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gentx segunda feira às 4 e meia de Portugal vamos zoomar para 

pensar arte-política-agora. vamos ver se é possível fazer 

acontecer as práticas de trans-pensar. 

 

era fixe cada umaum enviar algumas linhas sobre 

 

- o que está mais presente para cada umaum neste atravessar 

- como sonham na bola de cristal o que esta a ser e o que aí vem 

- qual o maior entupimento neste atravessar 

 

sofia n. 
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// Nicolau Ferreira (Portugal/Brasil) 

Atravessa-me o céu azul, de dia, e com estrelas, à noite, de São Paulo. E este 

ar fresco! Para quem nunca acreditaria que as grandes metrópoles do mundo 

poderiam ficar respiráveis, a pandemia trouxe-nos isso (com enormes custos). 

Mesmo que tudo volte à mesma, esta memória não pode ser apagada. É uma 

experiência de vida e de relação com as coisas, fomos obrigados a mudar de 

lugar, o que nos faz pensar em todos os nossos hábitos e questionar o sentido 

destes hábitos e actividades, se queremos um mundo vivo amanhã. Também 

penso na oportunidade (de privilegiado) que tenho para parar e pensar, reflectir. 

É o oposto do pensamento produtivo capitalista (que vai pondo a comida no 

prato de boa parte do mundo). Estas duas sensações (o céu azul e o tempo) 

põem em causa duas dinâmicas - a relação com a Terra e a relação com o 

trabalho, ligadas entre si - que acho insustentáveis e têm de mudar. O que me 

paralisa é querer dar conta da dimensão destas questões e querer responder 

ao chamado colectivo e individual de cada uma delas. Vamos lá aos poucos, 

por favor... :P        

São Paulo está muito menos poluída, abriu-se um vazio e um silêncio de 

enorme potência, a importância do estado social e da solidariedade entre países 

tornou-se mais evidente e estamos a sentir na pele mais uma consequência dos 

maus-tratos à natureza, agora sob a forma de um vírus, o que nos dá um pouco 

mais de lucidez. A ciência é olhada como um lugar válido de resposta à 

pandemia e o mundo virtual tornou-se um lugar de comunicação fortíssima, ele 

próprio ambivalente. Ao mesmo tempo, os estados estão a isolar-se, alguns 

governos autoritários tornam-se um exemplo na forma como contiveram a 

epidemia (outros são apenas um exemplo de mesquinhez macabra e confusão), 

e acabo de ler um artigo sobre quem vai governar o mundo no "dia depois do 

amanhã"... Por outro lado, o desemprego subiu vertiginosamente e a liberdade 

individual diminuiu. Muitas vezes são os pobres e marginalizados a força motora 

das sociedades e, enquanto a classe média fica em casa protegida, é a classe 

baixa que tem de ir trabalhar, adoecendo e morrendo. Há relatos de que os 
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abusos entre casais já aumentaram, e sinto que está a ser consolidado um 

corpo que tem uma nova carapaça de máscara, higienização e que se relaciona 

com o outro a dois metros de distância. Continuo a achar que a 

pandemia/quarentena que vivemos é uma maratona, que vai se prolongar em 

versões mais ou menos apertadas durante um bom tempo e por isso cada 

dimensão do que escrevi acima estará em movimento. O dia seguinte após o 

fim da pandemia será sempre de enorme alívio, mas também de grande luto, e 

podemos imaginar que a situação económica das pessoas e dos estados vai 

estar muito complicada. 

 

// Álvaro Fonseca (Portugal) 

Continuando os fios que o Nicolau trouxe e entrecruzando com uma reflexão 

que deixei na Imunidade Poética 

(https://imunidadepoetica.wordpress.com/2020/04/05/so-a-vida-sabe-como-e-

viver/), o que sinto mais presente é a dificuldade em decidirmos o que queremos 

salvar: a nós próprios, ao 'planeta', a economia, a saúde, a democracia, a 

sociedade, a vida boa? Teremos realmente mudado de lugar ou, ao sermos 

forçados ao confinamento e à vida doméstica (domesticada?), ficámos também 

confinados na possibilidade de pensar qual era mesmo o lugar onde 

estávamos? Sinto que precisamos de ter uma visão bem mais clara desse local-

tempo-narrativa em que estamos inseridos, onde todas as dimensões da minha 

primeira pergunta estão inevitavelmente ligadas, para irmos decidindo o que 

nos parece que não está bem e queremos mudar, e o que queremos que se 

mantenha ou se intensifique (como no exercício das 6 perguntas do Latour). 

Para além, da Terra e do trabalho, é a relação com a própria vida (nossa e dos 

outros, humanos e não humanos) que terá de ser outra para podermos passar 

da 'ecologia do desastre' (como lhe chama o Ailton Krenak) para uma (bio)ética 

(individual e colectiva) da escuta, do cuidado, da regeneração. E como se faz 

isso? Podemos começar por trazer os ingredientes para a sopa, nutrindo o tal 

ecossistema de práticas, de visões, de recursos, de experimentações, de 

consonâncias, de dissensos, ... 

https://imunidadepoetica.wordpress.com/2020/04/05/so-a-vida-sabe-como-e-viver/
https://imunidadepoetica.wordpress.com/2020/04/05/so-a-vida-sabe-como-e-viver/
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// Fernando Ramalho (Portugal) 

Apesar da maior disponibilidade de tempo, e da quantidade de coisas que se 

tem escrito e partilhado, não tenho conseguido ler muita coisa. Por um lado, sou 

um slow reader; por outro, tenho tendência para me agarrar a fragmentos que 

posam servir, digamos assim, de bordão de pensamento e fico confuso se 

misturo muita coisa :) 

Um desses fragmentos são os dois primeiros parágrafos deste texto do 

Agamben, já de há umas 

semanas: https://www.revistapunkto.com/2020/03/reflexoes-sobre-peste-

giorgio-agamben.html. O resto do texto não me mobiliza tanto, tal como 

geralmente acontece com o que escreve o Agamben. Mas o modo como ele, 

naqueles dois parágrafos, formula a pergunta (por que razão nos deixámos 

confinar pacificamente?) e sugere a hipótese (consciência, mais ou menos 

expressa, de que a peste já era antes o nosso modo de viver) é bastante 

sugestivo. Acho que, se ele estiver correcto, o problema vai-se colocar ao 

contrário perante a pressão para o «regresso à normalidade». Até que ponto 

vamos conseguir resistir ao «regresso à normalidade»? Ontem, no Governo 

Sombra, o João Miguel Tavares, um neoliberal, intuía que o Governo vai ter de 

mobilizar meios mais repressivos para «obrigar as pessoas a sair de casa». 

Eu dou por mim a pensar que não me apetece nada «regressar à normalidade». 

E nem sequer me posso queixar de ter uma vida especialmente pesada – pelo 

menos a comparar com tantas outras pessoas que perderam o emprego, não 

têm sítio para viver, não têm rendimentos suficientes, etc. Mas mesmo não 

sendo pesada, a minha vida «normal» é suficientemente angustiante para não 

me apetecer nada regressar a ela. Apetece-me ser forçado a ficar em casa? 

Não. Mas apetece-me menos regressar à normalidade. 

Neste contexto, parece-me que podia ter força sublinhar a ideia de 

transitoriedade. Ou seja, sublinhar a ideia de que o levantamento da quarentena 

não deve significar que deixamos de estar em transição. Não para alguma coisa 

https://www.revistapunkto.com/2020/03/reflexoes-sobre-peste-giorgio-agamben.html
https://www.revistapunkto.com/2020/03/reflexoes-sobre-peste-giorgio-agamben.html
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que se encontrará nalgum ponto, ou que já se imagina o que é, mas numa 

transição que seja recusa da normalidade. 

Costumo pensar que nos momentos de crise é mais difícil pensar em grandes 

mudanças. Perante as dificuldades, o mais óbvio é agarramo-nos ao que temos, 

ao que nos dá alguma segurança. Mas nesta crise, acho que estou disponível 

para inflectir e encontrar algum ânimo na possibilidade de haver muita gente a 

pensar que é mesmo necessário mudar alguma coisa de fundo no modo como 

vivemos. Essa consciência difusa, se é que existe, pode ter potencial. 

Nessa medida, parece-me interessante a ideia de exigir uma política de 

rendimentos que seja suficientemente robusta para assegurar uma maior 

autonomia de cada pessoa na escolha sobre o grau de «normalidade» a que 

quer regressar. Refiro-me, claro, ao rendimento básico de emergência (penso 

que há toda a vantagem em distingui-lo do rendimento básico incondicional). 

Acho que pode haver algum ambiente propício a que essa proposta faça 

caminho. Ou então sou só eu que gostava que esse ambiente existisse :) 

 

// Guilherme Allain (Brasil/Portugal) 

Sai de casa hoje no intuito de escrever sob a provocação das perguntas de 

Sofia. Foi sentado no colo da amoreira que a caneta quis encontrar o papel. 

Fiquei ali, acompanhado da conversa de muitos pássaros, da visita de abelhas 

Apis, de uma humidade fresca e saborosa e fui percebendo o quanto esse estar 

tinha a ver com o que está sendo atravessar esse momento. Lembrei da 

proximidade dos pardais na escrita na rua no cais das colunas, enquanto ouvia 

alguém falar sobre os peixes e golfinhos que têm nadado por canais em Veneza. 

Pensei nos periquitos verdes que voam todas as manhãs pelas hortas do lado 

de casa, mas que quando o movimento humano cresce, logo desaparecem. As 

badaladas insistentes e em volume exagerado da igreja aqui do lado que, tive 

a sensação, fizeram os pássaros falarem mais baixo ou não falarem mais. A 

atenção redobrada com que sentava nos braços das arvores para não esmagar 

nenhum bicho que por ali também estivesse. O convite que a amoreira me fez 
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a estar ali e também ser amoreira junto. Tem alguma coisa ai que parece uma 

lente amplificadora sob a forma de presença que eu vou praticando no mundo. 

Também tem uma escuta e um olhar sobre como os que estão próximos a mim 

também estão. Acho que ainda ecoa em mim a queda do céu. Tenho a 

impressão de que esse período que vivemos também tem uma relação muito 

viva com os tempos. Parece que a suspensão de certos hábitos, quebram com 

a forma como sentimos o tempo passar, e abre para uma escuta da variedade 

de tempos que podemos experienciar. Nesses tempos tenho sintonizado com o 

voo, a chuva, o sol, o brotar de batatas, o som da minha casa. 

 

Acho que sonho e vivo um processo de relação com a vida que é diferente 

agora. Sinto que tem alguma coisa ai que também não tem a ver só com 

Guilherme, e fico animado de acreditar que esses germens, que parece que o 

vento está espalhando por aí, estejam germinando em muitos por esse mundo 

agora. Se relacionar com uma vida maior que a ideia individualista de corpo, o 

que isso pode trazer para uma forma diferente de se conectar ao mundo? De 

se ver humano e amoreira e pardal e malva. 

 

Minha mãe certa vez me disse que atualmente o homem tem memória curta. 

Me inquieta um pouco o poder de manipulação que é exercido sobre nós, dentro 

desse funcionamento devastador. Como desejos e sonhos são inventados… 

Agora uma outra coisa que tenho entendido é que quando se experiência 

alguma coisa em corpo, vida, aquilo ali ganha um outro tipo de registro. Talvez 

esses tempos, essa experiência coletiva, tenham uma força que fica no corpo, 

e acredito que da escuta disso tem muita possibilidade de viver junto e melhor. 
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// Paula Petreca (Brasil) 

Desassossega-me a tal romantização dos isolamentos, ou a inevitável alegria 

que tanta gente expressa por poder estar em casa cuidando de coisas tão 

básicas como o cuidado com o corpo, a alimentação, o cuidado com o ambiente 

que se habita, o cuidado com o outro com quem se convive cotidianamente, o 

cuidado com os estímulos intelectuais, cognitivos, sensório-motores e 

sensíveis, coisas básicas mas que no mundo de um mes atras estavam 

esquecidas, colocadas em segundo plano, e por isso, por agora, para quem 

pode se reconectar a essas coisas o isolamento tem sido mais curativo que 

cerceativo... isso desconcerta-me. Desconcerta-me o quanto fomos capazes de 

suportar enquanto sociedade modos de vida que nos adoecem, entristecem e 

desimplicam-nos do acompanhar-se em ressonância desse tal não se é corpo 

sozinho. Desassossega-me a questão do ambiente, o céu azul, o ar mais puro, 

as baratas que sumiram as variedades de pássaros coloridos - com cantos 

coloridos - , que retornaram... O planeta não precisa de nós, mas já que 

estamos aqui como podemos honrar esse planeta. Honrar essa espécie. Aliás 

tenho me pensado mais enquanto espécie do que enquanto sociedade nesse 

momento. Acho que a sociedade deu errado. Há que encontrar-se outras 

maneiras. Entusiasma poder ter encontros de mais qualidade mesmo através 

dessa membrana do virtual. Em algum lugar mesmo a textura do encontro me 

parece agora revelar que vinha sendo banalizada, e que nesse momento grave 

retorna a recordar a preciosa qualidade das companhias. Entuasiasma-me 

algumas possibilidades do virtual de conectar distâncias, de aclarar 

comunicações, da abrir uma janela que realmente permite enxergar mais longe. 

Desassossega-me adentrar o virtual da mesma maneira como vínhamos 

adentrando, sem acompanhar as consequências. 

Alternativas que tenho buscado no presente. trabalhar na qualidade, do criar de 

mim própria a cada dia. a cada minuto. e cuidar da qualidade das minhas 

comunicacões. da escuta. da abertura. e da capacidade de dizer. sem 

vomitar.... o texto, a mensagem, o audio, o meme, busco qualidade em tudo. 

Percebo o quanto é bom não dirigir tanto, não poluir tanto o ar e não me 

estressar tanto com os atrasos no trânsito adensando minha presença em cada 
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ato presente, aprofundo meus estudos e minhas aulas, e sendo menos leviana 

creio que contribuo para alguma coisa maior. 

Por fim tento produzir pensamento, depoimento, discurso, poesia, palavra, 

gesto, imagem, ritmo, vibração principalmente essas vias de linguagem para 

ressoar num todo mais amplo, encontrando outras vozes, escritas, formas, 

organizações e sentindo mesmo que essa escala planetária é uma possibilidade 

mais em carne que um sonho. Tenho sonhado muito, por acaso. 

* 

Ainda na textura do Trasnpensar... 

recebi esse artigo em outro grupo, e fiquei com vontade de estudar mais essa perspectiva que 

sera adoptada em Amsterdao... alguem sabe mais sobre isso? 

bjinhos. 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-

coronavirus-economy " 

 

"A primeira notícia de reconhecimento que o mundo não será o mesmo e por isso será preciso 

novos jeitos de pensar e agir. Amsterdam anuncia que irá adotar o modelo "donut" de economia. 

A premissa desse olhar é interromper a lógica do crescimento a qualquer custo e atender 

necessidades humanas observando os limites do planeta. Simples, mas é uma verdadeira 

quebra do paradigma econômico contemporâneo. Quem tiver curiosidade de saber mais, 

encontra bastante material na internet pra pesquisar. Pra gente o simples reconhecimento 

dessa necessidade e um espaço pra experimentação numa cidade importante do mundo é a 

grandenotícia! 

 

Outra coisa que queremos chamar a atenção são os indícios de confirmação de uma frase que 

corre há muitos anos, iniciada nós movimentos socioambientais: o futuro é feminino. 

 

A principal defensora do conceito, e que irá liderar o processo em Amsterdam, é a economista 

Kate Raworth, da universidade Oxford, autora que vem divulgando a ideia pelo mundo. Na 

nossa newsletter de abril chamamos a atenção para outras ações de mulheres. Destaque pra 

primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que semanas antes da pandemia havia 

anunciado que a incessante busca por crescimento econômico é um mau desnecessário e que 

passaria a orientar a economia para comunidade, conexão cultural e equidade no bem estar. 

Ela também tem recebido elogios internacionais pela maneira que está liderando sobre a 

pandemia no seu país. Num exemplo muito menor, mas não menos significativo, aqui no Brasil 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy
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enquanto empresas tomaram atitudes duras em relação aos funcionários e ficaram paralisadas 

(grande maioria conduzida por homens), Luiza Trajano (Magazine Luiza) foi a primeira a mandar 

funcionários pra casa sem suspender pagamento, puxou a onda da não demissão, foi uma das 

primeiras a fazer doação de alguns milhões e cobrar autoridades publicamente. 

 

Não queremos dizer que esses valores considerados femininos estão presentes somente em 

mulheres, mas certamente são elas que os carregam e mais colocam no mundo hoje. Num 

mundo majoritariamente conduzido por homens, as poucas mulheres que estão em posições 

de poder acabam agindo com valores masculinos a maior parte do tempo. Mas não sempre. Se 

o Coronavírus exige da humanidade mudanças, mais mulheres em posições de poder talvez 

seja a mais simples de ser feita e capaz de produzir efeitos que a gente precisa pra lidar com 

esse mundo novo, que vai se revelar pra gente nos próximos meses e anos. 

A gente torce que Amsterdam seja uma inspiração pra todo o mundo. 

 

// Suzana Salazar (Espanha/Portugal) 

Tenho a sensação que durante o confinamento a obrigação que normalmente 

me aparece de ter de fazer alguma coisa, tém recuado em mim, ficou mais atrás. 

Aparece um espaço no corpo onde vejo ele fazer no seu ritmo, o seu tempo. Os 

estímulos baixaram, as coisas que são para fazer, como ver um vídeo q alguém 

enviou, ler o texto muito bom, fazer de comer antes das 2 porque depois... essa 

quantidade de coisas que se acumulam de alguma forma ao meu redor baixou, 

ou a relação que eu estabeleço com elas mudou. Não sinto a urgência externa 

de estar a par de coisas, que me dava ainda que inconscientemente tal vez essa 

sensação de insatisfação, pela incapacidade de ver, ler, saber de todo o q é tão 

interessante, e essa sensação de andar atrás das coisas cumprindo-as. Um 

espaço está aparecendo vibrante no meu fazer diário onde encontro o corpo a 

fazer as coisas de casa, ouvir aquele vídeo q há mil anos alguém falou, limpar 

a casa de banho não como tarefa, como uma coisa que encontro o corpo a 

fazer. Sem cumprir ou dar explicações, abre-se este espaço onde posso 

observar o corpo a cortar os legumes, a estar sentado á mesa, sem dar probas 

de que está a fazer. Tenho a sensação de estar a aprender e de não saber. A 

família. Falo muito com o meu pai, sempre rimos por qualquer coisa, faço as 

'prácticas do coração' com a minha mãe, sinto o coração apertado aí. Sinto 
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muita preocupação pelo que vém aí para os pais, por como será 

económicamente e o não saber neles me dá angústia. Estou a trabalhar ativa 

na minha atenção, trabalhando comigo própria onde e como quero viver, com 

uma observação eu diria que sutil e urgente. A grande questão, fiquei sem 

trabalho, sinto vertigem, não há escolas mas há pessoas, o não ter caminho, a 

nada aparece potente se sei habitar-la sem entrar na ansiedade de ter que ser 

produtiva para os outros. Sonho com uma 'dedicação de meu tempo' que tenha 

o corpo como motor, a dança como uma forma fértil de estar, a educação como 

uma consideração nas camadas do corpo de dar ao outro de qualquer idade, 

acompanhar processos pois. Aparece a ideia de comunidade vibrante, nutrirse 

com os processos, temos plantado em casa feijão, alfaces, tomates, grão... 

Também apareceu a possibilidade de abrir a casa para receber bebes/crianças 

de aqui do bairro... Estar em contacto com o crescimento gostaria muito... 

 

// Isadora Dantas (Brasil/Portugal) 

- o que está presente: 

o confinamento acolhe momentos de silêncio com a dança, um dançar que não 

consome tempo e desdobra o corpo em camadas mais sutis de estar com. 

- o que sonho: 

sinto que dei uma volta de montanha russa nos pensamentos para ser 

arremessada para dentro do cem e as práticas ali ajardinadas. não são 

pensamentos fechados ao contexto do cem, obviamente. mas foi bonito 

perceber que o mundo em que quero viver começa ali. estou tendo uma certa 

dificuldade de pescar esses pensamentos. que a dança pudesse estar num 

lugar sem hora e cujo valor não é atribuído em moeda. deslocar a questão do 

valor. pensar-criar modos vibrantes de compartilhar dança. como deslocar ou 

pensar a questão do espetáculo? o que é programação? temporada? um novo 

escutar do que é um programa de investigação ou formação? nesse caso, como 

essas perguntas que são as mesmas reaparecem em outras formas de estar 

com? em outros tempos? acho que eu vinha sentindo qualquer ventania um 
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tanto imensamente veloz mesmo no cem. proximidade. outros ritmos de estar 

com. dilatar algumas práticas do cem. não sei bem quais. acompanhar a rua 

dos fanqueiros? talvez essas bolhas de estar (como o pátio do convento de 

santos-o-novo ou o próprio baldio no alto varejão) de repente são dilatas. afinar 

a escuta das especificidades. vem amadurecendo qualquer coisa em mim com 

relação ao que é casa. já tentei escrever sobre mas não rolou. - morar? 

comunidade? criar casa? – estar dançando. dançar com. adensar pensamento. 

estar em criação. 

- maiores entupimentos: 

a relação com as tecnologias que muitas vezes me gera ansiedade. 

preocupação com dinheiro. 

 

// Margarida Agostinho (Portugal) 

Vou caminhando neste estar a ser que secretamente tenho tanto perguntado. 

Não posso deixar de pensar que o mundo responde às nossas perguntas, e o 

que estamos a viver agora tem a ver com uma continuada pergunta da 

humanidade sobre para onde queremos ir e que vidas queremos ter... que 

nalgum lugar saímos mesmo de um lugar em que pergunto isso num tempinho 

morto entre duas actividades, que digo isso quando quero parecer inteligente 

num grupo de amigos ao jantar, mas que realmente me ponho a imaginar esse 

mundo, com as suas cores, sensações... na minha forma de dizer privada era 

como se eu deixasse de dizer que gostava de ter um ferrari para passar a sentir 

os cheiros dos estofos, o vento a bater-me na cara, a estabilidade do carro a 

fazer uma curva... (é claro que comigo nunca iria acontecer com um ferrari...) E 

talvez nessa vida que estejamos a engendrar e que sentimos já, haja essa 

proximidade que muitas vezes o hábito de estarmos presentes uns com os 

outros não nos deixa experimentar... uma espécie de lado a lado vibrante e 

silencioso, que muitas vezes não se deixa ouvir pela gritaria que gera um corpo 

presente ao lado de outro, quando ele acha que tem que fazer coisas ao outro 

e não consegue ver fisicamente outro caminho... mas sonha... é como se 

estivéssemos na embriologia dos nossos sonhos, ginasticando os movimentos 
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com que havemos de viver numa nova realidade. E o mundo também se 

reconfigurando nessa co-criação. Vou acompanhando alguns acontecimentos 

na internet... em alguns reconheço uma receita velha (como o cego que sempre 

tinha sido cego na livro do Saramago e tirava partido de ter vantagem de se 

mexer num mundo em que subitamente toda a gente sabe menos que ele), mas 

noutros vejo outro princípio activo lá por trás... vejo que o que move esse estar 

a fazer tem a ver com a vontade de sentir essa proximidade íntima em que não 

é estritamente necessário que seja a proximidade física dos corpos a trazê-la, 

mas sim uma confiança nesse sentir sem-ver. A minha pergunta excitante é, se 

tivermos realmente essa confiança nessa proximidade e não nos confundirmos 

a trocá-la por outra, e quando digo nós seria mesmo essa humanidade por vir, 

o que poderá acontecer se/quando existir proximidade corpórea física? É isso 

que reparo que tenho vindo sentindo mais concretamente (e não o cheiro dos 

estofos de um ferrari hihi) 

 

// Clara Passaro (Brasil) 

estou a pensar nas provocações de Sofia enquanto passo os olhos pelas para 

as formigas que agora rastreiam possíveis caminhos na minha cozinha... há 

quanto tempo não tenho formigas em meu apartamento? mesmo em uma 

cidade quente e úmida de litoral... nem neste, nem no antigo, nem no outro 

antigo.... já não as tenho mais compartilhando comigo os espaços da casa. Hoje 

sim! Desde a semana passada... com muita liberdade e respeito com meus 

fluxos. À noite mais intensamente... já que de dia elas se reservam do encontro 

comigo. as formigas não pararam! elas ganharam espaço... Vi na semana 

passada fotos de um leão que passeia livremente pelas ruas da cidade de 

Ambardi, uma cidade da Índia. Macacos, vacas e búfalos também estão com 

mais livre circulação nas cidades indianas... enquanto 40% da população 

mundial se aninha... os animais fazem o que fazem os animais. 

Parados, assim, estamos nós, a população mundial. Dizem que a economia vai 

quebrar estilo Grande Depressão do pós-guerra europeu. Mas talvez o guarda-

chuva da palavra economia, como está sendo usada agora (e como vem sendo 
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usada já há alguns séculos), esteja excluindo muitas outras possibilidades de, 

por exemplo, trabalhar... e realizar trocas. Coloco a mão no meu coração toda 

vez quando me chateia lembrar que, quem vai denovo pagar mais 

veementemente as contas, como sempre, no caso de Salvador, é 80% que 

moram na cidade informal... maioria negros, como a maioria negra que está 

morrendo nos EUA de covid19. Comecei a escrever esse email era ainda dia. 

Agora olho para a janela e já é noite. Vou lá me avarandar!! Saudades imensas. 

Amor.  

 

// Patrícia Quiróz (Espanha/Portugal) 

terra sementes alimentação sexualidad sensualidade corpo movimento afecto 

escuta animal escuridão-inframundo intregidade comunidade dança contos 

voz cantar verde costurar artesão vídeo-dança galinhas mãos-coração àgua 

como co-criamos co-visionamos pequenas comunidades criativas que dêem 

soporte a projectos criativos (vitales), de investigação-pesquisa económico-

afectivo? como co-criamos redes de soporte económico-afectivo? de 

autogestão? 

como co-criamos dinheiro desde o coração? desde a bússula do coração? 

como voltar os pés à terra? voltar as aldeias? as raíces? as hortas? voltar 

perto dos árvores e da natureza? sozinha ou em comunidade? 

que é comunidade? que comunidade(s) estão perto de mim? que 

comunidade(s) alimento, dou tempo, corpo, dinheiro, atenção? 

como ver crescer os sonhos na terra? 

como acompanhar esta situação, este não-saber..? 

como co-visionar, amassamos uma outra educação? q se calhar já não é bem 

educar...a quem com que o que? se calhar é outra coisa...? 
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escolas à rua? voltar aos barrios? fim da prisão-escola? encontros na rua, no 

jardim, na merceria, no autocarro, no comboio, no sapateiro...? 

ficar na cidade ir pra natureza? 

neste estado sento mais os "sim" que quero semear e os "não" a soltar, não 

quero trabalhar/colaborar com certas pessoas-instituições-projectos com falta 

de escuta, vampíricas que roubam tempo energia sonhos ideias terra 

sementes fertéis aos corpos vivos, não quero alimentar mais corpos mortos no 

pessoal íntimo e comum, nem instituições mortas, nem sonhos brilhantes 

mascarados em corpos mortos...sento rigidez mental, dor de cabeça, cabeça, 

cabeça, cabeça, uma tecnologia onde não encaixo-encaixamos, muitos 

lugares onde não encaixo do jeito que achava que encaixava...escolas 

fechadas até próximo ano letivo, sem trabalho, com as contas, com a renda as 

costas com o coração a latejar forte, precariedade laboral, precariedade 

económica.. 

Onde estão as crianças?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aflita pelos abraços das crianças, por 

ter cinco crianças penduradas no meu corpo. 

... 

sempre que falo com gente da Espanha, são velhotes e mais velhotes a morrer, 

(minha irmã é médica pneumóloga no Hospital da Paz em Madrid, trabalha 

todos os dias de 2af a domingo, e têm jornadas de até 24h de trabalho duas 

vezes por semana...) 

velhotes a morrer nos lares sozinhos, nos hopitais sozinhos, nas casas 

sozinhos... 

ninguém pode entrar lá com eles porque podem ser 

"contaminados"..."contagiados"... 

sento q a memoria viva da terra está a ser aniquilada, eliminada, borrada da 

terra 
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a memoria mais antiga, os velhotes e os árvores, os velhotes e a natureza, uma 

limpeza do passado, uma limpeza das pensões, das pessoas que não vão a 

conseguir entrar, aderir, ser dependentes duma nova era da tecnologia artificial 

a bater à porta... tecnologia artificial... que vai acontecer com o dinheiro que até 

agora ainda conhecemos em papel e metal? 

tenho medo que o fato de ter as escolas fechadas e as crianças fechadas nas 

casas dependentes duma tecnologia pra "aprender" seja justificação tal, num 

futuro próximo, pra isolar ainda mais as crianças da vida, impor as tecnologias 

nas casas (so que agora cada pessoa da casa vai precisar duma tecnologia pra 

"trabalhar"), virar criança-computador ou criança-ecrã ou criança-cérebo-ecrã e 

justificar assim ter as crianças fechadas em casa e aprender a través do ecrã 

da televisão, começo a tremer so de pensar nas aulas através da televisão. 

.justificar assim uma entrada tal das tecnologias, uma "monotorización" tal da 

vida das pessoas já desde criança já desde bebé, desde dentro do 

ventre...incubadoras com ecrã pra as famílias ver desde casa o bebé que está 

a nascer, escolas virtuais sem sair da casa, ventres virtuais pra incubar os 

bebés durante menos de nove meses...justificar assim uma nova forma de 

trabalho com o ecrã integrado no cérebro desde bebé... 

penso nos velhos e nas crianças 

sento a natureza 

quais são as nossas necessidades? 

como dar voz, a nossa e a voz da terra? 

como conectar nossas narrativas, nossas experiências tão valiosas além de nós 

própios, além do nosso umbrigo (mais sempre no respeto e na escuta das 

nossas necessidades)? como não fechar a criação de pequenas comunidades? 

começo a tremer quando oiço a palavra grupo...afinidades...e se não encaixo 

em grupo nenhum? e se não sei quais são as minhas afinidades? tenho medo 

disto fechar tão rápido, tão rápido, tenho medo do medo ir tão rápido tão rápido 

e contagioso... como vão a usar o fato de ter melhorado o ar das cidades e ter 

reduzido os níveis de contaminação, por ter ficado fechados em casa, pra 
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continuar "fechados" de algum outro jeito? fiquem em casa pelo bem do meio 

ambiente...que políticas vão aparecer? e se somos nós os que podemos criar 

"política" como vamos a juntarnos pra conversar de todo isto sem poder 

tocarnos? que é o medo? como chega ao meu-nosso corpo? convido ao medo 

a entrar e ficar? onde fica no corpo? que escuto desse medo? sento forte no ar 

uma alteração do DNA, uma alteração na base no nosso DNA... sento muito 

forte a necessidade do bater forte do coração, dum lugar onde ninguém pode 

alterar-me/nos modificar-me/nos... e no meio de tudo isto o coração a latejar 

forte forte. obrigada pela escuta. 

 

// Coline Gras (França/Espanha) 

bom bom, comencei demorar no verde mais intensamente esses dias, 

convidando as pessoas que vivem ao meu lado a se juntar e os animais caes e 

cavalo, redescubro movimento, respirar, ver, escrever, voz, imagem, algo que 

sente que ha algo, na ternura que isso tudo muda sempre e nessa pequena voz 

que diz quero-dançar,-brincar,-cantar-escrever,pensar-ler-cavalgar-e-nao-

sozinha. espaço-tempo molecular e estar alli nesse verde que me traz essa 

pergunta muito presente: onde estou? onde estamos? sem limitar (o reduzir 

sem que seja uma palavra pejorativa o restrictiva para "o lugar") a geografia. o 

o-seja-que-for no movimento no sentido de tentar receber esse agora - agora 

que nao sabe do agora - futuro mas que vibra claramente com el. depois antes 

sento todo importante e particularmente o ar nos gestos e os gestos o a 

presença que deixa dissolver em presença - gestos - voz com o que nao estou 

de accordo indo pelo dentro de estar com, mas com grande nao sei e grande 

nao sei. nao quero fazer "actividades" por ejemplo, porque haria que fazer algo 

do tempo relogio (e sem que isto seja uma "actividad" em cualquier verdad mas 

falando por mim que nao sei quem sou) mas ficou porosa aos acontecimentos 

em migraçao-caminhada por ejemplo. na bola de cristal que diz Sofia que se 

ouve o que gostariamos pfff acho que nao sei mesmo pork parece que podemos 

ficar alli o um mes o muito mais tempo para "boas" e "maus" razoes (sem sentir 

por ejemplo em eu proprio - mas tb isso se calhar é muito eu nao sei - que seja 
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fim-do-mundo no sentido extincçao, mas sim algo da fim a vibrar - resistir de 

nao deixar-se levar para as coisas disparates ) entao escolhar juntar em pele 

na mesma ao fim dum momento e/o entender um pouco melhor essas coisas 

digitais que sao por tanto tao bizarras, e sao ferramentos de isolaçao e blabla. 

cuando os vizinhos pastores vem ver nos de manha e noite faço de vez em 

cuando um beijinho com eles sem sentir que seja um peligro e sobretudo com 

essa coisa tao simple de fazer um bom dia que pasa como pasa punto-poesia. 

o alex e a sua amiga mariecarmen començaram uma huerta alli por atras da 

casa. coexistendo com eles de repente me digo parece a primera coisa que se 

pode fazer neste sentido de como fazer sem dinheiro por ejemplo mas tb ha 

tantas que sao sem jardin, sem paneis solares, sem, sem, sem ate sem casa, 

entao nao consigo pensar para là mas sei que eles sao uma campainha nas 

campainhas. fica o verde a bombar seja um entupidamento o um jardim e hoje 

li a lhansol que resoa ainda: "se aceitamos viver rodeaos de animais, nao é por 

estarmos desiludidos dos humanos, mas porque, repousando juntos, anilais, 

plantas e humanos, desejariamos aprender uns com os outros a viver sem 

hierarquização do vivos. 

 

// Renata Hardy (Brasil) 

No atravessar diário, percebo os sentidos hiper aguçados, instigados por uma 

São Paulo que insurge com um ar despoluído, sem ruídos em excesso (dados 

previamente como condição a quem habita uma metrópole); a atmosfera que 

convida a ouvir passarinhos. Em passeios solitários pelo bairro quase deserto, 

o mundo aqui e mundo por aí afora também, revelam novas paisagens 

possíveis, numa dança molecular que sugere um outro equilíbrio possível com 

a biosfera. E nesta dança minuciosa   me pergunto se seremos capazes de 

redescobrir o nosso pertencimento à própria espécie e nosso vínculo com o 

conjunto do vivente. Sinto que esta capacidade de me identificar 

e associar,  é  algo que deveria praticar/almejar a cada dia. Li nestes textos da 

pandemia crítica, que não se trata de recompor uma terra habitável, para que 

ela ofereça  a todos a possibilidade de uma vida respirável, mas de recuperar 

as fontes do nosso mundo afim de forjar novas terras. O que poderia ser este 
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forjar? Tb me encontro aí com este não saber e com o exercício diário de abrir 

espaço para as perguntas do que seria um novo inventário para o futuro de cada 

dia: forjar novas formas de produção, de alimento, de consumo, de gerir o 

tempo, da necessidade ou não de trabalhar para garantir direitos básicos, entre 

tantas outras relacionadas ao micro e ao macro. 

  

Procuro observar e me pergunto que gestos pratico nas minhas ações 

cotidianas para não contribuir com esta lógica de força e poder que tantas vezes 

ainda continua a prevalecer, intensificando a segmentação. 

Como lido com a impotência de não poder impedir a violência que, como de 

costume, descarregam sob os mais vulneráveis? 

  

Sinto curiosidade em imaginar como avança o pensamento voltado para a 

tecnologia, pois para e a ideia do homem máquina, a falta de convivência física 

não será uma questão. E quanta energia ainda iremos precisar e consumir para 

alimentar todas as interfaces digitais que alimentamos e consumimos? o 

fornecimento e a distribuição de recursos e energia para a infraestrutura da 

computação global, irá aumentar em prejuízo da mobilidade urbana. Todas as 

câmeras e protocolos de vigilância, e vida por trás das telas pode se tornar uma 

norma? 

  

Como evitar que esta lógica de reforçar fronteiras para barrar a entrada do vírus 

não se torne mais um aval para expulsar toda sorte de ameaça e risco, vindo 

do exterior? Num país como o Brasil, com estas proporções, com gigantesca 

desigualdade social e com esta aberração que é este despresidente, quem 

sobrevive? O princípio da eugenia sairá ainda mais fortalecido? 

 

// Laura Vainer (Brasil) 

um imenso silêncio e a contínua recordação, a cada dia, de que aquilo que 

compreendia e praticava como aproximar e afastar, tocar, amar, lamber - estar 

assim mais para fora ou pra dentro - se intensificaram por um motivo do qual 

me sinto ainda distante. agora, por exemplo, que estou em um hospital 
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acompanhando outra pessoa, dou comigo a me espantar de coçar o nariz e os 

olhos sem lembrar se lavei as mãos. mas não sofro. tento agitar não um 

protocolo (que para mim, é um timing que deixa o corpo desconcentrado), mas 

um sentido de proximidade com o que se passa que me torne laura durante a 

mutação... qualquer coisa assim.  

 

a dimensão do que é um afastamento físico, na relação com alguns corpos, me 

parece também muito grave. o que me faz atravessar (nem sei como ou por 

que) o risco de contaminação sem medo. é uma confiança muito misteriosa que 

não me causa azia. mas se me assusto de dentro dela, vejo se abrir a 

possibilidade de um adoecimento que poderia vir de qualquer parte.  

 

tenho a certeza de que continuo trabalhando, ainda que não esteja recebendo 

para isso ou que as formas do trabalho estejam elas mesmas transformadas à 

velocidade do giro de um caleidoscópio. não alinho nada nada a esta ansiedade 

exploratória com que algumas danças se refazem nesta realidade que agora 

aparece. mas oscilo entre julgamentos e o pensar sobre mas se acontece 

assim, talvez já estivesse por vir assim mesmo... mantenho o coração aquecido 

acreditando que pelo menos estamos nos dando conta (de modos expressivos) 

de que uma aula online e uma aula em que partilhamos a mesma sala são 

coisas diferentes. percebo, estranhamente, o entre corpos voltando-se para 

fora... 

 

* 

 

sobre o "depois", vislumbro a necessidade profunda de uma força de 

alinhamento. um modo empurrar-puxar apuradinho. tô mesmo pensando esta 

"saída da toca" e o desespero do que são os enterros dos mortos, os rachas 

econômicos das famílias, a estranheza do abraçar, mesmo a euforia... 

vislumbro artistas, e particularmente aquelas-es que se atentam ao trabalho do 

corpo pelo canal que for, com as responsabilidades renovadas. pensava-falava 

esses dias em front tátil... (?)... 
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há uma coisa que me inquieta neste escancaramento da economia dos dados, 

das redes, do google, dos algoritmos: como é possível que "a gente" esteja se 

eximindo - ou "só" se distraindo - de lutar também ali?  

 

...mas me parece também - nos pequenos lugares que circulo - que a vontade 

e mesmo a "necessidade de cuidar (da saúde) do corpo" - que de onde ouço 

diz de um acompanhar-se que se parece com uma chance de libertar a própria 

terra - despiu-se. 

 
 
// Julia Bergman (Brasil) 

 
Venho nessa quarentena tendo altas doses de repetição de um desenho que 

meu filho repetidamente quer assistir. Equipe de resgate: um desenho de casal 

de irmãos órfãos que foram adotados por uma diversidade de dragões que 

salvam dragões e pessoas. Resgatar parece a ação que muitos desenhos 

querem ensinar a esses pequenos. Fico pensando inevitavelmente no mundo, 

no que está vindo junto com meu filho e tantas outros bebés. Quero afastar o 

alarmismo. Uma recusa numa intensidade de protecção maternal. Jogo os 

lençóis e cubro o meu céu dos desaforos, das disputas que pioram o mal 

cuidado estado nação em que estou.  A terra não deveria ser de jurisdição do 

governo. O colegiado de povos que conhecem secularmente deveria ser 

instância maxima para respeito aos outros seres, imaginando enquanto treino 

peneirar a areia em sentido anti horario. deixar para a geração do meu filho, 

porque vamos gestando enquanto o novo vai sendo gestado. Quanto o ato 

contínuo de estar de pensar no que fazer e melhorar a qualidade de estar junto, 

reverbera na amplitude do gesto. Vou lendo, vou pensando. Sim! Esse desejo 

pela Ferrari está moribundo no mundo que sonho. 

 

// Bernardo Bethonico (Brasil/Portugal) 

- temporalidade da respiração dentro da casa é possível sem correr, projetos 

de escuta apurada tornam-se caminho aberto, no entanto as demandas digitais 

aumentam e há que lidar com um corpo que mergulha mais facilmente nas 
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coisas informações, quase se afogando por estar mais recolhido, mais 

vulnerável por um lado. eu já trabalhava muito no computador e de repente há 

o dobro de coisas para fazer nessa máquina. a inflamação intestinal que muitas 

vezes surge tem refletido isso & pedido mais cuidado & sei que ainda há um 

longo caminho para aprender um ritmo de sair-entrar da máquina que também 

é o telefone que está sempre à mão, que também é um ritmo corpo cliques por 

segundo que gera um estado inflamado. junto disso, em zoom out sinto que há 

um convite precioso a aprender a ouvir ampliadamente as pessoas que estão 

perto. a angústia da vizinha ou mesmo de quem está na mesma casa, ou 

mesmo de alguém próximo para quem se pode ligar para uma conversa 

simples. também um bom dia que se dá para quem está à janela enquanto saio 

para correr. enfim, coisas que têm convidado a um cuidado atento do afeto em 

camadas que estavam mais despercebidas. a nossa presença é sempre 

necessária não somente nas transições de si para si, mas nas transições de um 

corpo comum-cardume. 

- acho que sonho com uma temporalidade em que se possa trabalhar o que 

precisa ser trabalhado realmente. um mundo onde se pudesse dançar-escrever-

falar mais o silêncio e lutar-sobreviver menos. mas isso acho que sempre 

sonhei. no entanto, agora é a hora de gritar a favor da renda mínima universal 

ou outros nomes que isso tenha, agora é a hora de pedir desconto no aluguel, 

perdão de dívidas etc. 

- acho que o maior entupimento é o stress gerado pela falta de contato. a 

demanda de produtividade que ainda dá os seus últimos suspiros, com a 

crescente demanda de assepsia ao lado... por exemplo, na situação duma casa 

onde todos estão a trabalhar em home office, muitas vezes o olhar se afunila 

demais, o ar fica abafado... tem aí também o convite para gerar-continuar 

gerando outro comum. 

 

// Ana Estevens (Portugal) 



PÁGINA 22 

- É dificil encontrar um encadeado de pensamento pois tudo se vai misturando 

e não consigo encontrar a ponta da meada no meio do empeço... isto é uma 

das coisas que está muito presente neste atravessar. A confusão de ideias. O 

querer fazer muito e avançar e depois as coisas que consigo fazer são muito, 

muito, muito micro. Às vezes, tento racionalizar, olhar para as coisas como elas 

aparentam ser e avançar. Outras, é mais difícil e é o coração que fala. Talvez 

seja isso: foco-desfoco, grande-pequeno, macro-micro e por aí. 

- O que desejo: que este momento sirva para mudar, para melhorar, para 

pensar, para aumentar o conhecimento... mas a minha bola de cristal diz que 

se calhar não... que se calhar há coisas que ainda vão ficar piores, que os 

atilhos e espartilhos se vão apertar mais, que nos vão sufocar (se deixarmos) 

com apertos e restrições!  

- Esta velocidade do tempo. Parecia que o tempo podia ficar lento. Podia ser o 

'à espera que a roupa seque' da Luz mas não... não estamos à espera de nada 

pois o mundo não pára e há sempre mais e mais e mais e mais... e isto e aquilo 

e mais não sei o quê e as lutas internas e externas de cada um. Um certo 

egocentrismo de olhar para a coisa (e agora não vejo? e agora não faço? e 

agora? e agora? e agora?) O não saber esperar e a angústia dessa velocidade 

tão marcada em tanta gente. E depois estes desafios que estão na frente dos 

olhos: as pessoas sem comida, sem casa, o agravar das desigualdades, as 

barbaridades das empresas que gerem os lucros sabe-se lá como, e mais e 

mais e mais e mais... 

 

// Luz da Câmara (Portugal)  

cá vai.... este fim de semana perdi-me e perdi uma conversa importante no 

sábado e a do espaço experimental domingo 

e penso que se calhar parar é parar MESMO. Não é só uma suspensão. 

Como diz Vaneigem e mesmo aproveitar para reinventar o estar na rua. Os 

situacionistas falam muito do reinventar o quotidiano. parece-me urgente, que 

cada um reinvente o seu quotidiano, para podermos reinventar quotidianos 

juntos cada vez mais alargados. 
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quanto às perguntas do Latour não lhes quero fugir. 

acho que a atividade a acabar seria a bancária tal como a conhecemos. acabar 

com a agiotagem legal. todas as pessoas que trabalham nos bancos poderiam 

ser redireccionadas para trabalhos agrícolas, pois se eliminarmos a ideia de 

negócio das nossas atividades a agricultura deixa de ser uma atividade cheia 

de química para passar a ser uma atividade cheia de pessoas. 

pode parecer ingênuo mas é o que consigo pensar agora 

saúdo-vos com esta frase do Walter Benjamin que me persegue há mais de dez 

anos: 

 

“ ( . . . ) .  N Ã O  T E N H O  N A D A  A  D I Z E R .  S Ó  A  M O S T R A R .  

N Ã O  V O U  R O U B A R  N A D A  D E  V A L O R ,  N E M  M E  V O U  

A P R O P R I A R  D E  N E N H U M A  F O R M U L A Ç Ã O  

T R A N S C E N D E N T A L .  M A S  O S  F A R R A P O S ,  O S  

D E T R I T O S ,  E S S E S  N Ã O  O S  Q U E R O  I N V E N T A R I A R ,  

M A S  D E I X Á - L O S  V I R  D A  Ú N I C A  M A N E I R A  P O S S Í V E L :  

U S A N D O - O S ”   

W A L T E R  B E N J A M I N ,  D A S  P A S S A G E N - W E R K ,  

T R A D U Ç Ã O :  L U Z  D A  C Â M A R A .  

 

 

// Julia Dickow (Alemanha) 

o que é íntimo? o que é distante? o que é dentro? o que é fora? ha uma 

sensação de estar mais deluída ------------ ao mesmo tempo que o corpo se 

sente mais entupido no atravessar do movimento. parece que a dança não 

passa, o corpo tornou-se mais estático. enquanto vou acompanhando o circular 

da vida -------- a primavera nos bosques, as plantas espalhadas pela casa, na 

varanda ---- onde o meu olhar abre até les montagnes des Vosges en France, 

onde o corpo não pode caminhar nesse momento, algumas perguntas fazem-

se mais presentes. 
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sobre o que consideramos conhecimento, as formas e modos como 

consideramos e praticamos o estudar, o que ensenhamos às crianças e não só. 

os círculos de (re-)produção de conhecimento, sempre em torno da produção, 

números, símbolos, informaçoes, referências...entupindo os canais de 

percepção do mundo, ignorando os corpos que estão no mundo, ignorando o 

mundo.  

na bola de cristal vejo-sonho menos medo de estar-com a vida, corpos no 

mundo, não isolados --- dos movimentos dentro-fora, criar-viver lugares comúns 

do entre-corpos, não em núcleos fechados, mas abrindo sem hierarchizaçoes 

entre escalas, corpos, palavras... sinto que o movimento que atravessa é além 

dos conceitos-palavras de economias alternativas que estudo (?) na 

universidade e das quais não sei bem falar, nem em português, nem em alemão. 

é um movimento mais profundo do que ir para as manifestaçoes ecologia das 

sextas-feiras. sinto que é mesmo preciso afinar os movimentos com a escuta. 

Escutar, dentro, fora, cada um-a-um-a que é sempre mais do que um. 

 

// Olga Miranda (Portugal) 

É difícil encontrar as palavras neste atravessamento… entre as percepções, 

imagens, visões, há um profundo desejo de estar com o outro... 

Sinto camadas contraditórias ou talvez sejam energias opostas. Quando tento 

reflectir sobre o momento presente… aparecem muitas imagens… uma delas 

podia ser um lago, muita água… onde numa camada mais superficial existem 

muitas partes em suspensão que flutuam… poderá ser o desmoronar de algo, 

os restos de algo maior… algo que transmite desconforto… 

inquietação..ansiedade… mas com o aprofundar do respirar.. a possibilidade de 

nadar aparece… o que está suspenso, a boiar, a entupir os canais de expressão 

e comunicação fica mais distante. nesse lugar, as percepções estão mais 

nítidas, talvez mais abertas.. talvez os canais estejam mais disponíveis.. nessa 

água tudo está ligado, entrelaçado... 
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Ao atravessar o presente… que vira velho com os perdigotos (ao pensar nas 

reflexões de Bruno Latour – imagem linda da globalização – perdigotos com 

vírus – transmissão do vírus boca a boca) ao atravessar esta cultura do medo 

e da contraditória produtividade – há uma parte de mim que para. Ao atravessar 

a escola…. ao ler a quantidade de directrizes que os professores têm de seguir 

como se fossem soldados do estado de emergência, ao serviço de um ensino.... 

sinto uma resistência gigante de um sistema velho que tem dificuldade de 

aceitar o seu desmoronar… 

Desejo…. através de imagens a transformação do velho, daquilo que já não 

cabe no mundo de hoje e se transforma… o não saber ganha muita força nesta 

viragem, viagem, miragem.. 

Desejo… que não seja uma miragem, mas sim uma consciência colectiva que 

se transforma… outra dimensão da humanidade ....  contraria à segmentação 

da sociedade que vivemos…. 

…. 

Há uns dias comecei a juntar umas palavras por dia. Uma palavra para cada dia 

e ao fim de uns dias apareceu a palavra ventre. No dia seguinte fui andar até 

ao rio, caminhei até Belém ao entardecer…   

Tem aparecido o ventre… a sensibilidade aberta de algo que está dentro e fora. 

Sinto muita vontade de nadar, sinto água. um desejo grande de estar dentro de 

água e nadar. 

 

// Silvia Tenger (Portugal) 

1- o que vês acontecer neste agora? Muito gente em "negação" 

 

2- na tua "bola de cristal" o que vislumbras acontecer num agora-amanhã?: 

Colapso total das artes como as conhecemos. 
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3- onde sentes mais dificuldade, neste momento, em acompanhar e energizar 

o pensar-fazer? Comunicação sem ruído e confiança nas plataformas de 

partilha online... 

 

 

// Branca Clara das Neves ( ? ) 

1. Vejo uma força alta e magrinha a querer furar pelo sistema acima. E a força 

residente a incubar novos processos de permanecer. 2. Várias imagens de 

crise aguda a ensurdecer as falas das consciências. 3. nas tarefas do novo 

quotidiano sem-com 

 

// Mariana Viana (Brasil/França) 

tento aprender a recriar os desejos todos os dias. tenho pensado sobre como 

praticar à distância generosidade, descentralizar a intimidade, oferecer coisas 

boas ao mundo mesmo quando me sinto em catástrofe interna. tem algo como 

uma sensação de luto, não saber ondecomo colocar os desejos e os sonhos, 

porque tudo o que conheço-desejo-sonho até então não se atravessa em 

corpo(físico) em casa sozinha. e aí vem aquela urgência maior que é o 

presente, estar aqui agora sem grandes projeçõesdesejantes, o que é um 

grande desafio. de fato, é um tempo em que coisas estão morrendo pra mim, 

a noção de eu tem importado menos, e talvez isso não seja exatamente nem 

bom nem ruim, mas necessário. parece que o corpo está em luta para ajustar 

o que precisa ficar e o que sobra. 

pensando sobre comunidade, afetos, ressonância. urgência em aprender a 

desentupir de uma vez por todas a minha relação com as redes/ encontros 

mediados pelas tecnologias, porque agora isso é basicamente meu acesso à 

outras pessoas de modo mais direto, não posso me ausentar mais daqui. até 

acredito em telepatia, sintonia, sincronidade, acredito que proximidade e 

distância não são coisas dadas e é possível praticar as tonalidades disso, etc. 

mas acredito muito (mesmo) no toque e presença física e não quero cogitar 
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abrir mão disso. me assustou ler o texto da christine greiner sobre o devir otaku 

do mundo. esse não é o mundo que eu sonho, e resisto resisto resisto. 

uma amiga tava falando que esse pode ser o último vômito da humanidade, 

aquele vômito final quando estamos passando mal, para logo depois 

começarmos o processo de recuperação. não tenho conseguido ser muito 

romântica agora, mas gosto dessa leitura. pra mim também é impressionante 

ver pássaros que eu nunca tinha visto aqui nas árvores desde a minha janela 

etc e tal. reconheço essas maravilhas que estão tomando de volta um espaço 

que roubamos e acredito também que a partir dessa escuta algo pode mudar 

na direção das nossas vidas. mas fico me perguntando como podemos avançar 

para além da romantização disso? como abrir espaço para uma caminhada 

mais aterrada e afinada com o que o mundo vai precisando agora mesmo na 

emergência-susto-calamidade-humana fora da minha bolha. eu não sei. 

me entope a falta de silêncio, o afobamento em continuar nessa lógica de 

fazerfazerfazer, a recusa do vazio, a dificuldade de me permitir não encher 

minha agenda diária com vídeochamadas, e-mails, mensagens, propostas e 

mais propostas e possíveis soluções que eu ainda não tive tempo de escolher 

se fazem mesmo sentido para mim ou não. e a sensação que isso dá de estar 

sempre atrasada, ou em dívida com algo que eu nem sei direito o que é. A 

aprender. 

 

// Rui Miguel (Portugal) 

O que está mais presente neste atravessar? 

A amplificação. 

As presenças e as ausências. 

Tudo ficou mais presente, o eu, tu e o nós parecem ser uma só consciência. 

O tempo e o espaço ficaram mais próximos no ter ser em liberdade. 

A morte e a idade. 
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A vida, o ar e a natureza. 

A incerteza. 

O ler e a procura. 

A surpresa e a desilusão. A confirmação. 

A evidência, o evidente tornou-se mais claro. 

A verdade. 

Como poderá ser o futuro? 

Verde e só verde poderá ser futuro. 

Consolidar a transformação colectiva da travessia e encontrar a unificação 

universal de cada um em união colectiva. 

O ser ao serviço do todo. Estar ao serviço. 

Forma: cooperação. Anular: competição. 

Descascar da antiga pele para nos permitirmos uma busca de outra visão. 

Elos – Afectos – Amor – Partilha – Plenitude – Confiança – Missão – Tribo 

O sistema que era. Que foi, que agora se desmonta sem a dúvida, vai na sua 

cegueira inerente, de forma atabalhoada mas dura, tentar resistir ao inevitável. 

Nesse desmontar alheias ao medo vão surgir fendas, oportunidades e lugares 

férteis de pousio e plantação. 

Qual a maior dificuldade neste atravessar? 

Fomos nós, e é difícil (mas necessário) aceitar que todo o trabalho, rezo, dança, 

arte e esperança foram ouvidos no crescendo da intensão e efectivamente 

acordou. 
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Apontar de forma eloquente, criativa, bela, agressiva, poética ou coreográfica 

um externo problema, o outro, um qualquer reflexo de fora, não passa de ruído 

crítico assente em disparos artilhados na matriz cognitiva. Reflexos (de cria 

acção?) incondicionados plantados em mais menos esquerda direita, 

comparação – afastamento. A procura de verdade é pessoal, nua e no embalo 

terno de cada fragilidade encontrada. E são muitas, imensas vidas. Apontar-nos 

a nós e abraçar ausências e feridas é crescimento e consolida a acção do ser. 

Esta travessia é um acelerador desse crescimento. Crescer é bom, mas sim, 

dói. 

Ser despido solto sem qualquer culpa ou receio e integrar a harmonia de o poder 

partilhar, contribuir reflectido é difícil. A plenitude de uma confiança é a fundação 

da mudança. 

 

// Sofia Neuparth (Portugal) 

o que vejo acontecer  

o espaço virtual é um recurso, uma ferramenta não é uma substituição nem uma 

solução de encontro... 

está a acontecer aquilo que tinha que acontecer ou com esta forma ou com uma 

outra qualquer mas a dita “normalidade” de que tanto se fala é insustentável, a 

terra continuará sem nós mas se queremos continuar a existir enquanto 

humanidade temos que aprender com o que este “recolhimento” forçado nos 

confrontou nomeadamente em relação à poluição aos excessos   à acumulação, 

a toda a cultura do lixo e do desperdício......evidentemente que é assustador o 

aproveitamento de uma reclusão forçada global, o retirar dos direitos básicos 

enkuanto cidadãos, a cena do controlo, da localização, do policiamento...mais 

do que nunca sinto que temos que estar atentx às formas de pensar-fazer que 

aparecem em cada umaum de nós e manter a lucidez de não acatar indicações 

em zoom out sem reflexão...tipo o estado decreta...e eu deixo de me implicar 

em criar vida. 
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na bola de cristal   

vejo uma grande oportunidade de entrar nesta brecha e criar possibilidades de 

existir em qualidade...aprender com a explosão que a natureza não humana nos 

oferece agora, principalmente a nós na urbe, mais afastadx dela...a co-

existencia de tempos de formas de vida-morte, sermos akilo k vamos sendo, 

confiar que só posso ir sendo o k sou se cada umaum puder mesmo exercitar 

ser o k vai sendo, a rikeza que é esse desconcerto polifónico, o tal não 

saber...desconfio que, tal como o animal ferido que o capitalismo já me parece 

ser há uns tempos e agora mais furiosamente que nunca, desconfio k esse 

animal ferido vai apontar as suas “armas ” em todas as direções e vai haver 

muito sofrimento, muita tentativa de abuso de manipulação como já está a 

haver, mas é necessário manter a clareza e a lucidez e não entrar na força do 

medo. 

na relação especifica com a arte 

vê-se a nú a precariedade com que os diversos “jardineiros” da arte vivem e o 

absurdo que é a ausência do reconhecimento da importância da arte enquanto 

forma de conhecimento, enkuanto fonte essencial de humanês, enkuanto 

pratica de pensar-fazer e não só enkuanto produtora de objectos para engrossar 

o mercado. 

A arte tem como especificidade atravessar diversos contextos atravessar 

formas de conhecimento mais artesanais, ou empíricas, ou teóricas, e isso 

parece-me ser extremamente fértil no atravessar deste tempo de “não saber”...a 

potência de ser-não ser k podemos exercitar em corpês, só o corpo é que 

atravessa... 

o que mais me entope é a incapacidade de algumas uns-de nós para atravessar 

este isolamento emocional e social, a situação radical em que tantos de nós nos 

vamos encontrando em termos financeiros e em termos mesmo da geração e 

nutrição do comum...não se é corpo sozinho... 

* 
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Que ações estás a tomar para atravessar a presente crise? (pergunta da 

Coffeepaste - https://coffeepaste.com/perguntorio-10-que-acoes-estas-a-

tomar-para-atravessar-a-presente-crise/) 

Como não se é corpo sozinho agradeço a pergunta e respondo no plural, não 

porque “represente ” alguéns para além de mim mas porque sinto que o corpo 

que vai sendo sofia existe em ressonância com o corpo-outro, com o corpo-

mundo, com o entre-corpos... As acções que estamos a praticar são 

essencialmente pensar-pensar-pensar. Trans-pensar, com-viver com 

pensamentos vindos das mais diversas formas de conhecimento, sem 

territorialidades ou protagonismos, pensar lado-a-lado. Temos a oportunidade 

de viver o interior de uma brecha entre possibilidades, é urgente acompanhar 

cada movimento sem aplicar logo as nossas certezas e leituras enrijecidas. 

Praticar o “não saber”, deixar que esse pensar-pensar, como, qualquer 

pensamento, gere gesto, gere acção, e vá aparecendo o pensar-fazer, mesmo 

que esse não saber convoque formas estranhas ao nosso entendimento. O que 

está a acontecer tinha que acontecer, assim saibamos deslocarmo-nos dos 

lugares de conforto, conforto que tanta vez é sofrimento e miserabilidade, e 

deixemos aparecer uma outra forma de existir onde seja possível respirar. A 

terra continuará sem nós, a existência humana, se quer insistir em existir, tem 

mesmo que saber escutar e pensar-fazer! 

Numa outra escala, nesta experiência de “estado de emergência”, dedico cada 

dia a não me deixar aprisionar e a partilhar essa desprisão com quem está 

próximo. Não numa atitude “irreverente” de contrariar as ordens de 

confinamento mas não acatando a propagação do controlo emergente, re-

habitando os espaços possíveis da rua, da cidade, acompanhando a força da 

primavera e observando esta Lisboa agora. Pratico estarcom, seja em coisas 

muito práticas do quotidiano como em lutas mais amplas contra as injustiças 

gritantes que estão a destruir vidas com esta nossa mania de generalizar, de 

não considerar as especificidades de cada corpo ou ajuntamento de corpos, de 

não saber agradecer a diversidade. Não saber agradecer a existência da Arte, 

enquanto forma fundamental de Conhecimento, por exemplo. E claro, cada dia, 

https://coffeepaste.com/perguntorio-10-que-acoes-estas-a-tomar-para-atravessar-a-presente-crise/
https://coffeepaste.com/perguntorio-10-que-acoes-estas-a-tomar-para-atravessar-a-presente-crise/
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dançamos-escrevemos e partilhamos a dança-escrita com quem quiser vir ao 

encontro por esse mundo fora 

 

 

 

// Samara Azevedo (Brasil) 

Eu que estava há muito tempo sem parar parada, observo este mês inteiro como 

um grande hiato possível dentro de mim. Tenho tido tempo para nada, para 

arrumar gavetas, trocar móveis de lugar, recolher roupas e pensamentos, ouvir 

os barulhos do meu estômago, mastigar 32 vezes antes de engolir, quase 

meditar, quase praticar yoga, quase me arrumar para sair ficando aqui. Meu 

planejamento era ousado como de quase todos os que conheço. Fazia parte 

adiantar processos de estudos do doutoramento, tratar melhor da minha pele, 

atender os chamados das minhas sensações, deixar minha mente respirar. Só 

me esqueci que o recolher não era férias. Não era a escolha de um home office. 

Não era apenas me encolher em casa. Desse encontro quase insuportável 

comigo faz parte o medo da chuva de granizo que irrompe o dia, a insegurança 

do amanhã dos meus tupiniquins, o desespero de me sentir inútil cumprindo 

uma regra de sobrevivência imposta pelas circunstâncias. O que há de sobrar 

no planejamento? Será que cabe cumprimentar pessoas com um abraço 

apertado de coração com coração e dois beijinhos saltitantes entre bochechas? 

Será que cabe trocar suores de tanto dançar até cair no chão de alegria ou de 

porre? Será que cabe estar em um avião cruzando um oceano de saudades 

para apertar os que são meus? Tenho medo de um espirro. Não sei o que fazer 

com meus cotovelos. Quase sempre esqueço e levo as mãos ao rosto. O álcool 

em gel não combina com minha dermatite. Sempre dou dois passos dentro de 

casa antes de retirar os calçados. O ecrã do celular telemóvel tem sido 

informante, conselheiro, amante sem forma de gente, sem pele de gente, sem 

riso de gente, apesar de parecer ter gente lá dentro. Nem tudo há de se 

reclamar. Não sabia que existiam tantos passarinhos à volta do cemitério do 
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Alto de São João. Não sabia que havia um São João no Alto de São João. 

Apercebi-me pela obrigatoriedade de me forçar a fazer caminho diferente cada 

vez que ponho os pés fora de casa, nas cada vez mais raras idas ao mercadinho 

atrás de papel higiênico, lixívia e farinha. Meus dias nunca foram tão curtos 

mesmo sendo tão longos. O que me é mais caro, é aceitar, acalmar e aquietar. 

 

 

### 

 


