
O DESAFIO 
 

 Bob  Spivey 
 

 

No Instituto de Ecologia Social em Plainfield, Vermont (Estados Unidos) ministrei 

um curso de “Arte Activista e Trabalho Cultural e Comunitário”, juntamente com a minha 

mulher, Beverly Naidus, que é uma reconhecida artista de multi-média. Neste curso, 

cada grupo de Verão, de 4 a 7 estudantes, prepara uma apresentação para o resto da 

turma. No ínicio deste Verão, um dos grupos fez a seguinte apresentação dramática: os 

membros sentaram-se  juntos num sofá, frente à audiência, e  cada um representou um 

diferente e distinto estado emocional e psicológico. Um simulava ser maníaco, outro 

paranóico, outro catatónico, etc. Nenhum prestou atenção ao visinho do lado. Ao som 

de um tambor levantavam-se um a um e caminhavam pelo meio da audiência, fixando o 

olhar de algumas pessoas presentes. Ao som da corda de uma guitarra, cada actor 

movia-se freneticamente em direcção ao sofá, tentando encontrar um lugar. Em seguida 

foi representada outra cena. Numa das extremidades do sofá, uma pessoa leu um 

extracto da pólis grega, enquanto que, no outro lado, outra lia o livro  “Remarking 

Society”, de Murray Bookchin. Entre os assistentes, os restantes três actores 

representavam o conhecido trio “não ver, não ouvir, não falar”. De novo, o tambor, a 

guitarra, o caminhar pela audiência e a agitada corrida até ao sofá. Na cena final, cada 

actor representou, à vez, a acção de apontar uma arma à pessoa do lado. 

Vivemos numa sociedade e numa cultura onde as forças de isolamento e 

fragmentação, o individualismo do mercado competitivo, a violência alastrada e a 

negação e fuga infantil da realidade se estão a tornar mais omnipresentes e invasivas. 

Tanto quanto nos permite a consciência crítica, a cada um de nós é apresentado 

um desafio, precisamente quando a já não passiva audiência é silenciosamente 

desafiada pelos actores.  

Relativamente às forças sociais e culturais negativas, muito tem sido escrito e 

discutido em diversos sítios, incluindo nesta conferência, por isso apenas as enunciarei 

brevemente. Algumas têm-nos acompanhado pelos Estados Unidos mas estão a afectar 

outras áreas em variadas etapas; tal inclui abordagens economicistas designadas por 

“desenvolvimento” que literalmente destroem bairros residênciais substituindo-os por 



auto-estradas ou centros comerciais. Estas forças relativamente concretas têm sido 

exacerbadas, à medida que os efeitos do neoliberalismo têm vindo a aumentar, em 

particular no que diz respeito à estrutura de emprego. A competição global reflecte-se 

localmente à medida que cada vez mais pesssoas concorrem para cada vez menos e 

mais mal pagos empregos temporários ou em part-time e o constante aumento das 

rendas torna o processo mais dificil para aqueles que querem envolver-se num activismo 

social e político. Acresce a estas forças concretas os mitos, que os media reforçam, da 

falência, sem análise, dos movimentos anti-capitalistas e o cinismo resultante potencia a 

vontade de escapar através de fantasias infantis, de variadas formas de auto-

indulgência e de terapias privadas.  

Outras forças culturais que aumentam o isolamento, a negação, a competição e 

a alienação emergiram mais recentemente. Gostaria de sublinhar as alterações nos 

processos de patentes que permitem às empresas reclamar os direitos de propriedade 

intelectual sobre toda e qualquer coisa, desde os inícios da criatividade académica até 

ao trabalho artístico de todos os tipos, até mesmo às células ADN dos indivíduos. A arte 

e os artefactos de todas as partes do mundo são transformados em mercadoria e 

vendidos no mercado global, mesmo quando os centros comerciais fingem valorizar as 

tradições do fabrico local impulsionando a moda de uma rentável nostalgia da era 

artesanal.  

A valorização pós-moderna da recombinação eclética (tal como as empresas de 

biotecnologia estão atarefadas a recombinar estruturas de ADN) e o pastiche aumentam 

o desrespeito pelo contexto social e cultural local, ou mesmo levam à sua destruição. 

Estas forças, em conjunto com o desregulamento dos mass-media, estão a arruínar 

lentamente o papel das pessoas como fazedoras de cultura, para não mencionar a 

capacidade dos consumidores alienados de se reconverterem em cidadãos activos e 

determinados. 

Uma abordagem dialética pede, assim, que se olhe tanto para o que é 

semelhante às recentes forças de isolamento, competição, desespero e negação como 

para o que está em desenvolvimento numa direcção claramente nova. Também é 

preciso que perguntemos  o que é  o potencialmente negativo e positivo nas várias 

respostas existentes a estas forças. 



Os aspectos negativos de algumas tentativas para recriar uma ligação grupal 

mínima - tal como a mundial proliferação de gangs – são facilmente observados. Mais 

subtis são as limitações dos esforços para revitalizar o sentido de comunidade e a esfera 

pública através de movimentos da “ sociedade civil” na Europa e de vários movimentos 

anti-capitalistas nos Estados Unidos. Estes últimos tentam limitar o poder das grandes 

empresas, essencialmente através da intervenção do Estado; alguns lembram  uma 

imagem nostálgica do capitalismo do Séc. XIX. 

Se formos para além destas trajectórias limitadas, um programa reconstrutivo 

deve articular tanto um máximo como um mínimo de objectivos e também incluir um 

programa de transição desde o início, uma vez que os objectivos imediatos eclipsam 

muitas vezes a visão a  longo prazo. Certamente que a fúria anti-capitalista,  tal como 

certas estratégias legais podem ajudar os grupos municipalistas libertários; mas, por 

exemplo, agarrar-se ao projecto de revogação dos códigos empresariais, será 

provavelmente uma fútil diversão que afasta do objectivo a longo prazo, mas mais 

fundamental, da construção de um efectivo contra-poder. 

 

O trabalho artístico e cultural pode ter um papel importante em vários sentidos: 

oferecer uma oportunidade para a participação criativa, criticar a cultura dominante e a 

produção estatal, fortalecer a solidariedade como base para a identificação mútua e a 

cidadania activa, como uma forma dramatizada de educação e como alimento para a 

falta de sentidos existente. 

A auto-educação dos grupos municipalistas libertários é uma necessidade 

crescente. A importância do grupo de estudo pode de facto crescer mais do que 

diminuir, à medida que a praxis do grupo se desenvolve. Esta formação inclui o estudo 

das tradições revolucionárias assim como das condições gerais e dos movimentos 

políticos, sociais e culturais. Conforme Chaia Heller enfatiza, o pensamento dialético no 

projecto municipalista libertário não pode ser reduzido a estratégias fixas ou 

metodologias esquemáticas. 

A abordagem do trabalho artístico e cultural que promovemos está relacionada 

com a arte dialecticamente  integrada dentro de um projecto revolucionário e 

reconstrutivo mais largo, não a arte como misticismo, mistificação ou “expressão” neo-

romântica. Juntamente com os temas do crescente isolamento, competição, recusa e 



cinismo, é necessário articular as questões da contradição fundamental entre o 

crescimento imperativo do capitalismo e o bem-estar das eco-comunidades em junção 

com as comunidades humanas. É necessário também desenvolver a capacidade de 

dialogar efectivamente à volta de questões de opressão e justiça social e, neste 

domínio, os artistas podem prestar um importante contributo. 

Uma exposição de Beverly Naidus intitulada “Please take a numb-er” trata muitos 

destes temas. O título refere-se a uma representação no processo “psyching numbing” 

(paralisia psíquica). Os participantes são convidados a tirar uma  chapa ou um pequeno 

cartão com número e a andar à volta de uma mesa de jogo gigante em forma de 

espiral. Andam sobre plataformas de madeira, feitas de forma a parecerem a primeira 

página frontal de um jornal noticioso, o “The Daily World”. Os “jornais” apresentam 

títulos tais como “O envenenamento de espécies marinhas, nova prova descoberta”, ou 

“Crimes de ódio em expansão”. Em pequenos sinais colocados em postes ao longo do 

caminho estão exemplos do modo como nos paralizamos a nós próprios, tais como 

“Preciso de um novo par de sapatos”, ou “Vamos alugar um filme pornográfico”.  No 

centro da espiral os participantes são convidados a escrever na chapa qualquer coisa 

que gostariam de ver na sua comunidade e que não se pode comprar com dinheiro. Nas 

exposições anteriores lemos publicamente alguns dos comentários, muitas vezes 

surpreendentes e incisivos, que as pessoas escreveram, de forma a estimular a 

discussão sobre a maneira como as forças competitivas do mercado estão a corromper 

os nossos desejos e a destruir as nossas comunidades. 

Uma maneira de falar de objectivos mínimos e máximos é a noção daquilo a que 

Chaia Heller chama “oposição ilustrativa”. Uma questão local, imediata, torna-se um 

tema para falar acerca das forças globais, dos modos como as podemos ultrapassar e 

dos passos incrementais que podem ser dados nessa direcção. Em Vermont e 

Massachusetts (nos EUA) há uma oposição crescente à biotecnologia, especialmente a 

aplicada à agricultura (embora esta oposição possivelmente fique atrás da existente na 

Europa). Um grupo chamado “FDA” (“For Direct Action”, mas parodiando a sigla 

FDA=Food and Drug Administration, o departamento estatal para a alimentação) 

começou a vestir-se com fatos biodegradáveis e a invadir supermercados locais. O 

grupo progrediu para uma acção mais elaborada na qual indicávamos uma mesa sob um 

sinal que dizia “Patenteiem aqui os vossos genes - antes que as companhias biomédicas 



o façam”. Na mesa estava informação sobre o caso de John Moore, cujas células 

pancreáticas foram patenteadas por uma companhia biomédica, bem como mais 

informação geral sobre as formas como a biotecnologia está a contribuir para aumentar 

o controlo e o poder das grandes empresas. Junto a esta mesa, mostrou-se um painel 

com uma imagem de uma cabine telefónica e o dístico “15 minutos de Democracia”. 

Convidámos as pessoas a entrar na cabine e a conversarem connosco sobre o modo 

como se pode ganhar controlo democrático sobre a tecnologia e sobre todos os 

aspectos do nosso quotidiano. 

 

 

 

(Tradução de João Freire e Teresa C. Silva) 

 


