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eu gostava de circular as questões  transpensadoras antes de ajuntar, como 
temos feito cada vez 
sinto k há muita coisa a circular, muitos pensamentos em grande convulsão e 
sinto k era bonito ajuntar antes de ajuntar... 
 
-no encontro sobre o rendimento mínimo (que tambem é algo k está com vontade 
de adensar) a marta sugeriu que abrissemos um momento para considerar 
coisas de fundo como o que é trabalho agora? aqui está algo que queria muito 
trazer ao transpensar... 
 
-toda esta confusão com a situação mais que precária dos jardineiros das artes, 
aquilo que a ministra portuguesa tem ensarilhado, como as artes estão a ser 
"tratadas" pelo mundo fora em tempo de pandemia, como os artistas e outros 
fazedores de arte estão a ver-sentir-pensar-fazer o que está a acontecer... 
 
-a incapacidade de exercitarmos um pensamento não sectorial, a dificuldade que 
temos em "ver tudo ao mesmo tempo", a ginástica necessária para considerar o 
zoom out enquanto exercitamos qualquer zoom in, a dificuldade de acompanhar 
a co-existência de escalas, de tempos... parecem-me buracos perigosos no 
agora-agora...embora sinta que qualquer tipo de pânico em reação ao que vai 
aparecendo ou de auto-recriminação por não ver como praticar esse corpo-
expandido, são grandes venenos que estes corpos que vamos sendo têm 
grandes problemas em desfazer... 
 
destas 3 paisagens não sei se traria as 3 ou só uma ou algo que vos 
aparecesse...digam coisas!  
 

sofia n 
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// Bernardo RB 

O trabalho está num pulsar que crie brechas respiráveis no que quer que se faça 
para gestação de espaços do comum, pontes agenciamentos em que outros 
possam circular e que também cuidem 
Gestação de cuidado 
O trabalho está também em considerar que o pequeno do zoom in também é 
grande e ler textos que dão a lente do zoom out tem me dado a impressão de 
que a paciência a ciência da paz do dentro é um trabalho 
Não fingir que não está acontecendo também me parece urgente para uma 
própria consideração pulsante zoom in and out 
Sinto-me a andar de gatas no assunto jardineiros das artes... parece que as artes 
têm modos de fazer que podem ajudar a sair da setorização, mas de novo há 
também o zoom in junto do zoom out... questões urgentes como as  pessoas vão 
comer etc... redes de ajuda 
 

// Isadora Dantas 

no encontro sobre o rendimento mínimo me chamou a atenção a consideração 
de que a depender de como essa proposta seria desenhada e aplicada poderia 
acabar por continuar numa mesma linha de pensamento, desviando das 
mudanças (mais radicais) e de fundo que são precisas para acompanhar esse 
mundo que já é outro e começar a desenhar o mundo que sonhamos, escutas 
que tem que vir junto com a concretização do rendimento e não terminar nele.  
  
é nessa camada que para mim entra a questão do trabalho agora e sinto mesmo 
que ela é central-transversal mesmo nas discussões políticas mais amplas, ou 
que falam do desenho de novas políticas de aplicação mais imediata. 
  
não sei. sinto que trabalho nunca é algo que começa nem termina em mim. mas 
de certo põe as coisas em movimento e fala de mudança, de transformação. não 
tem a ver com aquilo que vou lá e faço e que ganha forma. talvez só abrir essa 
consideração é criar todo um outro mundo do zero. (acho que tem muito das 
questões específicas das artes aqui). 
  
tem me voltado muito um escrito da margarida de quando o estado de 
emergência começou aqui em portugal. o como de repente se tornava muito 
descarado ou evidente aquilo que nos foi ensinado do valor associado ao 
dinheiro na forma de nos tratarmos uns aos outros, quando alguns negócios são 
interrompidos por não serem considerados essenciais. 
  
e então me vem um mar de palavras que seria fix navegar se calhar,  trabalho, 
essencial, desejo, autonomia, especificidade. 
  
quando mínimo é ligado a uma quantia mínima de dinheiro mas que esvazia o 
pensamento que deveria aparecer aí de que está-se abrindo a consideração (no 
mundo, no modo de estarmos e de desenhar nossas políticas) de que aquilo que 
nos conecta uns aos outros é o fato de existirmos. pensei na palavra 
básico...rendimento básico e universal... 
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vou ter que te transcrever guida, sorry “...se cada pessoa recebesse por existir 
não seria a importância (em termos de valor, claro) do que faz no mundo que a 
definiria e talvez estivéssemos a começar essa história um bocadinho mais a 
frente...porque claro que todos esses serviços não necessários vão começar a 
revelar a sua importância, talvez não nos termos taxativos das reivindicações 
óbvias...mas também tenho a sensação de que se a pessoa não precisasse de 
arranjar maneira para deixar de ter fome e frio neste mundo ela estaria fazendo 
nele uma particularidade muito própria, um entregar-se ao mundo que só ela 
saberia fazer...qualquer coisa não medível nem o quanto o outro estaria disposto 
a pagar-lhe por isso, nem o quão essencial é esse trabalho para a comunidade...” 
 

// Sara Jaleco 

estou aqui deitadinha na cama quase a ir dormi porque amanhã cedo um grupo 
de assitentes maternais com quem estava a trabalhar me ligou para retomarmos 
uns encontros num jardim 
 
não tenho muito para dizer mas se calhar vou virar Luz! 
 
sinto que existe uma pressa em preencher um vazio 
sinto que faz sentido para mim ficar a sentir esse vazio que não é vazio mas 
tempo de lavoura insubstituível 
sinto que é necessário praticar em várias direcções mas me parece agora neste 
momento difícil que cada ser faça várias camadas ao mesmo tempo mas que 
talvez seja bom partilhar especificidades para não confundir ser-se muitos e 
acumular tarefas 
senti uma desagregação muito grande ainda que disfarçada de progressiva 
assim que o sino do dia 11 de maio (desconfinamento) tocou 
uma confusão entre continuar a ser um e não deixar de ser muitos como se fosse 
possível separar os dois 
dei por mim desaguada com as linhas da convivência a afastarem-se de novo 
apesar de conseguir continuar a trabalhá-las de outra forma mas tem-me pedido 
muita atenção energia e ir ter com enquanto procuro preservar o deixar chegar 
que não é colapsar 
interessa-me cruzar colectivos 
tenho procurado banhar-me e ser interstício em cada um e faz-me sentido 
trabalho oiço no lugar do investir uma acção que é desejo necessidade intenção 
de vida existência seja ela mais ou menos dirigida para uma prática que insiste 
no quotidiano da pessoa família jardineira artista ou seja lá o que for 
para mim trabalho e emprego são duas coisas diferentes 
emprego já é um lugar do mercado 
dei por mim sobrecarregada a meio do confinamento a acumular tarefas porque 
o dito trabalho do meu companheiro tinha por que tinha que ser feito 10h por dia 
e como claro procurei o diálogo a coresponsabilidade a tentativa de acertar junto 
em algo e de pensar não individualmente me f*di porque tinha que ter sido muito 
rápida para dizer ou isto pára ou...parto a loiça toda e como era suposto ser de 
outra maneira mas não era afinal e eu ainda só sei acreditar no que dizem nem 
deu tempo para mudar a estratégia que apanhei uma bruta duma anemia a falar-
me do sangue que a tentar alimentar todo o mundo ficou fraquito. isto de viver 
"junto" dá muito trabalho 
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rendimentos básicos mínimos de urgência ainda não sei muito o que pensar a 
não ser que sabemos bem que tem dinheiro ou subsistência para toda a gente 
no mundo se dinheiro deixar de ser virtual mas corresponder a algo directamente 
ligado à possibilidade que cada pessoa tem de doar algo ou devolver algo ou 
construir algo para além do seu corpo e se houver partilhar igual o que não 
impediria que cada pessoa aprofundasse e avaliasse as suas necessidades e 
investisse em formas mais ou menos específicas e aprofundadas que em 
determinada altura da sua vida lhe parecem ser felizes 
eu também não nasci para o ódio e odeio quem nasceu 
bolsas concursos prémios tudo isso me parece hoje muito estranho 
gostaria de aprender a sentir uma textura onde isso me aparecesse agora como 
oportunidades de 
cada vez tenha menos afinidade com dinheiro 
cada vez me aproximo mais das instituições em França porque quero partilhar o 
que me atravessa sem concessões de princípio e não desisto irei até ao fim! 
a ironia foi ter ganho o meu maior salário em maio sem ter "trabalhado" nada, 
fruto de meses e meses a preparar trabalho que não pode acontecer por cauda 
do virus parece, e estar em França num país muito hipócrita que tem algumas 
coisas muito positivas e que estabeleceu um dispositivo de desemprego técnico 
que claro, deixa de fora muita gente 
sinto que se deveria limitar a capacidade de produzir mais do x dinheiro com 
regras de bom senso "legais", tipo salários de jogadores de futebol, proibição da 
existência de milionários e coisas assim que me parecem completamente 
descabidas 
e estabelecer prioridades 
mas isso tem que ser cada pessoa a fazer para si 
sim ecoou em mim o ajuntar pensar não sectorial 
assim como o amor e o tempo das coisas 
a vibração como comum 
a prática de tecer comum de acreditar no comum que não se confunda com 
consenso homogenização com alisamento esterlização 
continuar a praticar movimento na rua dançar ali mesmo logo saindo de casa 
indo até ao jardim do bairro ficar là a dançar ir saindo dançando voltando para 
casa...assim tenho podido continuar recomeçar 
fazer pouco menos mais pequeno mas em grande!!! 
e talvez o mais importante ficar ali a ouvir o desconhecido juntinhos... 
 
obrigada por estes bocadinhos fervilhando ! 
obrigadaaaaaaa! 
 

// Nicolau Ferreira 

O que é trabalho agora? 

Não estive no encontro do rendimento mínimo... mas gostaria de saber porque 
surgiu esta pergunta específica. 

Três pensamentos sobre o que pode ser trabalho e que pressinto que são três 
armadilhas: 
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- Definir trabalho como tudo o que é indispensável para a vivência humana, 
desde produzir alimentos até aos serviços de saúde. 

- Definir trabalho como tudo aquilo que tem um valor acrescentado, e por isso é 
pago. 

- Definir trabalho como toda e qualquer coisa que alguém disser que é trabalho. 
 

Mais, 

N'Os Despojados (romance de ficção científica) da Ursula Le Guin – eu volto 
muitas vezes a ela – ela constrói uma sociedade anarco-comunista sem estado, 
nem dinheiro, onde cada pessoa tem direito automático a casa, pão, saúde e 
educação. 

Nessa sociedade, a palavra trabalho (work) e brincar (play) são a mesma 
palavra. Então o que é trabalhar é brincar, e o que é brincar é trabalhar. 

Há um computador que recebe as necessidades de trabalho de todo o planeta, 
e vai atribuindo um trabalho específico às pessoas consoante os saberes e as 
especialidades de cada um. Então, há a ideia de necessidades de trabalho que 
são identificadas na sociedade e que são distribuídos o melhor possível de 
acordo com as pessoas, os seus saberes e as contingências do momento. Ao 
mesmo tempo, um grupo de indivíduos tem a liberdade para criar um sindicato 
(não sei se é o melhor nome) para atividades que não encontra contempladas 
na sociedade. (No romance, a título de exemplo, o personagem principal cria o 
sindicado da iniciativa onde pode editar obras que mais ninguém queria editar.) 

Qualquer um pode recusar um trabalho. Qualquer um pode não trabalhar. 
Embora no romance isso raramente aconteça e haja uma censura social em 
relação a isso. 

Mais, trabalhos perigosos a nível de saúde são feitos por cada pessoa durante 
um certo tempo. Nunca é um trabalho para a vida. Neste caso, coloca-se a saúde 
à frente da ideia de experiência e eficácia. 

Por fim, a autora inventa um nome (gibblish ou algo assim) para um tipo de 
trabalho que não está associado a nenhum saber específico, mas que é 
necessário fazer, e todos os cidadãos contam com uma quantidade de horas por 
semana para isso. Como lavar casas de banho, ou limpar o esgoto, etc. 
 
Lembrei-me desde exemplo porque podemos pedir ajuda para responder a esta 
pergunta à ficção, às utopias imaginadas, à história das ideias. Suponho que a 
tradição anarquista tenha algo para dizer, por exemplo. 

Outra fonte de saberes serão os povos originários. Acredito que os Yanomami, 
na Amazónia, não se preocupem sobre o que é trabalho e o que não é trabalho. 
Mas eles sabem identificar preguiçosos... 

Ainda, 
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- Quando trabalhava no jornal, pensei muitas vezes que trabalho era tudo o que 
me aproximasse da vida e do mundo, um livro, um concerto, uma viagem, um 
saber, porque tudo isso teria influência naquilo que eu escrevia no jornal. E tinha 
mesmo. 
- Estes dias pensei que trabalho era também o não deixar morrer a força destas 
manifestações contra o racismo, ou pelas artes, e transformar essa força em 
mudanças concretas na sociedade. 
 
Sobre jardineiros das artes 
 
Aqui por São Paulo têm surgido concursos para as artes, por parte de instituições 
como o SESC, mas também outros pedidos noutros contextos, em que pedem 
um vídeo artístico no contexto da pandemia, para entregar num prazo curtíssimo, 
em que pagam mal. É uma exigência absurda. Do género: “Dá ao mundo uma 
resposta artística à pandemia, numa nova plataforma que nunca trabalhaste, 
sem meios porque estás em casa, e já para amanhã.” Acho muito louco o 
universo da produção de arte estar a ser colocado neste lugar. Este é um 
momento que exige, antes de tudo, parar e olhar. É um momento que, como um 
espelho, nos devolve um reflexo do mundo. E para esse tipo de reflexão, para 
pensar, para criar linguagens, é necessário T-E-M-P-O. A própria pandemia 
pediu muito fortemente um momento de pausa, e as instituições querem ter 
amanhã 80 vídeos novos, feitos de qualquer forma, que na maioria dos casos 
não poderão ter muita qualidade, para justificarem dar 800 reais aos artistas. E 
assim vamos enchendo o espaço do mundo... Enfim, fico atónito. 
 
Zoom in e zoom out 
 
Vim para Caucaia do Alto há duas semanas. Estou, por isso, fora do universo 
ultra-citadino de São Paulo, a cerca de uns 45 minutos de carro. Estou numa 
casa que pertence a um condomínio aberto, feito de vivendas com terrenos 
largos, espaçadas, rodeado de verde – há inclusive áreas de reserva onde não 
se pode construir. (Ainda assim, oiço os veículos a passarem na via rápida.) É 
esta a situação privilegiada em que me encontro, e tem sido sobretudo a partir 
do reencontro com os outros seres viventes (plantas-fungos-animais) que tenho 
pensado o que tenho pensado. 
 
Quando há chuva aqui, ela ganha uma perspetiva em relação às plantas, aos 
animais, à terra, às nuvens, à temperatura, à humidade. Ela ganha uma 
dimensão completamente diferente da chuva que cai entre os prédios da cidade, 
que desce por corredores de asfalto, inunda ruas e transforma-se em água de 
rios poluídos. Na cidade, relaciono a chuva com os modos de viver do homem, 
aqui, relaciono a chuva com os modos de viver da Terra. 
 
Qualquer relação que façamos pode ser feita a partir da geografia, se souber 
onde o Sol nasce e onde se põe, onde fica o Norte e o Sul, posso ter uma ideia 
onde está a ter lugar um acontecimento, onde está alguém próximo, onde está 
a acontecer uma catástrofe, em relação à minha posição geográfica – (todas as 
vezes em que na sala branca do cem caminhávamos em direção ao rio, ou ao 
Martim Moniz, sinto, em retrospetiva, que praticávamos isso). Esta parece-me 
ser uma forma muito simples e concreta de estarmos em relação com, de 
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estarmos enraizados num lugar, mas em relação a um outro distante, e desta 
forma, de desenvolver um comum. 
 
Pensei também no comum enquanto ponto de partida de qualquer olhar. A ideia 
do comum, enquanto lugar-espaço de encontro, que transcende o aqui e o agora. 
Que pode colocar em encontro a beleza de uma praça ensolarada e a morte de 
George Floyd, o aqui que está aqui e agora, com a Síria, a Amazónia ou Marte. 
Ou seja, eu vivo o que vivo a partir desse comum, e é um comum físico, que 
estabelece que eu e aquela planta estamos a partilhar o mesmo espaço, a 
partilhar e a produzir um ar comum, uma terra comum; mas é um comum também 
metafísico, porque as relações que se estabelecem aqui são ditadas por forças 
humanas e não humanas que atravessam a Terra, e isso torna a relação entre 
mim e aquela planta relacionável com tudo o resto, com quase o que eu quiser. 
 
E sinto que não é sobre sustentar todas as relações ao mesmo tempo enquanto 
pratico esta relação que tenho com a planta, mas é sobre alargar o espaço onde 
essa relação está a decorrer, para poderem ser integradas mais perspetivas, 
mais possibilidades, para que o diálogo possa ser amplificado, e possa integrar 
mais vozes. 
 
Na semana passada tive uma sensação/vibração muito forte durante o 
sincronicidades. Estava junto de uma orla de vegetação e vários pássaros 
andavam por ali, ou a voar ou a virar a cabeça, ou a caminhar pelo tronco de 
uma árvore. Cada movimento fazia tecer a teia da vida. Sinto que a vibração que 
senti foi graças à diversidade da vida que testemunhei ali, aos vários encontros 
que a vida se proporciona a si própria. O que fazer com aquela 
energia/vibração/consciência que me invadiu naquele momento? Com 
responder a ela? Como dar um sentido? Como colocar em relação? Não sei! 
Mas talvez a resposta vá além do saber racional, talvez haja muitas formas de 
dançar aquela dança, e isso também é uma aprendizagem em movimento. 
A Natalia, uma poeta e amiga querida, dizia ontem mais ou menos isto (pelo 
menos foi isto que ouvi dela), que é necessário cultivar novas formas de viver, 
de encontros e afetos, por muitas razões, mas também porque aquilo que 
poderemos ter de largar – os antigos modos de viver, que cada vez mais 
impedem a vida – vai deixar um vão, um vazio. E se não pudermos cultivar novas 
formas de vida, algo que nos alimente, que nos faça seres desejantes, esse vazio 
pelo que foi, pelo que passou e não pode ser mais, arrisca-se a transformar em 
sofrimento, em amargura, em ressentimento, em morte. 
 

// Luz da Câmara 

(...) é necessário cultivar novas formas de viver, de encontros e afetos, por 
muitas razões, mas também porque aquilo que poderemos ter de largar – os 
antigos modos de viver, que cada vez mais impedem a vida – vai deixar um vão, 
um vazio. E se não pudermos cultivar novas formas de vida, algo que nos 
alimente, que nos faça seres desejantes, esse vazio pelo que foi, pelo que 
passou e não pode ser mais, arrisca-se a transformar em sofrimento, em 
amargura, em ressentimento, em morte."  
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Transcrevo o último parágrafo do NICO, porque me parece que é o que está a 
acontecer,  esta coisa que divide as pessoas em qqcoisa e anti essa mesma 
coisa, é exactamente o medo a tomar conta desse vão, desse vazio. 
Nunca tinha sentido vazios, não me podia dar a esse luxo. Nos últimos 2 anos 
senti e como senti, mesmo antes da pandemia. Acordava com medo, medo de 
qualquer coisa que não sabia o que era.... Tão novo esse sentimento. E a única 
maneira que tive de o suplantar era ficar ali quieta e acompanhá-lo, esperar que 
se revelasse ou se fosse. E foi, e mais uma vez e foi e depois foi durante muito 
tempo. Não voltou com a pandemia, mas imagino que este extremar de posições 
de insultos, de agressões, seja toda uma massa de pessoas a sentir esse vazio 
e a fugir dele a sete pés ou a sacudir a cabeça para que passe depressa. E não, 
não me parece que seja por aí, é preciso T-E-M-P-O como diz o Nico mais uma 
vez. 
Deixo uma frase da Antigona de Sófocles: 
"eu NÃO nasci para o ódio, mas para o AMOR"  
é o que me apetece gritar histėrica e ininterruptamente. e estou convencida que 
isto é verdade para todo o ser humano são. e não se deixem convencer do 
contrário. sejamos buscadores ativos desse quentinho dentro de nós  
A Antigona persegue-me há 30 anos. Ela é um belo exemplo de rebeldia. Como 
diz prefere obedecer aos deuses eternos do que ao poder temporal. E por favor 
não tropecem na palavra deuses, é o que quiserem evocar que seja maior que 
cadaum de nós enquanto individuos. Pois é, porque  também há o cadaum de 
nós cidadão, mas esse já vem carregado de colectivo. enfim....  para quem sentia 
que não tinha nada a acrescentar já me estiquei 
 

// Sofia Neuparth 

querido nicolau, esse mundo que trazes do romance parece-me um mundo muito 
possível e feliz ;) 
agradeço mesmo a demora a que te dedicaste para escrever escutando.  
a confusão que sinto em tantos escritos, falas e discursos (como o que te enviei 
da acção cooperativista) não me parecem ser do mesmo universo das 
ondulações com-fusões, dis-trações, migrações que trazes aqui....cada vez mais 
sei k não sei nada e não sei nada-nadinha-nada mesmo mas posso ir partilhando 
o k sinto...como quem "fizesse umas mãozinhas" aos escritos e às falas...parece-
me que uma das paisagens onde a coisa se distancia mora em pensar-escrever 
"sobre" (o que pede um distanciamento, um julgamento, uma leitura) ou pensar-
escrever "com" (que convida o erro, o tal não-saber) 
sinto muito o vazio da tua amiga poeta cada vez que considero a propagação de 
formas que foram descontinuadas e não vão mais parecer-ser as mesmas.... 
  
queridx todx os que estão em maré de co-trans-pensar: 
 
pensar trabalho agora 
começar, no seu inesgotável continuar, é uma prática muito corajosa e 
exigente...na multidão de gentes que vou sendo sinto mesmo que algumas-eu 
estão muito mais desafinadas no agarrar-largar do que outras... 
tenho-temos experimentado o fazer não fazendo. Experimentar um fazer que 
não se armadilhe no produzir, acrescentar, acumular. Experimentar um fazer 
que, alinhado com o ser e o estar (coisa que já entrevíamos há uns anos) esteja 
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em ressonância directa com a vibração do pensar, que me parece ser já do 
universo do COMUM...não que não haja pensamento que se faça presente em 
recolhimento, quando o corpo que vai sendo humano se silencia da co-vibração 
com outros corpos humanos... sinto que o pensamento flui no entre-corpos-
qualquer e é, por natureza, trans, por natureza viajante e alimentado-alimentador 
da co-existência de forças, de corpos, de intensidades de qualquer espécie. 
Tal como it takes 2 for a tango it takes 1 expandido para pensar e para pensar-
fazer. 
  
há já uns tempos que tenho vindo a aprender com a boca quando ela traz que o 
trabalho é aquilo que nutre o entre-corpos. sinto que a boca me ensina mais do 
que aquilo que posso neste momento aprender... 
nutrir o entre-corpos não é gerar as condições pré-determinadas para que as 
formas de vida que identifiquei enquanto relevantes possam existir. 
a água da chuva a que o nicolau se refere, ora correndo pelas terras, 
acarinhando a vegetação, os animais, o ar... ora engrossando jorros lamacentos 
que enchem os rios de poluição... é a água que se faz mar que se faz nuvem 
que se faz fáscia... 
tenho estado e continuo a estar muito atenta às fontes do que vai aparecendo, 
sinto sempre que é no armadilhamento do fazer humano que aquilo que pode 
aparecer, o tal nascer do gesto, o tal nascer da fala, se vê aprisionado, 
constringido, adulterado, desernegizado. 
É no betão cerrado das cidades, na urgência de impermeabilidade e de 
higienização, por exemplo, que se abre a porta a que a água da chuva, que existe 
desde antes de existirem humanos, possa ser impossibilitada de atravessar 
(umas das suas características vibrantes e fundamentais para a existência de 
vida) e passe a ser responsável pelo transporte do lixo acumulado nas orlas dos 
espaços supostamente asseados. 
A restrição a linhas específicas e surdas à trama complexa que as integra tem 
vindo a alimentar absurdos que estão na origem das ditas alterações climáticas 
e desta e de outras pandemias... 
O trabalho ser a nutrição do entre-corpos implica uma escuta permanente ao 
mundo-corpo que vamos sendo. 
Posso, pelo menos exercito essa possibilidade de poder, praticar em mim a 
perícia de ir encontrando acidentes que não deixam o gesto ou a fala nascentes 
atravessar, como a chuva atravessa, e fazer-se gesto ou fala mundo, gesto ou 
fala que existem no entre, sem competir, sem destruir, energizando o COMUM, 
criando mundo. talvez até possa por vezes confiar de tal forma nesse corpo-
expandido que os acidentes se desfazem e o movimento passa fazendo-se gesto 
ou fala mundo. 
mas o agora-agora é muito mais complexo. estamos a ser convidadx em várias 
escalas ao mesmo tempo, sem traduzir umas nas outras, sem homogeneizar ou 
criar “denominadores comuns”. 
sinto-me completamente incapaz de convocar um ajuntamento de corpos que se 
dedique a um determinado fazer. as próprias práticas de transpensar não podem 
existir se não forem desejadas por cada partícula de ser. 
essa nutrição do entre-corpos é também, parece-me, o desencalhar de acidentes 
que não deixam passar movimento, o exercício de atravessar leituras, sinais, 
experiências que tendem a impossibilitar a qualidade do encontro. o trabalho é 
então, também a nutrição da própria possibilidade de pensar-fazer-com. 
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neste momento sinto-me muito mais afinada com a experiência de co-pensar-
fazer em qualquer contexto, atravessando qualquer densidade, qualquer lixo, 
qualquer oscilação de alegria-tristeza, do que com a necessidade de identificar 
o que faço-penso. 
  
O trabalho a que me quero dedicar mora aí, na própria prática de nutrir o entre-
corpos-quaisquer. 
  
sinto-me incapaz de pensar porque deveríamos receber um x por existir pois não 
tenho a inteligência para ver para além de uma espécie de jogo de peças em 
que cada umaum recebe regularmente um conjunto de fichas que gasta ou troca 
ou perde ou ganha... como se as fichas apenas existissem para criar um delay 
entre o desejo de ter e o ter que nos permitam saborear esse trânsito existindo 
para além do “encher” ou “esvaziar” (da boca, do estômago, do coração, do 
armário, do imaginário, do conhecimento...)... e tenho pena que esse sabor do 
desejo que não se escoa no ter e não se cega com a ânsia de possuir ou de 
adquirir tenha que ser garantido pelas tais fichas... mas imagino que haja muito 
mais para ver aqui... e eu não vejo... mas continuo nesta cegueira confiando que 
o que for para aparecer aparecerá, ou já está aí, e que se não vejo eu outra-
outro vê enquanto vou vendo o que vejo... 
  
neste momento um rendimento básico de emergência faria todo o sentido, mas 
apenas se fosse garantido um fórum não sectorial, amplo e contínuo de co-
pensar-fazer com uma bolsa de, por exemplo, 3 anos para reconfiguração de 
tudo. 
  
pensar artes agora 
tive a oportunidade de ser há uns dias atrás júri de um concurso para bolsas de 
criação/experimentação/investigação/formação artísticas. não acredito em 
concursos, em competições, em avaliações... participo neste modelo específico 
porque funciona em moldes transparentes (a leitura e discussão dos projectos é 
longa e rigorosa) e ligeiros (sem burocracias intermináveis) e permite algumas 
viabilizações de desejos de estudo. o conjunto de projectos que tive a 
oportunidade de estudar e discutir penso ter trazido algumas especificidades 
curiosas para esta com versa. 
como algumas-uns vão sabendo praticamos há anos no cem uma forma de 
“candidaturas conversadas” que nos têm ensinado muito a aprender sobre não 
competição, não concurso, avaliação, tempos de sementeira (se estamos neste 
momento mais ou menos “prontos” uns para os outros, se é este o momento de 
um mergulho mais específico...) 
  
se esse tal rendimento básico de emergência existisse, as bolsas desta natureza 
deveriam ser disponibilizadas mediante apresentação de matérias de estudo, de 
experimentação, de investigação e a sua atribuição poderia ser viabilizada 
mediante o estudo e discussão de um conjunto de pessoas interessadas na arte 
enquanto forma de conhecimento, sinto que esse ajuntamento de 
leitores/consideradores deveria ser rotativo por forma a que o próprio pensar arte 
agora fosse regado a partir da consideração de propostas específicas. 
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não sendo a primeira vez que tenho esta experiência com um concurso tornou-
se ainda mais evidente que a actual pandemia pôs em evidência evidente 
absurdos de fundo, e tornou transparente a diferença-semelhança entre os 
“jardineiros das artes” que consideram a arte enquanto forma de conhecimento 
e se dedicam a pensar-fazer no universo da arte questionando, experimentando, 
errando, mergulhando sem rede (seja qual for a forma de comunicação 
experienciada ou a paisagem artística a que se dedicam) e os que se dedicam 
exclusivamente à geração de produtos artísticos para inclusão no mercado da 
arte. normalmente estes últimos evidenciam também a importância da 
demonstração das correntes artísticas a que querem pertencer, a dedicação à 
deificação das metodologias escolares (teóricas) a partir das quais entraram em 
contacto com o fazer artístico, e o elogio aos pares que “dominam” o dito 
mercado das artes tanto enquanto criadores como enquanto programadores e 
por aí fora. 
nem tudo é uma coisa ou outra, evidentemente, mas enquanto as pessoas que 
apresentam propostas mais pan-pensantes consideram a implicação do seu 
caminho na tessitura do caminho-mundo e trazem questionamentos sinceros (e 
muitas vezes minúsculos) que não se esvaziam nos chavões das “alterações 
climáticas” e outras afins, aqueles que se centram na apresentação do seu 
projecto para viabilização da sua apresentação e circulação não saem dos ego-
pensamentos, da queixa, da miséria, do exercício da vaidade ou da reivindicação 
de um lugar de exposição da sua excelsa pessoa e da sua magnífica obra. 
  
sinto que a arte e os fazedores da arte deveriam estar a integrar ajuntamentos 
de pensar-fazer agora que ajuntassem gentes de outras formas de pensar-
fazer...a ginástica de criar escutando o mundo gerou especificidades que me 
parecem fundamentais serem consideradas e trazidas para a grande sopa de ir 
co-pensando-fazendo. 
  
assim em relação às artes sugiro: 
-a geração de ajuntamentos de co-pensar-fazer não sectorial 
-a atribuição de um rendimento básico de emergência que seria atribuído a todx 
os precários independentemente de serem artistas ou técnicos ou gentes de 
outras profissões ou áreas de interesse (este financiamento viria do fundo 
facultado pela união europeia/ministério do trabalho/ministério da segurança 
social) 
-a atribuição contínua de bolsas de 
criação/investigação/experimentação/formação estudadas por um conjunto 
rotativo de pensadores/fazedores que iriam exercitando um estudo documentado 
do movimento artístico existente (este financiamento viria do ministério da 
cultura) 
-todas as estruturas artísticas em funcionamento e com financiamento aprovado, 
mediante a apresentação da reformulação do seu pensar-fazer, teriam os seus 
custos básicos com-participados pelo estado/MC 
(água/luz/renda/net/comunicações) por forma a poderem abrir elas próprias 
bolsas de criação mais específicas relativamente ao trabalho que desenvolvem. 
  
pensar zoom in zoom out agora 
desconfio que tudo aquilo que fui trazendo nas questões anteriores exercita essa 
forma baloiçante de co-pensar em diversas escalas. 
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parece-me que esse é o convite que mais claramente me sinto possível de estar-
com. 
se não estamos disponíveis para largar as formas de pensar kantianas, se não 
saímos da caverna do platão...e platão e kant são grandes visionários...só o 
agora é que está noutro agora...se calhar vamos continuar a regar o espanto de 
uma pessoa importante da política cultural portuguesa que dizia no outro dia que 
era incrível a forma como determinada acção interferia tão radicalmente como 
imprevisivelmente, em outras linhas que nem tínhamos considerado que 
integravam a mesma questão...e lá está...olho pela janela e vejo os campos de 
ervas daninhas-apontadoras....e penso....estás a falar do quê? 
 


