 
imagens com que vamos trabalhar; e finalmente, 5) dividi-las em categorias para classificação. 
Esta análise, articulou os registos áudio das entrevistas realizadas, com as reflexões das/os 
participantes e as reflexões das investigadoras. A análise das narrativas visuais resultantes dos 
workshops permitiu-nos identificar 3 categorias chave: a clausura, a libertação e a resignação. 

O sentimento de clausura surge representado como um labirinto do qual não se consegue sair, 
ou como um cruzamento perante o qual não sabemos que direção escolher. Esta encruzilhada 
e dificuldade de sair de uma determinada rota ou rotina, refere-se não só a acontecimentos 
anteriores à intervenção, mas também após esta. O sentimento de emparedamento está, 
regra geral, associado a acontecimentos anteriores à intervenção e é representado por 
imagens escuras de janelas fechadas ou gaiolas que aprisionam o sujeito. Encruzilhada 
e emparedamento são subcategorias que nos remetem para o sentimento generalizado 
de clausura, de limitação nas escolhas físicas e emocionais. Este processo criativo permitiu 
alargar a interpretação do impacto da violência nas relações de intimidade e familiares. Nos 
estudos, a violência é habitualmente associada ao medo e sofrimento (LaViolette & Barnett, 
2000) e as vítimas usam muito nas suas narrativas verbais a metáfora do inferno. Aqui, o nosso 
entendimento alarga-se compreendendo a violência como clausura e emparedamento. A 
violência é também a privação da liberdade (Stark, 2007) e de ação e agência.

Na categoria de libertação, francamente associada à intervenção e rutura com a violência, 
identificámos como subcategorias a tomada de consciência, a travessia/passagem, a 
transformação e a esperança. A tomada de consciência surge na auto-representação com 
rosto, e representa um momento de auto-conhecimento e de análise do mundo que nos 
rodeia. A travessia/passagem é muito representada nestas narrativas visuais pela noção de 
viagem, o partir, o comboio, ou mesmo a estrada e o trajeto de vida. Há nesta subcategoria 
uma relação clara entre o caminho que é necessário percorrer para atingir a libertação. Por 
sua vez, a transformação surge como uma explosão, ou uma mutação no percorrer de um 
caminho. Ela chega a adquirir a forma de um signo/símbolo que se transforma gradualmente 
à medida que a narrativa avança, ou mesmo de um vulcão em erupção que funciona como 
uma metáfora visual para aquele que é o ponto de viragem na sua história. Depois de uma 
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“explosão” nada ficará como antes. A esperança, à semelhança da travessia e passagem, está, 
regra geral, representada por uma estrada ou caminho, por situações ao ar livre. Mas aqui, 
este caminho, o mar, o céu e uma imensidão de mundo, encontram-se ainda por percorrer e 
conhecer. Eles são uma possibilidade em aberto que se espera mais risonha e alegre do que 
no passado. Há nesta esperança uma confiança não só no futuro, mas no sujeito e na sua 
determinação em avançar. 

A resignação surge como terceira categoria. Algumas das narrativas visuais apresentam 
representações do presente, sem referências a esperanças futuras, sem confrontos ou tensões. 
Estão circunscritos a uma rotina na qual não se sente qualquer questionamento da mesma, 
revelando falta de perspetiva para outro mundo, outro futuro.

O processo de arte participativa permitiu complementar os conhecimentos produzido pela 
investigação, através da exteriorização de sentimentos por parte das vítimas e de ulterior 
análise dessa expressão visual. Permitiu uma compreensão alargada dos sentimentos 
envolvidos no processo de intervenção contra a violência. Para além disso, estas categorias 
foram determinantes para toda a reflexão pessoal e prática artística que originou a realização 
da curta metragem de animação Sendas.

2. A REALIZAÇÃO DO FILME – UMA REFLEXÃO A PARTIR DE MÚLTIPLAS NARRATIVAS

Após o desenvolvimento do processo de arte participativa, da construção de narrativas visuais 
sobre o processo de intervenção contra a violência e sua posterior análise, houve tempo 
para uma reflexão artística. Essa oportunidade, para refletir, investigar e criar, possibilitou a 
realização da curta metragem de animação Sendas. A minha ideia ao desenvolver o guião 
do filme foi tentar condensar as inúmeras histórias de intervenção, numa só história, numa 
viagem metafórica pelos altos e baixos deste processo.

A construção do guião para o filme Sendas foi profundamente informada e moldada pela 
minha experiência enquanto artista-investigadora no projeto CEINAV, pelas entrevistas e 
processo de escrita das histórias de intervenção no qual participei, pelo desenvolvimento do 
projeto de arte participativa e interação com as/os participantes e pelos resultados da análise 
das narrativas visuais. 
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The material out of which a work of art is composed belongs to the common 

world rather than to the self, and yet there is self-expression in art because 

the self assimilates that material in a distinctive way to reissue it into the 

public world in a form that builds a new object. (Dewey, 1934, p. 2012) 

É verdade que a realização do filme Sendas é fruto da assimilação e do contacto privilegiado 
com as histórias e narrativas de mulheres e jovens vítimas de violência. Mas é verdade também, 
que neste processo de assimilação, compilação, seleção e transformação dos múltiplos registos 
num novo registo, fica expressa a minha inquietação relativamente ao tema da intervenção. 
O filme Sendas, enquanto produto artístico e simultaneamente produto de investigação, 
não pode ser desligado/destacado da sua autoria. Ele é uma proposta pessoal de leitura do 
real. Para além disso, o filme não apresenta um resultado da investigação no sentido de uma 

resposta. O filme propõe sim, a partir dos resultados da investigação, um apelo constante ao 
questionamento e reflexão.

The research here would not be geared toward the accumulation of 

empirical facts or propositional knowledge, although that might be part of 

the story. Instead, arts research would be inquiry into how to experience 

and transform the unifying quality of a given experience in search of 

deepened meaning. (Johnson, 2010, p. 150)

O processo de construção do guião é ao mesmo tempo uma reflexão pessoal sobre a minha 
participação no projeto de investigação CEINAV, e uma reflexão sobre os resultados do processo 
de arte participativa. Optar por criar um filme de animação respondia ao desejo da equipa 
de partilhar com um público alargado as histórias das/os participantes. Mas à medida que a 
ideia se concretizava e materializava nos meus esboços e storyboard, tornou-se evidente que 
este trabalho contemplava também uma dimensão de questionamento sobre os processos de 
intervenção e os dilemas que estes comportam presentes na investigação do CEINAV.

The making of artworks is thus an ongoing exercise – an apprenticeship – 

in how to remake experience to enhance meaning. It shows us how things 

might be developed in the service of consummatory experience, more than 

it gives us a particular body of knowledge. (Johnson, 2010, p. 150)

Neste sentido a realização do filme abre uma possibilidade de leitura ao serviço da reflexão 
dos problemas sociais. Não se trata de usar o filme como ferramenta de investigação 
antropológica substituindo o bloco de notas no trabalho de campo. Ao contrário do filme de 
imagem real, que trouxe novas possibilidades às ciências sociais, o filme de animação, propõe 
a (re)construção do real recorrendo a metáforas visuais. O cinema de animação transporta-nos 
facilmente para o plano do imaginário, do sensível, das metáforas e do simbólico. 

As memórias são o reconstruir de um episódio, estão em constante mutação na tentativa de fixar 
um momento da nossa experiência. Criar um filme, é criar uma memória que se repete vezes 
sem conta, imutável, mas que encontra espaço para uma contínua transformação na leitura do 
espetador. O filme é por isso a tentativa de deixar uma marca, uma memória nos outros e que a 
partir desta se possa alargar o debate e o diálogo sobre uma determinada temática.

O processo de criação artística, especificamente na realização do filme Sendas, é um vai-
vem entre mundo e imagem, entre a recolha de memórias dos outros, transformadas pela 
experiência, re-projetadas novamente em imagens que procuram aprofundar o entendimento 
que temos sobre os processos de intervenção.“A permuta entre experiência e lembrança é 
uma troca entre mundo e imagem.” (Belting, 2002, p. 90) As categorias chave identificadas 
na análise das narrativas visuais foram o ponto de partida para a criação de uma história que 
pudesse conter todas as histórias. Clausura, libertação e resignação são os conceitos chave, 
que se transformam em momentos determinantes da ação e da narrativa. São estes os 
sentimentos que orientam e traçam a linha temporal de eventos, que determinam a viagem 
emocional das personagens. De salientar que estes mesmos sentimentos foram identificados 
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através da análise de imagens produzidas pelas mulheres e jovens. Deste modo, partimos das 
imagens, para o texto, para produzir novas imagens.

Nas próximas páginas, apresentamos uma sequência de frames do filme Sendas que mostram 
as duas narrativas que o compõem. O suporte de papel elimina o movimento constituindo 
estas imagens numa nova narrativa visual. Ao leitor é dada a oportunidade de fazer uma 
primeira leitura das imagens não totalmente condicionada pela explicação de cada uma delas. 
Reconheço contudo, que o facto de ter já exposto o processo de criação do filme de algum 
modo direciona a leitura das imagens. 

Com o projeto de arte participativa, e a forma como as/os participantes se fizeram representar 
nas suas narrativas visuais, tornou-se também evidente que era necessário quebrar com as 
imagens estereotipadas das vítimas de violência. A forma como nos referimos às mulheres 
vítimas de violência, com condescendência ou pena, molda a forma como a sociedade atua 
na intervenção. O filme pretende desafiar essa imagem da mulher vítima, com marcas físicas. 
Esta personagem feminina passa por um turbilhão de emoções e perda, mas tem capacidade 
de resiliência. A marca não é física, é emocional. Está representada simbolicamente pelo corte 
dos fios (amarras de sentimentos e memórias) que a ligam a tudo o que teve antes, de bom 
e de mau. A imagem da mulher que flutua num vazio enquanto observa o aparecimento 
desses fios e o seu corte, parece calma e pacífica, mas na realidade representa um momento 
de grande solidão e angústia. O que fazer depois da rutura com a violência? Como reconstruir 
a sua vida? A intervenção é um processo de ajuda, apresenta possibilidades e caminhos a 
seguir. Mas, o sentimento de libertação só é alcançado quando encontramos e fazemos o 
nosso próprio caminho. Quando à semelhança da personagem deste filme, abrimos uma 
porta onde ela não existia.

No filme, a narrativa dos irmãos desenrola-se a par da narrativa da mulher. Eles surgem pela 
primeira vez a jogar mikado. Um jogo de equilíbrio de forças sensível e que facilmente cai por 
terra. No momento em que o irmão decide finalmente qual peça retirar da estrutura, uma 
mancha negra assombra o momento. O jogo termina, irmão e irmã abrigam-se agora no 
abraço um do outro na tentativa de escapar às investidas desta fúria negra que gradualmente 
os envolve. O que as entrevistas e as conversas com os/as jovens que participaram no projeto 
CEINAV nos revelam, é precisamente uma multiplicidade de trajetos, de histórias, de violências 
e negligência, difícil de condensar numa só narrativa. Esta mancha, de contornos pouco 
definidos, condensa assim os relatos dos/das jovens que à semelhança das personagens do 
filme, perderam o seu chão.

Ao contrário da mulher que flutua enquanto observa os fios que a ligam ao passado, as crianças 
deste filme são transportadas numa bolha, saltando para parte incerta, sem saber o que virá 
depois. Não são ouvidas, não lhes é dito nada. Aterram sem expressão numa instituição, e ali 
ficam à espera do que virá. E o que se segue é uma nova violência, uma separação, inevitável 
num sistema que não possibilita a permanência de laços afetivos fundamentais. É esta rutura, 
com algo ou alguém que nos é próximo e afetivamente importante, que arranca os fios 
emocionais do interior das personagens e faz transparecer as marcas de todo um percurso 
demasiado difícil e duro. A intervenção proporciona caminhos, no entanto, nem sempre 
parece produzir o efeito que seríamos tentados a esperar de uma rutura com a violência. A 
nostalgia dos laços afetivos perdidos dificulta a construção de um caminho, transparecendo 
uma certa resignação.
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emocional das personagens. De salientar que estes mesmos sentimentos foram identificados 
através da análise de imagens produzidas pelas mulheres e jovens. Deste modo, partimos das 
imagens, para o texto, para produzir novas imagens.

Nas próximas páginas, apresentamos uma sequência de frames do filme Sendas que mostram 
as duas narrativas que o compõem. O suporte de papel elimina o movimento constituindo 
estas imagens numa nova narrativa visual. Ao leitor é dada a oportunidade de fazer uma 
primeira leitura das imagens não totalmente condicionada pela explicação de cada uma delas. 
Reconheço contudo, que o facto de ter já exposto o processo de criação do filme de algum 
modo direciona a leitura das imagens. 
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3. REFLEXÃO FINAL

A arte participativa permitiu criar um espaço e tempo para a expressão de sentimentos que 
não transpareceram nas entrevistas. Permitiu também, confirmar que a visão estereotipada 
das vítimas não corresponde à imagem que estas têm de si mesmas. É de salientar que a 
simples rutura com a violência não é uma transição fácil e harmoniosa, ou que a partir daí tudo 
corre sobre rodas. O filme Sendas pretende mostrar precisamente os dilemas e incertezas, a 
angústia e a dificuldade de um processo de reconstrução.

A reflexão sobre o processo de investigação e seus resultados, possibilitou a realização da curta 
metragem de animação Sendas, que é ao mesmo tempo produto artístico e um campo de 
mediação, que permite dar voz às múltiplas vozes das vítimas que experienciaram processos 
de intervenção contra a violência. Recorrendo apenas à linguagem visual simbólica, leva 
o questionamento sobre a temática da intervenção a públicos muito diversificados. Foi 
selecionada e apresentada em diversos festivais de cinema nacionais e internacionais, em 
países tão díspares como o Sudão do Sul e os Estados Unidos da América, o Bangladesh e o 
Reino Unido, passando pela Itália entre outros.
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RESUMO

“Se abríssemos as pessoas encontraríamos paisagens” diz a cineasta francesa Agnès Varda no 
seu documentário “As praias de Agnès”. A paisagem contemporânea não é mais considerada 
uma mera realidade exterior contemplada de forma passiva: para além do olhar é através do 
corpo e dos sentidos, percorrendo os lugares, que experienciamos as múltiplas dimensões 
das paisagens, vivenciando emoções e criando sentidos sobre nós e o mundo à nossa volta. 
As paisagens são hoje entendidas como espaço de construção sensorial, mental e afetiva 
tornando-se parte da nossa narrativa pessoal e coletiva, constituindo aquilo que podemos 
designar como a experiência humana da paisagem. 

De que forma é que então o corpo sensorial movendo-se através do espaço pode influenciar e 
moldar a nossa perceção e experiência da paisagem? E qual a importância dessa experiência 
na construção de significados sobre o eu, os outros e o mundo? Para explorar estas questões 
implementou-se um estudo in situ no Vale do Corgo, no Alto Douro Vinhateiro, recorrendo-se 
a walking interviews. Esta metodologia em movimento foi selecionada por permitir aceder 
em tempo real à experiência dos participantes gerando dados profundamente informados 
por esta paisagem e experiência específicas, e permitindo relacionar estímulos sensoriais, 
caraterísticas e dimensões materiais e imateriais da paisagem. 

A experiência in situ dos participantes tornou possível a emergência de outras perspetivas 
sobre a paisagem do Vale do Corgo, permitindo inferir simultaneamente a existência de uma 
interligação entre a experiência de determinadas dimensões da paisagem e determinados 
estímulos sensoriais, bem como a influência do contexto espacial. Partindo destes dados criou-
se uma cartografia de caráter alternativo e experimental que englobasse os aspetos mais 
relevantes da experiência dos participantes incluindo, para além de aspetos físicos, formais, 
topográficos ou geográficos, aspetos intuitivos, psicológicos ou emotivos. 

O mapeamento da experiência multissensorial e em movimento desta paisagem, concretizada 
através do caminhar, revelou uma paisagem que comporta diferentes camadas de tempo 
e espaço que refletem as vivências e ações dos indivíduos na e através dela [paisagem]. 
Através da experiência da paisagem comprovou-se que é olhando, tocando, percorrendo, 
incorporando, sentindo, que as paisagens à nossa volta se podem tornar paisagens interiores.
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PALAVRAS-CHAVE

Experiência da paisagem, corpo, sentidos e caminhar, emoções e significados, dimensões da 
paisagem, cartografia

A EXPERIÊNCIA MULTISSENSORIAL DA PAISAGEM

“Se abríssemos as pessoas encontraríamos paisagens” diz a cineasta francesa Agnès Varda 
num dos seus filmes. Esta afirmação reflete em grande medida a perspetiva contemporânea 
sobre o conceito de paisagem – a paisagem não é mais considerada uma mera realidade 
exterior contemplada de forma passiva: para além do olhar é através do corpo e dos sentidos, 
percorrendo os lugares, que experienciamos as múltiplas dimensões das paisagens, 
vivenciando emoções e criando sentidos sobre nós e o mundo à nossa volta. 
Surgida durante o século XX, esta nova abordagem e entendimento sobre como o ser humano 
percebe, age e interage com o mundo, passa a considerar que aspetos como a influência 
do corpo sensorial, da identidade social e cultural e das emoções são parte fundamental no 
estudo e compreensão do que é a experiência humana da paisagem. 

Um dos aspetos centrais desta nova abordagem assenta sobre a revolução sensorial, como 
a denominou o antropólogo David Howes (2006), que em meados do século XX se dá em 
diversas áreas do conhecimento: rejeita-se  a secundarização do sensorial em detrimento 
da razão e o corpo passa a ser entendido como uma espécie de consciência (Agapito et al., 
2013). Os sentidos deixem assim de ser considerados meros recetores estáticos para serem 
entendidos como ferramentas que atuam como mediadores entre a mente e o corpo, tendo as 
sensações um papel chave na nossa experiência do mundo (Agapito et al., 2013). 

A crescente visibilidade e importância do sensorial conduziu simultaneamente ao 
questionamento da hegemonia percetual e epistemológica nas culturas ocidentais do sentido 
da visão (Ingold, 2002; Pallasmaa, 2012), com uma série de autores a considerar que privilegiar 
a visão como principal meio de conhecer o mundo à nossa volta pode desvalorizar modos 
alternativos de o experienciar e compreender (Cosgrove, 2003; Pallasmaa , 2012; Zardini, 2012)  
e que o enfoque na paisagem como mera representação visual pode invalidar conceções 
imateriais nela existentes (Macpherson, 2005).

Simultaneamente, e ainda em contraponto à paisagem percebida de um ponto de vista 
estático e único, ganha relevância a ideia da locomoção como ponto de partida para a leitura 
e experiência da paisagem – é percorrendo a paisagem e “através dos pés em contacto com o 
chão (….) que estamos de forma mais essencial e contínua em contacto com o que nos rodeia” 
Ingold (1993; 2004, p.330).

Caminhar permite-nos incorporar o que nos cerca, mediando o encontro entre as pessoas e as 
qualidades sensoriais dos espaços (Lund, 2005; Harvey, 2014). Indo ainda mais longe caminhar 
pode também revelar o imaterial e o intangível, englobando passado e presente, contribuindo 
para a construção da identidade dos lugares que percorremos (Bender, 2001) ou despoletar 
memórias e emoções que se constituem nas nossas narrativas pessoais (Pink, 2007; Costa et al, 
2014a). Nas palavras da escritora e ensaísta Rebecca Solnit (2014) caminhar é uma das formas 
mais íntimas de nos relacionarmos com a paisagem oferecendo perspetivas e introspeções 
simultaneamente sobre o lugar e sobre nós próprios. 

De todas estas abordagens emerge a noção de que as paisagens são hoje entendidas como 
um espaço de construção sensorial, mental e afetiva e de que é através desta experiência 
profundamente humana que estas se tornam parte da nossa narrativa pessoal e coletiva.

A INVESTIGAR A EXPERIÊNCIA MULTISSENSORIAL DA PAISAGEM

Partindo deste conceito de que a experiência da paisagem é intrinsecamente uma experiência 
multissensorial colocam-se-nos uma série de questões: 
De que forma é que o corpo sensorial movendo-se através do espaço influencia e molda a 
nossa perceção e experiência da paisagem? E como é que essa experiência influencia o nosso 
bem-estar, emoções, comportamento e identidade?

Para explorar estas questões foi implementado um estudo no Vale do Corgo, no Alto Douro 
Vinhateiro, partindo da realização de uma série de entrevistas in situ.

A escolha do Vale do Corgo não foi aleatória. Na realidade a paisagem do Alto Douro Vinhateiro 
é-nos frequentemente ainda apresentada como um cenário homogéneo, onde domina 
a presença da vinha, numa leitura que assenta eminentemente sobre a ideia de paisagem 
como representação visual. Estudar a experiência in situ, imersiva e em movimento de pessoas 
que visitam esta região permitiria contrariar a perspetiva monofocal sobre esta paisagem e 
perceber que outras perspetivas e leituras são possíveis (Fig. 1).

Fig.  1 - Aspetos da paisagem do Vale do Corgo
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Nesse sentido a realização de entrevistas em movimento - walking interviews - era fundamental 
para aceder à leitura feita pelos diferentes participantes das diversas dimensões materiais e 
imateriais desta paisagem partindo da sua experiência multissensorial.  

A walking interview é uma metodologia em movimento que consiste na realização de uma 
entrevista individual semiestruturada ao longo de um determinado percurso: um formato que 
apresenta um caráter mais conversacional, com questões previamente preparadas e questões 
ad-hoc.  Esta metodologia permite que os participantes expressem as suas perceções e valores 
em relação à sua experiência da paisagem tão naturalmente quanto possível (Bergeron et 
al., 2014) contextualizando-a no espaço onde ela decorre (Jones et al., 2008; Evans & Jones, 
2011). Os dados gerados através deste método estão assim profundamente informados pelas 
caraterísticas das paisagens em que ocorrem (Evans & Jones, 2011) permitindo simultaneamente 
explorar aspetos mais elusivos, dinâmicos ou efémeros da experiência humana da paisagem 
(Jones et al., 2008; Büscher & Urry, 2009).

As walking interviews permitiriam assim investigar a experiência multissensorial da paisagem 
no Vale do Corgo e mais concretamente a relação entre estímulos sensoriais, dimensões da 
paisagem experienciados pelos participantes no estudo e as caraterísticas da paisagem.

SENTIDOS E DIMENSÕES MATERIAIS E IMATERIAIS DA PAISAGEM 

Embora tradicionalmente sejam considerados 5 os sentidos existentes, na realidade não existe 
consenso quer quanto ao seu número quer quanto à sua classificação (Grahn & Stigsdotter, 
2010; Agapito et al., 2013).

Para o nosso estudo adaptamos a classificação dos sentidos realizado pela especialista americana 
Jean Ayres (2005), tendo estabelecido as seguintes categorias de estímulos sensoriais: visão, 
audição, olfato, paladar, cinestesia (proprioceção) e ainda a categoria corpo (Tabela 1).  

Categoria 
sensorial

Referências 

Visão

Audição

Olfato

Tato

Paladar

Cinestesia

Corpo

Ver, olhar

Ouvir, sons

Cheirar, aromas

Sensações cutâneas, toque, pressão, textura, temperatura e dor

Provar e sabores

Movimento, posição dos membros e do corpo, equilíbrio e gravidade

Vários estímulos sensoriais simultâneos, multissensorial, corpo

Tabela 1: Categorias de estímulos sensoriais e respetivas referências

Foram também definidas categorias de dimensões materiais e imateriais da paisagem 
(Tabela 2) com base na investigação de Grahn et al. (2010), Costa et al. (2014a; 2014b), e ainda 
Van Herzele & Wiedemann (2003) e Gobster & Westphal (2004). Estas dimensões englobam 
qualidades, significados, valores e atributos que constituem uma paisagem, sejam eles de 
caráter tangível ou intangível, que são percebidos ou experienciados pelas pessoas e que 
podem incluir sensações relativas a bem-estar físico e/ou mental, emoções, memórias, 
ligação ao lugar, etc.

Descrição da 
dimensão

Natureza Elementos naturais existentes na paisagem; 
Atributos sensoriais desses elementos (sons, cheiros, etc.); 
Áreas percebidas pelos indivíduos como naturais ou designadas 
genericamente como natureza, podendo compreender áreas mais ou menos 
humanizadas (vinha, olival, hortas, bosquetes, matos, áreas ripícolas, etc.).

Cultura Herança histórica e património construído, produtos da intervenção 
humana na paisagem.
História do sítio e/ou dos seus habitantes e aspetos socioeconómicos; 
Paisagem vinhateira enquanto produto da intervenção humana (história 
cultural do uso da terra); 
Memórias (enquanto produto da vivência cultural dos sujeitos); reflexões 
de natureza diversa (sociais, culturais, ambientais, pedagógicas, etc.).

Relações 
espaciais

a) Vistas: vistas, cenários, panoramas 
b) Espaço: perceção/experiência do espaço - espaço aberto, fechado, 
escala do espaço, sensações de pressão, clausura, liberdade. 

Diversidade a) Biodiversidade: diversidade de espécies de flora e/ou fauna.
b) Diversidade paisagística: diversidade de usos de solo (vinha, horta, 
bosquete, matos, etc.).

Serenidade Ambiente imperturbado, silêncio, tranquilidade, paz e/ou organização do 
espaço, ambientes percebidos como seguros ou acolhedores.

Beleza Aspeto da envolvente ou de elementos da paisagem, sensações de 
maravilhamento referentes a atributos sensoriais de elementos (sons, 
texturas, cores, etc.).

Recreio/
Socialização

Atividades de recreio (passear, contemplar, atividades desportivas, etc.) 
e/ou atividades sociais (conviver com outros) 
Comodidades associadas a atividades de recreio.
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Ao longo dos percursos vão-se revelando as narrativas da experiência da paisagem do Vale do 
Corgo: 
          “A gente já viu isto em fotografia, em imagem e coisas do género, mas é o estares aqui, é o 
sentires, é o fazeres o caminho, o andares, é diferente…” 
          “Torna-se comovente olhares para a paisagem e perceberes o trabalho que está aqui.”
          “Ouves o passarinho, ouves a água, sentes aquela coisa do impacto, sentes que o solo muda, 
percebes que o chão em que estás é diferente, e sentes os cheiros, roças ali numa erva e sentes 
a picada, sentes a sombra, sentes o sol (...) Vives mais.”
          “Vês com os sentidos todos.”
          “Caminhar aqui (...) dá-me essa tranquilidade” 
          “Os cheiros (...) Eu quando estou aqui a passar lembro-me do meu avô…”
          “O que eu gostei mais foi a tranquilidade que o rio transmitiu e também a paz interior que 
tive com o contacto com a natureza. É algo absolutamente extraordinário.” 
          “[Fazer o percurso] trouxe-me tranquili… trouxe-me alegria, é engraçado.”

Bem-estar 
(físico e 
mental)

Sensações/estados mentais de relaxamento, tranquilidade, paz; sensações 
de segurança;
Sensações de energia, revigoramento, satisfação.

Dimensão 
emocional

Sentimentos e emoções despoletadas pela experiência; Memórias/
histórias pessoais despertadas pela experiência; Sensações/emoções/
reflexões que denotem ligação ao lugar.

Tabela 2: Dimensões materiais e imateriais da paisagem definidas no estudo

A EXPERIÊNCIA DOS PERCURSOS

As entrevistas, de caráter individual, decorreram entre abril e outubro de 2014, ao longo de 
dois percursos de visitação com caraterísticas diferenciadoras para melhor aferir a relação 
entre estímulos sensoriais, dimensões experienciadas e as caraterísticas da paisagem. Os 
participantes eram um grupo heterogéneo, não sendo nenhum deles natural e/ou residente 
na região (Figura 2).

Fig. 2 - Gravação áudio e vídeo das entrevistas aos participantes durante o percurso

Partindo destas narrativas e para possibilitar uma leitura mais clara da relação entre estímulos 
sensoriais e dimensões da paisagem, foram ambos codificados para cada participante, 
sintetizando-se esta informação sob a forma de diagramas (Figura 3). 

Fig. 3 - Diagrama dos dados codificados a partir da entrevista de um dos participantes 

Simultaneamente quer os sentidos quer as dimensões referidos foram mapeados, 
contextualizando espacialmente as referências e permitindo relacionar estímulos, dimensões 
e caraterísticas específicas da paisagem (Figura 4).

Fig. 4 - Mapa das dimensões da paisagem referenciadas ao longo dos percursos

A posterior transformação destes dados qualitativos em dados quantitativos permitiu-nos, através 
de uma análise simultaneamente mais holística e detalhada, ir mais longe no estudo destas 
relações e perceber quais os sentidos mais preponderantes na leitura e experiência de cada 
dimensão desta paisagem e quais as dimensões mais significativas para cada estímulo sensorial.

A EXPERIÊNCIA DOS PERCURSOS - CONCLUSÕES

A experiência in situ dos participantes tornou possível a emergência de outras perspetivas 
sobre a paisagem do Vale do Corgo, surgindo o Vale do Corgo como uma paisagem que 
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Mapear a experiência da paisagem tem assumido aspetos tão diversos como os das 
representações de Richard Long, em que o corpo é um instrumento de medida do espaço e do 
tempo, ou dos mapas psicogeográficos dos situacionistas que resultam da deriva pelo espaço 
e da apropriação do território através da experienciação de comportamentos alternativos 
(Careri, 2013) passando por uma multiplicidade de abordagens contemporâneas (Figura 5).  

apresenta uma elevada diversidade de dimensões materiais e imateriais, facto patente na 
multiplicidade de aspetos referidos pelos participantes. Um dos aspetos interessantes foi 
verificar que em contraponto à leitura desta paisagem como paisagem cultural altamente 
intervencionada, sobrepõe-se frequentemente uma leitura bastante naturalista - mesmo 
em áreas onde é bastante notória a ação humana pela presença das vinhas, hortas, olivais 
ou muros, a paisagem continuou muitas vezes a ser lida como natureza. Esta leitura foi 
possibilitada pelo caminhar ao longo dos percursos que revelou a diversidade sensorial, 
dimensional e de elementos paisagísticos do Vale do Corgo.

O bem-estar e as emoções foram também dimensões significativas na experiência da 
paisagem do Vale. O bem-estar foi particularmente impactante e valorizado por todos os 
participantes estando relacionado com a experiência da serenidade do espaço e da diversidade 
multissensorial da natureza. A dimensão emocional assumiu igualmente um papel relevante 
apresentando, no entanto, um caráter mais diverso e intimista. O corpo, o cheiro, os sons, 
o caminhar na paisagem, levou a que fossem despoletados memórias ou emoções que 
acresceram significado à experiência dos participantes.  

O estudo permitiu inferir ainda que a leitura de determinadas dimensões da paisagem parece 
estar mais determinantemente interligada a estímulos sensoriais específicos e vice-versa. Os 
sentidos em particular parecem dividir-se em duas categorias. De um lado a visão que incide 
sobretudo na leitura de dimensões de caráter mais material e exterior - natureza, cultura, vistas 
e beleza - e do outro lado os restantes sentidos com mais impacto na leitura de dimensões 
mais imateriais como a serenidade do espaço, a dimensão emocional ou a experiência do 
bem-estar. Foi também comprovado que a frequência, o tipo e a diversidade de estímulos 
experienciados são influenciados pelas caraterísticas da paisagem.

Todos estes elementos permitiram comprovar que o caráter diverso e multissensorial 
da experiência da paisagem pode tornar essa experiência mais complexa, profunda e 
potencialmente duradoura. Como dar então visibilidade à paisagem do Vale do Corgo? 
Como mostrar a identidade própria deste vale traduzindo a experiência das pessoas que o 
percorreram? Como comunicar a paisagem?

CARTOGRAFIAS DA EXPERIÊNCIA MULTISSENSORIAL DA PAISAGEM 

Tradicionalmente na civilização ocidental o mapa é uma representação gráfica da superfície 
terrestre que nos permite situar fisicamente no mundo. Em oposição a esta abordagem clássica 
que enfoca sobre os aspetos físicos, formais, topográficos ou geográficos, a abordagem de 
caráter mais experimental das cartografias alternativas permite a inclusão de aspetos mais 
intuitivos, psicológicos ou emotivos, alargando as possibilidades de comunicar a paisagem e 
mostrando-a como um espaço de construção sensorial, mental e emocional. 

Muitas destas cartografias alternativas resultam da experiência em movimento dos espaços, 
concretizada sobretudo através do caminhar. Nas palavras da artista e investigadora Karen 
O’Rourke (2013, p. xvii) “Like walking, mapping is an embodied experience carried out from a 
particular point of view that «makes possible the finiteness of my perception and the opening 
out upon the complete world as a horizon of every perception»”.

Fig. 5 - Richard Long: A sixty minute circle walk  on Dartmoor, 1984 (esquerda).  Guy Debord e Asger Jorn: (Página de) Mémoires, 
1957 (direita).

Os diferentes mapas criados sobre a experiência da paisagem no Vale do Corgo (Figuras 6, 7 
e 8) pretenderam-se simultaneamente como representação de uma paisagem onde estão 
inscritas as narrativas da experiência multissensorial e poética dos diferentes indivíduos 
que a percorreram e como instrumento expressivo que pudesse funcionar como um objeto 
exploratório para novas experiências e narrativas.

A representação dos percursos recorre a uma combinação de imagens e texto para evocar as 
sensações e as emoções, memórias e reflexões despoletadas por esta imersão do corpo na 
paisagem e que foram partilhadas pelos participantes ao longo dos percursos. 

Os mapas querem testemunhar a experiência desta paisagem, uma experiência que é 
dinâmica e fluida de uma paisagem que está sempre em construção.  Em construção pela 
ação dos seres humanos e inumanos, dos elementos naturais, da passagem do tempo. Em 
construção também na forma como cada um de nós vivencia a paisagem e ela passa a fazer 
parte da nossa narrativa individual e coletiva.

141
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Fig. 6 - Mapa conjunto dos dois 
percursos – mural apresentado na 
exposição “Conhecer a paisagem 
com os pés do chão” realizada no 
Museu do Douro em abril de 2016.

Fig. 7 - Mapa do percurso 1 – verso

Fig. 8 - Mapa do percurso 2 – verso

.6

.7 .8



.2 PESQUISA EXPERIMENTAÇÃO REFLEXÃO ENSAIAR ARTE E CIÊNCIA PARA RELIGAR NATUREZA E CULTURA

144

CONCLUSÃO  

Compreender a relação que estabelecemos com as paisagens à nossa volta tornou-se um dos 
pontos centrais nas abordagens contemporâneas sobre a temática da paisagem. 

O diálogo que se estabeleceu com as pessoas que percorreram o Vale do Corgo foi fundamental, 
permitindo revelar uma paisagem multidimensional e perceber o que nela é valorizado num 
contexto de fruição de percursos de visitação. A experiência das dimensões desta paisagem 
está interligada a estímulos sensoriais específicos e é influenciada pela especificidade do 
contexto espacial.  A visão é um sentido preponderante em algumas dimensões da paisagem 
enquanto outras dimensões, geralmente de caráter mais imaterial, estão interligadas a uma 
experiência mais multissensorial. As pessoas valorizaram a sensação de natureza transmitida 
por esta paisagem bem como a sensação de bem-estar resultante do caminhar e da 
existência de estímulos multissensoriais em ambientes de caráter naturalista. A experiência 
multissensorial levou as pessoas a expressar memórias, sentimentos e emoções.  

Através da criação de cartografia alternativa procurou-se mostrar a identidade própria 
deste vale e os aspetos mais elusivos e poéticos da experiência humana da paisagem.  O 
mapeamento desta experiência multissensorial e em movimento, concretizada através do 
caminhar, revelou uma paisagem que comporta diferentes camadas de tempo e espaço que 
refletem as vivências e ações dos indivíduos na e através dela [paisagem]. A experiência da 
paisagem do Vale do Corgo comprovou que é olhando, tocando, percorrendo, incorporando, 
sentindo, que as paisagens à nossa volta se podem tornar paisagens interiores. 145
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- Hugo Paquete

RESUMO

Este ensaio de carácter epistemológico tem como objetivo construir uma rede de problemáticas 
que se elaboram na articulação de conceitos como tecnocultura, pós-digital e atuante, 
extrapolando elaborações filosóficas e técnicas que estabelecem transformações na cultura e 
novos desafios para a musicologia, pelo aparecimento de objetos sonoros e musicais híbridos, 
que laboram outros regimes de visibilidade, indeterminismo e metodologias processuais 
de criação sonora e musical no contexto das artes sonoras e sociedades. Por conseguinte, 
sistematizam-se relações com as ciências sociais, estética sonora-musical onde sistemas 
conceptuais complexos de sonorização artística demarcam contemporâneas considerações 
sobre natureza, cultura por intermédio de uma reformulada democratização das tecnologias. 
Esta tarefa é tentada, colocando em cena projetos artísticos, tais como os de Toshio Iwai Music 
Insects, 1992, Matthijs Munnik, Microscopic Opera, 2011, Bob Meanza; Cicadas v1.0 de 2013, e 
uma análise crítica da obra Multispecies Collectivity; Micro-ritmos, 2016 de onde adentram 
modelos conceptuais e entidades não humanas “atuantes” na construção dos métodos e 
objeto artístico. Por conseguinte, utiliza-se a actor network theory, 1990 de Bruno Latour como 
possibilidade de pensar criticamente formas mais fragmentárias e flexíveis de construção 
teórica na leitura da atualidade de onde emergem conceitos de assemblage e hibridismo, 
fundamentais para a compreensão do medium som e sua importância conceptual para 
uma nova musicologia apoiada na tradição teórica pós-estruturalista dos estudos sonoros de 
Douglas Kahan, 1999, Set Kim Cohen, 2009, Steve Goodman, 2012 e Eldritch Priest, 2013.

PALAVRAS-CHAVE

Artes sonoras, Musicologia, Tecnocultura, Atuante, Pós-Digital

O HORIZONTE ELETRÓNICO DA CRÍTICA MUSICOLÓGICA PERANTE A VELOCIDADE 
ABSOLUTA DO ATUAL

No espaço contemporâneo distendido entre o real e virtual,  existe um horizonte eletrónico 
telemático onde a música é entendida como “Music is more than notes” (Middleton, 2003, 
p. 2) e a vida é penetrada por uma confluência de outros media, eventos e linguagens, texto, 
imagem, vídeo e interações há um verdadeiro sonho cibernético num real fragmentado, 
num espaço desterritorizado de “ecologia cinzenta” (Virilio, 2000, p. 88) que serve como 
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extensão do real, onde tudo é cultural, sob o pressuposto da criação estética, manipulação 
científica e tecnológica das naturezas e da atividade humana, da espécie e das suas técnicas 
de manipulação e alteração, assentes na “velocidade absoluta” (Virilio, 2000, p. 89) das 
transmissões e “ondas eletromagnéticas” (Virilio, 2000, p. 89) por onde circulam as ideias e 
novos paradigmas. Este espaço real-virtual em crescimento é acedido por óculos de realidade 
virtual, luvas de interação, fatos biométricos, sensores e outros dispositivos, tornando-se uma 
extensão do território permeado pela técnica e pela ciência, resultando no “electronic horizon 
of the twenty-first century” (Kroker, 1994, p. 1) que se expande a par da decadência do mundo 
natural e seus recursos “across the electronic frontier” (Kroker, 1994, p. 1). Nesta extensão do real 
emergem novas comunidades, discursos e práticas artísticas, distribuições culturais, valores e, 
por último, uma “virtual class” (Kroker, 1994) e espécie virtual-real para quem a natureza é 
cultura, artificial, manipulada e mutante, aberta a novos arranjos de design potencializados 
pelas tecnologias da engenharia genética e suas novas combinações. Estabelece-se uma 
influência destes conceitos na produção artística associada às artes sonoras, que pode ser 
compreendida com base em quatro fatores: a consciencialização da natureza como medium, 
cultura e design; novas explorações críticas sobre a relação entre biologia e o digital e seus 
modos de existência; a tecnocultura e imaginário científico e suas implicações nos discursos 
artísticos; a procura de novas formas de refletir a natureza na arte, centrados no som neste 
caso específico, e seus fenómenos de imprevisibilidade associados à criação.

Roy Ascott, tem vindo a explorar de modo sensível estas relações entre biologia e tecnologia na 
arte e tecnologia, sendo fundamental para compreender estas mutações onde a natureza se 
transforma em cultura influenciando a produção artística, sonora-musical, que lida com novas 
formas de utilização da natureza e seus princípios de feedback. Os conceitos de Roy Ascott são 
por mim utilizados para analisar as obras e implicações conceptuais dos seus pressupostos 
no contexto da musicologia. Porque a utilização do animal como atuante no contexto da arte 
implica outras abordagens para indagar sobre indeterminismo nos processos de composição, 
sonorização, instalação, performance ou interação. 

O autor apresenta o conceito de “Moistmedia”: O conceito de “Moistmedia” implica um 
conceito complementar “Moist mind: 

Que pode ser operativo na compreensão destas novas implicações apresentadas no decorrer 
deste ensaio e nos projetos apresentados, “Moistmedia (comprising bits, atoms, neurons, 
and genes) will constitute the substrate of the art of our new century, a transformative art 
concerned with the construction of a fluid reality” (Ascott, 2000, p. 2). 

is a technoetic multiconsciousness. Is where dry pixels and wet molecules 

converge. Is digitally dry, biologically wet, and spiritually numinous 

combines Virtual Reality with Vegetal Reality comprises bits, atoms, 

neurons, and genes. Is interactive and psychoactive embraces digital 

identity and biological being erodes the boundary between hardware 

and wetware. Is tele-biotic, neuro-constructive, nano-robotic is where 

engineering embraces ontology. Is bio-telematic and psi-bemetic. Is at the 

edge of the Net (Ascott, 2000, p. 3).

Um outro conceito que Roy Ascott propõe é o de “cyberbotany” (Ascott, 2000, p. 6), na relação 
entre o real e o virtual e como estas transformações implicam uma nova ética tecnológica, 
uma nova forma de conhecer o mundo. Eu diria de o representar, atravessando todas as 
atividades humanas e disciplinas, e que culminará com uma necessidade de se encontrar “new 
definitions of life and human identity. This mind will in turn seek new forms of embodiment 
and of articulation” (Ascott, 2000, p. 2). Desse modo, a natureza já não é algo que está “over 
there” (Ascott, 2000, p. 2), faz parte do circuito cultural como qualquer atividade humana, 
porque se torna uma extensão dessa mesma atividade, submetida ao princípio do design, 
deixando de ser lógico ser tratada como “seen as victim ecology, fragile or fractious, according 
to our mode of mistreatment” (Ascott, 2000, p. 2). 

Este é um possível modelo do contexto da contemporaneidade pelo impacto da globalização 
tecnológica e pela expansão dos territórios digitais selvagens que, na atualidade, deve ser 
consciente de uma grandeza transcultural, descentralizada, ciborgue e fragmentária de uma 
classe virtual humana e não humana, para que se aprofunde as comunicações interculturais e 
disciplinares, entre atores reais, virtuais e inter-espécie, como procurarei demonstrar na minha 
argumentação. Todos estes acontecimentos mediados pela tecnologia hiper-ótica e hiper-
sónica acentuam a complexidade dos discursos contemporâneos em todas as áreas científicas, 
como Ian Cross menciona, “it is generally agreed among cognitive and social scientists that 
cultural variation is the effect, not biological variation, but of common biological, and more 
specifically cognitive endowment that, give different historical and ecological conditions, 
make this variability possible” (Ian Cross cit, Sperber, 2003, p. 24). Questões que podem ser 
úteis numa abordagem crítica a determinadas práticas artísticas ligadas aos fenómenos 
sonoros-musicais.

OS AGENTES NÃO HUMANOS IMPLICADOS CULTURALMENTE

Desde tempos primitivos que a nossa espécie observa os fenómenos naturais a par de outros 
fatores e entidades biológicas mais intangíveis, como vírus, bactérias, fungos, animais e plantas 
e as suas transformações na paisagem, efeitos e reações que irrompem pela nossa consciência, 
por intermédio da cognição em articulação com as ferramentas técnicas, onde se situa a 
música e as tecnologias, instrumentos que construímos para manipular e expressar-nos no 
real, acedendo a possíveis conclusões, significados e contextos do mundo representável. Num 
sistema de relações - sociais, biológicas, institucionais e com o meio - onde atuam entidades 
humanas e não humanas num grupo de trocas cinestésicas e aquisições, podemos constatar 
este modelo contemporâneo de conceptualização na “multispecies ethnography” (Kirksey e 
Helmreich, 2010, p. 546) proveniente da antropologia, que emerge a par do desenvolvimento 
das tecnologias hiper-óticas e hiper-sónicas do nosso século, que potenciam a expansão do 
mundo visível e audível, ampliando e amplificando o território da ação humana, influenciando 
a cultura, estética e/ou imaginário. Compreenda-se a etnografia das multiespécies como: 
“Multispecies ethnographers are studying the host of organisms whose lives and deaths are 
linked to human social worlds.” and “multispecies ethnography centers on how a multitude 
of organisms’ livelihoods shape and are shaped by political, economic, and cultural forces.” 
(Kirksey e Helmreich, 2010, p. 545). Este modelo da antropologia é apresentado porque, numa 
perspetiva histórica, as mudanças de paradigma na musicologia foram impulsionadas na 
relação entre música e cultura com Alan Merriam e o seu livro The Anthropology of Music 
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de (1964), que veio influenciar várias posições da sociologia cultural interessada no fenómeno 
musical, em autores como John Blacking, Steve Feld, Howard Becker, Antoine Hennion e Tina 
DeNora, presentes no livro The Cultural Study of Music; a critical introduction de (2003). 

De um modo mais simplificado, estes domínios da multispecies ethnography transformam-se 
em discurso da ação humana por intermédio da tecnologia, ciência e arte e podem servir hoje 
como novos modelos para compreender o fenómeno sonoro, musical e cultural num campo 
político mais alargado, como será demonstrado no decorrer do ensaio com as obras em análise 
implicadas com estes conceitos.

A cultura, na minha proposta, lida com os modos de ver e verbalizar o conhecimento por parte 
de uma espécie, constrói discursos e técnicas que trazem criaturas, animais, plantas, fungos, 
vírus, que apareciam nas margens da antropologia e da vida, como parte da paisagem, território, 
símbolos dos limites da vida “zoē” (Agamben, 1998, p. 56), da paisagem onde a ação humana 
cultural se desenvolvia num primeiro plano, integrado num sistema onde outros seres também 
atuam. Este fator encontra conexão com o conceito de biopolitics (Foucault, 2003, p. 244), 
que enuncia a politização de toda a vida e a entrada de todos os seus níveis biológicos como 
atuantes, implicados na cultura, fora de um centralismo humano: “constitutes the decisive 
event of modernity and signals a radical transformation of the political-philosophical categories  
of  classical  thought” (Agamben, 1998, p. 10). Esta mudança de paradigma veio colocar seres 
não humanos ao nível dos humanos como parte de um grande sistema biológico. Este fator 
deve-se ao impacto que a tecnologia e a técnica têm na nossa sociedade na ampliação dos 
campos do visível que, por sua vez, influenciam as nossas conceções intelectuais de aquisição 
do real a vários níveis e a arte. A tecnologia neste sistema não se conecta unicamente com os 
modos de usabilidade, mas sim com os modos como influencia a cultura e a construção de 
novos paradigmas. Parece-me interessante introduzir uma observação de Stefan Helmreich, 
“I became interested in how Artificial Lifers self-consciously deployed the concept of culture 
to make sense of their research program, which aimed at creating “life” in artificial, inorganic 
media such as robots and computers” (Helmreich, 2016, p.  xiv).

Podemos concluir que a cultura se projeta para além da simples atividade humana. Este 
exercício, um pouco extravagante, lembra-nos que o nosso mundo não é somente nosso e 
que as ontologias não são únicas. Acentua o facto de não estarmos sozinhos nesta situação do 
mundo-sistema e que a coexistência como tomada de consciência de outros níveis biológicos 
onde a vida atua e exerce a sua ação é também um importante elemento para compreender 
que a coexistência não é uma escolha, mas uma condição do sistema cultural. É que ser, é 
sempre ser em relação a outra coisa, na mediação das diferenças e sua negociação, que deve 
ser compreendida como “something that refers to both the environment and the animal 
in a way that no existing term does. It implies the complementarity of the animal and the 
environment” (Clarke cit, Gibson, 2003, p. 118). 

Podemos também referir o livro Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology, 
2010, de Jussi Parikka. O autor desenvolve uma teoria dos media que apresenta o binómio 
entre natural e artificial. E também aponta novas leituras sobre mediação e a importância 
dos insetos, entidades não humanas, como modelos para a construção teórica, como a teoria 
das redes e a inteligência artificial, mostrando a importância dos agentes não humanos nos 

processos de comunicação da sociedade atual e suas tecnologias. Podemos constatar o influxo 
das relações de hibridismo na arte com a ciência, como também a necessidade de outros 
modelos críticos, para analisar obras onde o elemento sonoro-musical e negociado como a 
Music Insects (1992) do artista Toshio Iwai, ou Cigarras de 2013, de Bob Meanza e Microscopic 
Opera, 2011, de Matthijs Munnik. Objectos artísticos com os quais a musicologia atual se deve 
confrontar criticamente. 

David Rothenberg faz a seguinte observação: “One sound can be enough if it repeats enough 
enough enough times so the meaning becomes subservient to the sound” (Rothenberg, 
2013, p. 114) A relação entre biopolitics e a multispecies ethnography contribui, na minha 
argumentação, para uma sintomatologia do discurso contemporâneo do Antropoceno sobre 
cultura e crítica, sendo necessário também um envolvimento da musicologia, no seguimento 
de uma multidisciplinariedade proposta por Joseph Karman, no livro Musicology de 1985. 
Hugh Raffles menciona que os insetos, como parte integrante do sistema, são também parte 
da cultura “not merely the opportunity to culture but its co-authors” (Raffles, 2010, p. 100). 
Levanta-se uma possível relação entre tecnologias e cultura, e entre espécie e técnica e a sua 
possibilidade de progressão ou evolução na compreensão do que está para além “beyound the 
field” (Middleton cit. Kuper, 1999, p. 247).

Assim sendo, permite-nos compreender o contexto social da tecnologia como “Low-
intensity warfare that reconstitute the most mundane aspect of everyday existence through 
psychosocial torque and sensory overload” (Goodman, 2012, p. 33) pelo impacto da tecnologia 
e sua ação e que definem a nossa cultura como ação artificial por oposição à natureza na 
fabricação de mundos, manifestação de uma espécie que tende para a artificialidade, 
mesmo quando emergente da natureza. Acentua, em parte, uma visão pós-modernista que 
fragmenta as meta-narrativas do Modernismo em micro-narrativas personalizadas, locais e 
descentralizadas num mundo global, transcultural e conectado por intermédio da tecnologia 
num universo de computadores e redes de onde a cultura irrompe, parte de uma cultura 
de remix (Novas, 2014, p. 4) e assemblage entre discurso científico, artístico, teoria cultural e 
interpretação popular ou não especializada. O conceito de assemblage é aqui apresentado, 
tendo em consideração a sua definição de conjunto de objetos diferenciados da sua origem, 
mas associados numa composição. E explorando uma tentativa de operar com o conceito 
dentro da teoria em ciências sociais, estética e tecnocultura, partindo do pressuposto que o 
pós-modernismo permite uma desfragmentação teórica e discursiva, como também novos 
agrupamentos de onde novas ideias podem imergir como um estado de contaminação, como 
modelo de produzir diferença. O conceito de assemblage é integrado também na expectativa 
de poder conectar diferentes campos de estudo, gerando um estado de instabilidade e 
transgressão que se mostra necessário não só para a compreensão da argumentação como 
também das obras artísticas analisadas criticamente. Como Seth Kim Cohen refere: “European 
culture does not allow “a succession of accidents and surprises” but instead maintains the 
illusions of progression and control at all costs” (Cohen, 2009;141).

O SOM DE UMA COLÓNIA DE BACTÉRIAS COMO SISTEMA ATUANTE INTER-ESPÉCIE

A obra Micro-Ritmos, 2016, do coletivo Interspecifics, sediado no México composto por 
Emmanuel Anguiano, Leslie Garcia, Paloma López e Thiago Hersan afirma-se como um coletivo 
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nómada que explora a interceção entre arte, tecnologia e ciência. Nas suas investigações 
teóricas e práticas aprofundam uma arte de carácter híbrido que articula diferentes disciplinas 
e organismos “actant” (Latour, 2005, p. 54) vivos. Na sua linha atual de investigação, utilizam 
o som, como na obra Micro-Ritmos, 2016, articulando conceitos que anunciam um interesse 
por processos de indeterminismo na produção artística ou nas condições exploradas para 
o seu surgimento. Neste processo, envolvem seres vivos, material orgânico, como bactérias 
ou outro qualquer derivado da natureza atuante, que é submetido nas suas investigações 
por processos que envolvem tecnologias open source. Existe, nas obras deste coletivo, um 
conjunto de conceitos que fundamentam as tensões para uma nova musicologia e que são a 
evidência do modo como entendo o momento e as estéticas pós-digitais. 

Não somente como estéticas que lidam com o erro, mas sim estéticas que aprofundam 
metodologias de indeterminismo e uma abertura a uma multidisciplinariedade que 
somente é possível pela democratização das tecnologias e pela diluição das fronteiras do 
conhecimento entre ciência, biologia, programação e como este enredo apresenta novos 
modelos para a música e para o som como medium. O que configura modos mais rizomáticos 
de conhecimento, acentuando o conceito de rede presente na “Actor network Theory” Latour 
(1990). Teoria que procura relações entre ontologia, metafisica e sociologia, onde podemos 
anular a tirania da distância ou proximidade entre conceitos ou disciplinas, explorando 
elementos que se encontram próximos ou distantes, desconectados, mesmo afastados, mas 
que são trazidos para novas conexões quando analisados; como também elementos que 
parecem estar infinitamente distantes podem estar próximos, quando as suas conexões são 
trazidas para a reflexão na procura de construir significados. A rede é um modo de fuga à tirania 
da rigidez e representa também o momento pós-digital, no modo como o conhecimento do 
evento sonoro é negociado socialmente na contemporaneidade.

No que diz respeito à musicologia, a componente central desta obra é o som, logo podemos 
considerar que é um território para a especificidade académica do musicólogo. Mas quando 
analisamos o modo como o som é gerado e negociado nesta complexa e interessante obra, 
podemos concluir que não é uma tarefa fácil para o musicólogo. E porquê? Primeiramente a 
obra é uma instalação, que se situa muito mais no domínio da New Media Art, artes sonoras 
e arte e tecnologia e não nas práticas tradicionais da música; depois, a obra lida com novos 
tipos de instrumentos e tecnologias na produção sonora, ou musical, que contribuem para 
o som da obra ser gerado por variações de voltagem produzidos por variações elétricas das 
bactérias que, por sua vez, geram variações luminosas por um processo de algoritmos que 
produz a tradução de toda esta informação em som. Forma-se uma composição sonora drone, 
com variações minimais de pitch que, por vezes, nos remetem para sequências rítmicas. Desse 
modo, parece-me fundamental que a musicologia se debruce sobre estas práticas sonoras e 
musicais, no aprofundar da sua dimensão interdisciplinar.

Como Emmanuel Anguino, Leslie Garcia, Paloma López, e Thiago Hersan mencionam, esta 
obra é desenvolvida com recurso a algoritmos escritos em “Python uses three Raspberry Pi 
cameras with Open Computer Vision” (Interspecifics, 2016), que analisam as mudanças de 
luz desta atividade dos atuantes, bactérias, e projetam o som num sistema de especialização 
sonora octofónico, que é projectado com recurso ao software SuperCollider. Como também 
constroem hardware específico para a peça. O nível de complexidade implica uma sofisticação 

dos conhecimentos e dos processos que não se pode enquadrar no simples domínio da 
musicologia, porque a obra envolve processos de programação e engenharia. 

Mesmo que se utilize o argumento da democratização da tecnologia na produção sonora 
ou musical, os processos envolvidos são bastante sofisticados. Mas, ao mesmo tempo, 
podemos considerar que a interdisciplinaridade desta obra imerge de uma rede flexível de 
conhecimentos, técnicos e conceptuais, que representa a produção contemporânea e a sua 
transversalidade, que dilui as fronteiras entre o popular e o erudito, da qual a musicologia 
não pode escapar na análise destas práticas. Porque, utilizando o exemplo da ANT, uma rede 
nunca é maior do que outra, pode é ter mais conexões e ser mais complexa na forma como 
as relações são estabelecidas e este conceito serve para a estética ou para a técnica, sendo 
perfeitamente visível nesta obra. 

Talvez a musicologia, como eu pretendo, deva problematizar estas práticas artísticas para 
renovar os seus objetos de estudo e a disciplina, aumentando o seu campo de atuação. Não 
se pode excluir, igualmente, a relevância que estas práticas artísticas têm conquistado e a 
sua pertinência, impacto social e institucional como manifestação artística que lida com o 
fenómeno sonoro e musical de modo diferenciado, necessitando de novas abordagens 
críticas. Alguns eventos e apoios concedidos ao projeto que são evidências da sua importância 
e impacto social e institucional. “Our work has been supported by International Cities for 
Advanced Sound, Laboratorio Arte Alameda, Fundación Telefónica, Fundación Bancomer 
BBVA and Fundación Alumnos47 in México. Bauhaus-Universität Weimar and Universität 
der Künste Berlin in Germany. and shown at FACT Liverpool, European Congress for Artificial 
Intelligence in York, Spektrum and Acud Macht Neu in Berlin, ICAS Festival in Dresden and 
TJINCHINA in Tijuana México. Recently awarded by the Waag Society Amsterdam in its last 
edition of HacktheBrain.”.

Emmanuel Anguino, Leslie Garcia, Paloma López, e Thiago Hersan entendem esta obra como 
uma peça “interspecies system” (Interspecifics, 2016). Esta designação é interessante, porque a 
obra é gerada por colónias de bactérias que são acedidas por tecnologias que, por um conjunto 
de condições concebidas e imprevisíveis, fabricam resultados sonoros e musicais. Parte-se de 
numa ideia do que é interior ou exterior ao sistema e como a sua rede se estabelece, sendo 
ela uma fronteira sem interior ou exterior, e esse fator é fundamental para compreender 
que a obra é uma assemblage de técnicas, processos, metodologias, eventos, traduções 
e conhecimentos, mais ou menos controlados, e que nessa combinação formam o corpo 
unitário da obra enquanto instrumento e resultado, que é um corpo, objecto combinatório na 
sua ontologia, onde não se pode distinguir as condições dos resultados. 

Porque tudo funciona num sistema ou rede. A única questão que se coloca é onde existe 
uma conexão entre dois elementos neste corpo, rede de causas e efeitos de assemblage, o 
que os autores procuram descrever como “ontological machines” (Interspecifics, 2016). Este 
conceito pode ser um complemento para analisarmos a construção do significado, tendo em 
consideração uma circulação entre o objeto musical e o sujeito crítico, a cultura popular e 
erudita, o impacto da tecnologia na produção de novos objetos e eventos sonoros e musicais 
que imergem tanto das condições de produção, como das de distribuição. 
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Assim sendo, levantam-se um conjunto de questões interessantes. Neste caso específico, 
as colónias de bactérias são os intérpretes ou o intérprete é o código, ou conjunto de 
condições criadas no sistema? Os compositores são os autores do coletivo ou as condições de 
programação da máquina? Terão os criadores da obra um controlo dos resultados sonoros e 
visuais? Qual o nível de autonomia do sistema para tomar decisões, no âmbito da manipulação 
sonora, e quais as suas regras, instruções de funcionamento para desenvolver a composição? 
Poderemos compreender estes problemas recorrendo unicamente às ferramentas da 
musicologia? Deve a musicologia excluir dos seus objetos de estudo estes projetos, suas 
questões e paradigmas? Na pior das hipóteses, a musicologia pode tornar-se mais um adereço 
de estudos que se confortam com o passado, perdendo a energia de se problematizar com 
áreas mais interdisciplinares e atuais.

As estéticas resultantes destes processos artísticos como sistemas evidenciam uma 
democratização do conhecimento técnico e científico em tautócrono com o inconformismo, 
radicalismo e contracultura, que questiona a imposição política dos funcionamentos das 
máquinas que, por sua vez, influencia a arte, a produção sonora e musical, fornecendo 
hodiernas problemáticas e sistemas mais imprevisíveis e radicais de pensar a produção, 
em colaboração com outros organismos ou entidades atuantes, onde a obra surge por um 
processo de rizoma, tanto das condições programáticas da mesma, como também pelas 
disciplinas envolvidas numa rede. 

No seguimento de uma tradição das vanguardas que procura uma rotura e transformação, 
como Khan menciona: “The line between sound and musical sound stood at the center of 
the existence of avant-gard music, supplying a heraldic moment of transgression and its 
artistic raw material, a border that had to be crossed” (Khan, 2001, p. 69). Estas tensões estão 
ainda mais evidentes na atualidade da produção artística sonora e musical, e a musicologia 
deve envolver-se nestes processos, para que possa talvez emergir não somente como uma 
nova musicologia na tradição de Lawrence Kramer, mas sim como uma pós-musicologia, que 
integra problemáticas da New Media art, e da arte e tecnologia na compreensão e teorização 
das artes sonoras, em paralelo com os novos estudos teóricos desenvolvidos sobre som e 
teorias da arte e media, no contexto pós-digital.

A arte do século XX acentuou a expressão e uma dimensão de crueza de estilo, tornando o 
objeto artístico mais subjetivo e autónomo, em que o artífice e o objeto estão imbuídos da sua 
força e vida interior, o que transforma o objeto e o seu poder cultural num fetichismo. Digamos 
que é a necessidade fetichista da musicologia que se agarra às bases do seu objeto de estudo 
como género, cânone, análise musical, história, que a condicionam a problematizar-se. 
Devemos compreender que o sistema de trocas que está implicado nas atualidades artísticas 
que lidam com o fenómeno musical e sonoro tem diversas proveniências artísticas, Intermédia, 
Newmedia art, Arte e Tecnologia, Multimédia, Artes sonoras, entre outras, não centrando a 
investigação somente na música tradicional, popular ou erudita, mas procurando onde, como, 
porquê, em que contextos, grupos, meios, e com que discursos o fenómeno sonoro emerge 
na arte contemporânea como uma contra-proposta em oposição a um estado de “boredom” 
(Priest cit Ross, 2013, p. 71). É um problema fundamental da arte e do discurso contemporâneo 
“insufficiency art” (Priest, 2013, p. 71) contra a velocidade do neoliberalismo, podendo apoiar a 
musicologia e a sua tentativa de compreender o impacto do discurso da cultura na música, 

por intermédio da técnica e de um sintoma de aborrecimento teórico e artístico, que não é 
mais do que “symptoms of disease but “normal” configurations of contemporary subjectivity” 
(Priest, 2013, p. 71).

Uma autora que desenvolve uma argumentação pertinente para este conceito dos atuantes 
não humanos é Jane Bennet que propõe, no seu livro Vibrant Matter the political ecology of 
things, 2010, o conceito de materialidade vibratória em que expõe uma argumentação centrada 
nos “affect” (Bennet, 2010, p. xii) e “catalysts” (ibid) humanos e não humanos. Gera uma relação 
entre “Organic and inorganic bodies, natural and cultural objects (these distinctions are not 
particularly salient here) all are affective” (Bennet, 2010, p. xii), o que adita as considerações 
anteriores de uma construção dinâmica de significados num sistema descentralizado de 
efeitos que comunicam a vários níveis entre seres atuantes, nódulos na construção do que 
expressamos ou entendemos como cultura. A cultura neste sistema rizomático e de teoria 
crítica, ou pós-crítica, é como a esfera do significado, um discurso simbólico coletivo, uma 
rede de significados e processos de significação entre espécies atuantes que servem como 
mediadores da atividade humana e não humana, num sistema interdisciplinar mediado pela 
técnica e ação. A cultura neste sistema não é somente um comentário, mas representa o todo. 
A aproximação entre natureza e cultura, enquanto dimensões discursivas de significação e 
transcendência, pode servir hoje para a reformulação dos objetos de estudo da musicologia 
numa aproximação às artes sonoras, como proponho.

CONCLUSÃO

A argumentação elaborada neste ensaio procurou expandir uma nova construção de discursos 
críticos, onde a musicologia entra num diálogo para a compreensão da produção artística atual. 
A par da transformação da natureza em design por intermédio da tecnologia, e como estes 
processos sociais, tecnológicos, filosóficos e artísticos geram novas significações discursivas 
e imaginários teóricos entre atuantes humanos e não humanos, importantes para alguma 
radical sintomatologia da produção sonora e musical contemporânea. Daí a necessidade da 
musicologia se debruçar sobre fenómenos sonoros e musicais, como as artes sonoras e a arte 
e tecnologia, utilizando modelos críticos e teóricos interdisciplinares na construção e expansão 
dos seus objetos de estudo num campo teórico mais alargado, implicando-se as formulações 
multidisciplinares propostas pela contemporaneidade, em que o fenómeno musical é mais 
um elemento técnico, autónomo e dinâmico de troca entre atuantes, agentes, instituições 
e disciplinas extra-musicais que estabelecem hibridismo e a derrocada da especialidade 
disciplinar. Não podemos é descartar o radicalismo do pensamento, das atividades, do 
que é emergenteem função de perpetuar qualquer sistema de pensamento, disciplina ou 
metodologia confortável do passado. Em resumo, os musicólogos devem problematizar, de 
modo crítico um pensamento pós-musicológico sobre a produção artística atual. Porque os 
artistas remisturam qualquer tradição disciplinar, formal ou discursiva.
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- Teatro do Frio por Catarina Lacerda, Rodrigo Malvar e Filipe Lopes

from time without

end

you rest

there in the midst of the paths

in the midst of the winds

you rest

covered with the droppings of birds

grass growing from your feet

your head decked with the down of birds

you rest

in the midst of the winds

you wait

Aged one. 

Omaha	ritual	paying	respect	to	a	rock	as	an	ancient	elder	

(Lincoln, 1983 quoted in Abram, 2012, p. 71)

Eco - Vale de S. Paio - Zona 3.  Fotografia de Ricardo Couto
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ECO – Vale de São Paio foi uma criação do Teatro do Frio, desenhada com e na paisagem 
limítrofe ao estuário do Rio Douro. Aconteceu nos dias 29 e 30 de Setembro de 2017, no âmbito 
da CULTURA/NATURA - I Encontro Internacional Cultura/Natura no Antropoceno. De natureza 
transdisciplinar, a criação implicou a montante a criação de um glossário, em permanente 
atualização, com o propósito de estabelecer pontes ressonantes entre os criadores, suas 
linguagens e experiências diversas. Ao longo deste artigo, e porque o mesmo se funde com 
a natureza semântica do projeto, usamos algum desse léxico, para melhor nos explicarmos. 

ECO é um drama sonoro que perspetiva a paisagem através do corpo, da oralidade, do som 
e da acústica, focando a sua pesquisa na procura de momentos de beleza que ocorrem sem 
propósitos aparentes. Este desejo assenta na premissa de que qualquer paisagem urbana ou 
rural compreende histórias e uma vida multifacetada composta por fenómenos mais ou menos 
visíveis que, por sua vez, são vivenciados mais ou menos conscientemente pelas pessoas que a 
vão habitando. A essas facetas chamamos ecos. Eco não se trata de algo que se esgota na ideia 
de repetição, mas antes na concepção de um lugar imaterial que congrega ideias, impressões, 
memórias e sensações sobre coisas que se prolongam no tempo, se manifestam e contribuem 
para a história atual de cada espaço.

O drama sonoro imaginado no Vale de S. Paio é uma experiência física, estética e sonora 
pela paisagem. Afasta-se do circuito turístico e faz-se avançando por caminhos pré-existentes 
no espaço, abertos pela força do hábito, através da vivência quotidiana dos lugares, no 
confronto dos corpos com a paisagem. Corpos de tempos passados, dos quais presenciamos 
o lastro, memória e indício cunhado na paisagem, corpos de tempos futuros, com os quais 
vivenciamos o agora presente, investigando pulsares estabelecidos num diálogo vivo entre 
corpo e paisagem.

É nessa observação sensível que uma rede de conexões se estabelece, frágil e potente, entre 
corpos animais, vegetais, arquitecturais, elementos naturais e não naturais. 
O drama sonoro propõe-se a revelar e expandir essa experiência do real através de ações 
sonoras e físicas, disruptivas e dialogantes, para a construção de um lugar sensível e 
transformador, sensorialmente conectado com o meio, abrindo pela escuta e imersão 
sensorial, ponte a olhares e imaginários. 

POÉTICA DO ECO EM VALE DE S. PAIO 

O percurso relaciona qualidades da paisagem com a sensorialidade do corpo que a 
caminha. Visão, audição e olfato são sentidos primordiais. A articulação das zonas organiza 
intencionalmente a pulsação do caminhante, simultaneamente observador e espectador, 
e a sua relação de disponibilidade com o meio. Propõe ao corpo que caminha um fluxo 
de acontecimentos e experiências, tendo em vista a disponibilidade mental e física para a 
contemplação, deriva e imaginação.

Assim, a materialização do drama sonoro cruza características da paisagem, intencionalidades 
dos criadores, prevendo tónus, disponibilidade física e emocional do espectador, articulando 
locais de passagem, submersão, suspensão, contemplação e projeção. A limpeza auditiva 
e visual (assim como a saturação e a privação), a disponibilidade sensorial, a convivência e 

diálogo sonoro entre sons locais, eletrónicos, acústicos e vocais, assim como presença dos 
corpos dos intérpretes ou habitantes, são entendidos fenomenologicamente e organizados 
composicionalmente, procurando a polifonia de possibilidades relacionais. 

SINTAXE DO ECO EM VALE DE S. PAIO
ECO - Vale de S. Paio, desenvolve-se ao longo de 11 zonas.

A zona 1, local de passagem, contíguo à estrada, constrói uma saturação auditiva pré-mergulho.

As zona 2 e 3, pela configuração topográfica do terreno e qualidade da vegetação, permitem 
o direcionar de estímulos visuais e por oposição expandem a possibilidade de escuta. É no 
desenrolar deste percurso que se introduz o diálogo entre sons eletrónicos e naturais/locais.

As zona 4, 6, 8 e 9 de topografias muito distintas, convidam à contemplação, ora visual ora 
auditiva ora ambas. Da sucessão organizou-se o fluxo entre sons naturais/sons eletrónicos e 
acústicos/sons vocálicos e palavra. 

As zona 5, 7 e 10, zonas de passagem, funcionam como limpeza auditiva entre zonas de 
contemplação e permitem um ecoar da experiência anterior integrando-a e preparando o 
caminhante para a transformação.

A zona 11, pelo carácter absolutamente particular de relação com a linha de horizonte, funciona 
como um espaço de integração e projeção de toda a experiência.

GLOSSÁRIO
Beleza: momento messiânico para o qual não há forma ou conteúdo possível de ser 
racionalizado. É nesse sítio que a beleza milagrosamente estaciona/apoia-se, como que em 
estado de choque, em queda e em ascensão o tempo todo permanentemente.

Drama sonoro: Conceito transdisciplinar de escrita dialógica entre corpo, som e imagética. 
Confluência de música, movimento, palavra, voz e emoção.

Escuta: ouvir com atenção. Refere-se ainda à procura de articulações som/espaço/movimento.

Espaço: local com efeitos acústicos pronunciados e com carácter semântico espiritual. 

Imaginação: Convergência entre som, espaço, afinação, memória e escuta que excedem o 
real.

Observar: verbo transitivo. Acção de descoberta íntima potenciada por sons ténues. Deixar-se 
encher pelo exterior.

Olhar: experiência kinestésica que relaciona visão e audição. 

Pulsação: Batimento que se repete. Padrão rítmico que não se interrompe embora abrande e 
acelere. Sangue em andamento. Ato de caminhar.

Real: sentimento de presença e objectividade. 

Zona: lugar imagético e vibracional que promove o diálogo entre espectador e paisagem.
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Fotografias de Ricardo Couto. 1. Eco - Vale de S. Paio - Zona 9. 2. Eco - Vale de S. Paio - Zona 10. 3. Eco - Vale de S. Paio - Zona 7.          
4. Eco - Vale de S. Paio - Zona 9.

1. 2.

3. 4.
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Um dia tudo isto será betão.

Vista desarmada

Há indícios visíveis:

Exército de eucaliptos

Presságio

Ícaro cai

A hora é agora

Os	cães	ladram,	a	caravana	passa

a	nortada	persiste,	a	ave	nidifica

e as cabras virão comendo até o lixo

A tua cerca

o meu pasto

Um dia, tudo há-se estar submerso

o pescador desportista, 

o estorninho malhado, 

o uivo do lobo,  

o canto do guarda-rios, 

o botão azul das dunas

Asfalto e Água

Cinzas

(tempo)

Cante. Grite. Uive.

Utilize a voz.

Chamamento.

Ao longe,

Através dos tempos.

Aqui.

Aqui.

Aqui.

Catarina	Lacerda,	ECO	-	Vale	de	S.	Paio,	2017
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O Teatro do Frio - Pesquisa Teatral do Norte, CRL (TdFrio), 
é um colectivo de pesquisa, criação e produção teatral 
oficialmente constituído em 2005. 

As atividades de produção, formação, acolhimento e edição 
acontecem em estrita relação com o âmago da nossa missão: 
a pesquisa teatral como processo de criação artística e veículo 
de (re)definição estética. 

Desde 2013 investiga limiares e zonas de contacto entre 
os processos de criação teatral e a arte sonora, a acústica, 
a dança e a escrita composicional. Nesta premissa, tem 
aprofundado o investimento na criação de espetáculos, onde 
intérprete e palavra emergem da investigação sistemática 
em torno das relações emoção, ação, pensamento e donde a 
escrita dramatúrgica/composicional acontece a partir de uma 
gramática própria que relaciona voz, corpo, espaço e som.

Concebendo a criação artística como uma forma peculiar de 
diálogo interpessoal, o TdFrio promove o cruzamento entre 
diferentes criadores, investigadores e práticas artísticas 
e epistemológicas. Concebeu e produziu 33 criações, em 
cooperação com diferentes parceiros de âmbito local, nacional 
e internacional, das quais, Retalhos (2008) e Cruzadas (2011), 
com o apoio pontual da DGArtes/MC. No ano de 2013 e nos 
biénios 2015/17 e 2018/2019 teve apoio sustentado à atividade. 

A direção artística partilhada, é fruto de discussão e 
reflexão ativa entre membros e fundadores, que se tornam 
corresponsáveis pelo delinear das linhas orientadoras 
plurianuais.

http://www.teatrodofrio.com/
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Rodrigo Malvar, Curso de Interpretação na ESMAE, mestrado 
em Criação Artística Contemporânea na UA. É performer e 
artista sonoro membro fundador do Teatro do Frio, Nómada 
- Arts and Public Space e docente convidado na ESMAE onde 
desenvolve a pesquisa entre corpo/voz/mente/emoção. Na sua 
pesquisa da relação entre som/palavra e espaço/intérprete 
dirigiu recentemente os dramas sonoros ECO, CONCERTO 
PARA ESTRELAS aka SOUND SPACE SHELTER e OCO. É 
artista associado da companhia de teatro físico sediada em 
Glasgow,  Company of Wolves. Trabalha regularmente com o 
Museu do Douro onde sonicamente percebe a relação corpo-
som-paisagem-ficção.

Catarina Lacerda, licenciada em Estudos Teatrais, distin-
guida com o prémio Eng.º António de Almeida, na Escola 
Superior de Música, Artes e Espectáculo (ESMAE) em 
2004. Co-fundou o Teatro do Frio (2005) e CulturDANÇA 
(2009), projectos onde desenvolve também funções de 
co-direcção artística. A convite da TEIA/TNDMII dirigiu em 
2009 a leitura encenada Incesto, do Ciclo Poesia e Contos do 
Projecto TEIA/TNDM II. Concebeu e dirigiu artisticamente 
os espectáculos Sal (2015), Comer a Língua (2013), Retalhos 
(2009), 5 Solos Portáteis (2008), criações do Teatro do Frio. 
Escreveu as dramaturgias originais de ECO-Vale de S. Paio 
(2017), Sal (2016), Concerto para Estrelas (2015) e Retalhos 
(2009). É docente de Movimento na ESMAE desde 2006. Em 
2015 integrou, a convite do Teatro Nacional S. João (TNSJ), 
o projecto da Gulbenkian 10x10 como artista tutora. Dessa 
experiência escreveu “Entre a epopeia e o vórtice”, texto 
que integra o livro “10x10 - Ensaios entre Arte e Educação” 
edições Gulbenkian, 2017.

Rosário Costa, licenciada em Estudos Teatrais e Pós-
graduada em Teatro e Comunidade. Frequentou o 4º ano 
de Ciências da Comunicação na UFP. Ao longo do seu 
trajeto profissional frequentou diversos cursos e oficinas 
nas disciplinas de interpretação, movimento e dança, voz, 
marionetas, escrita criativa, música e técnicas de devising, 
dentre os quais destaca: o Curso de Formação de Formadores 
Musicais da Casa da Música e The Ensemble Sense com 
Ewan Downie. Membro da Direção Artística do Teatro do Frio 
(TdFrio), participou como atriz, assistente de direção artística 
e diretora artística em diversos espetáculos da companhia. 
Também no âmbito das atividades do TdFrio desenvolveu 
ações de formação para diferentes públicos e fundou o 
Laboratório Teatral (Formação de Teatro para Adultos 2011-
2014). Para além dos projetos com o TdFrio participou em 
espetáculos do Teatro de Ferro; PELE – com destaque para 
as co-produções com a Associação de Surdos do Porto; e 
Teatro Arado com o qual realizou digressões no Canadá, Mali 
e S. Tomé e Príncipe – onde organizou o 1ª Edição do Festival 
de Teatro para a Infância: Beijamins. A título individual, 
participou também em projetos artísticos no México e na 
Palestina. Deu aulas regulares de teatro e expressão musical 
na APPACDM de Matosinhos e colabora com frequência com 
o Centro Educativo do Teatro Nacional S. João (TNSJ). 

Filipe Lopes, é doutorado em Média-Digitais pela Universidade 
do Porto e compositor com fortes afinidades com a música 
electroacústica. Tem desenvolvido trabalho na área da 
composição de música electroacústica e instalação multi-
média, colaborando ainda no âmbito da dança, cinema, 
teatro ou vídeo-instalação. Atualmente é Professor Adjunto 
na Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto 
Politécnico do Porto, investigador integrado no INET-Md | 
CIPEM e na uniMAD.
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