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FASCÍCULO
N.º 10

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'
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Jorge Feijão
Sem título, da série Auto-retratos, 2015-2018
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Os dualismos cartesianos que sustentam a noção de separação da 
mente/corpo humanos e, por conseguinte, entre natureza/cultura, 
foram questionados pelo filósofo do século XVII Baruch Espinosa 
que partiu do racionalismo para propor um monismo metafísico. 
Espinosa, reinterpretado por Gilles Deleuze e, mais recentemen-
te, pelos vibrantes e especulativos materialistas, fornece uma base 
para reflectir sobre as propostas de variantes ontológicas do design, 
afirmando uma consciencialização no sentido de redefinir as rela-
ções entre humanos e além-de-humanos 74 (permacultura, design 
ontológico, design relacional). Por sua vez, estes enredos filosófi-
cos e imaginativos que ajudam a re-imaginar novas racionalidades 
e abordagens ao design encorajam um pluralismo ontológico e um 
co-be(com)ing 75 através do design, enquanto Alter-Natura.  

Somos (humanos) testemunhas de fenómenos que estão a 
alterar o tecido e a teia da vida. A vida enquanto zō  (Grego), tradu-
zida e transliterada aqui enquanto vida como um todo. Zō  é tecida 
(escrita) em textos antigos, modernos e contemporâneos, dentro 
de discursos espirituais, teológicos, filosóficos e biológicos. Somos 
zō , afectamos e somos afectados por zō . As exigências inflexíveis 
para conseguir um crescimento económico contínuo têm impacto 
visível e são experimentadas diariamente por milhares de milhões 
de pessoas nas alterações climáticas que poderão estar na origem 
de uma anunciada sexta extinção em massa. Esta teimosa lentidão 
e relutância em assumir responsabilidade pela influência que os 
‹ nossos actos › têm sobre a direccionalidade e viabilidade da zō  76,  
tornam urgente re-pensar acções e orientações ontológicas nos 
domínios do design e do quotidiano. Para onde poderemos olhar 
como orientação? 

Dualismos irrealistas 
A nossa re-orientação tem início num regresso aos primórdios do 
Iluminismo, também conhecida como a Idade da Razão, em mea-
dos do século XVII 77. René Descartes combinou racionalismo com 
dualismo argumentando a primazia do ser humano por possuir 
uma distintiva e superior aliança mente-corpo, muito para além de 
outros animais e da biota em geral. Com estas premissas, Descartes 

ALTER-NATURA: DESIGN 
ENQUANTO DEVIR COMUM 
[CO-BE(COM)ING] 

74 O uso do termo «além- 
-de-humano» compreende um 
espectro alargado de descritores 
da literatura humanista e  
pós-humanista incluindo  
«não-humano», outro-do-que-
-humano e mais que humano. 
Integro outros seres vivos, outras 
coisas, entidades e fenómenos à 
maneira espinosiana.

75 Co-be(com)ing é um 
neologismo composto por «co-» 
(com, junto), «be» e «being» 
(estado de ser; tipo de ser — 
ser humano, outro ser vivo) e 
«becoming» (indicativo de 
um processo de mudança ou 
transição de um estado de ser 
para outro).

76 Os avisos de que estamos 
a afectar a zō  são imensos. 
Considere-se: a formação 
da União Internacional para 
a Conservação da Natureza 
(UICN) em 1948; o livro de Aldo 
Leopold A Sand County Almanac 
defendendo uma «ética da terra» 
- «Uma coisa é certa quando 
tende a preservar a integridade, 
estabilidade, e beleza da 
comunidade biótica. É errado 
quando tende ao contrário»;  
o livro de Rachel Carson Silent 
Spring, em 1962, que documenta 
o impacto catastrófico 
dos pesticidas nas cadeias 
alimentares, desde os insectos 
às aves até aos seres humanos; 
o relatório do Clube de Roma 
Limits to Growth, 1972; a Cimeira 
da Terra das Nações Unidas que 
teve lugar no Rio de Janeiro em 
1992; os relatórios e declarações 
do Painel Intergovernamental 
para as Alterações Climáticas 
(PIAC) de 1988 até aos dias  
de hoje.

77  … pese embora pudéssemos 
facilmente regressar ao início da 
agricultura, quando coagimos a 
natureza, primitiva e intocada, 
a novas formas de natureza 
recombinante e domesticada 
há cerca de 10.000 anos, e 
continuámos o nosso domínio 
e exploração da natureza sem 
abrandar.
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deu continuidade às teologias históricas dominantes ao defender a 
existência da alma, insistindo no dualismo humano ‹ cultura ›/na-
tureza, cerne de muitos dos nossos actuais desafios. À medida que 
o Iluminismo progredia, a ciência adoptava mais uma antinomia, 
sujeito/objecto, reafirmando a superioridade humana sobre o resto 
da vida. A nossa separação da natureza foi completa e, em grande 
medida, continua inalterada. A natureza é normalizada enquanto 
recurso, uma entidade abstracta. Enfim, aqui está o âmago do nos-
so desafio ontológico 78 de hoje — como é que os humanos re-en-
tram e se re-constituem dentro da natureza? 

Em direcção a um monismo   
e materialismo vibrantes 

As sementes da nossa actual (re-)orientação ontológica podem tam-
bém ser encontradas no século XVII com um filósofo que adoptou 
o racionalismo, embora para fins muito diferentes, colocando um 
desafio directo a Descartes. Baruch Espinosa (1632-1677) foi um 
filósofo moderno verdadeiramente radical, que remou contra a 
corrente do consenso filosófico e teológico da época. Propôs um 
monismo metafísico, um sistema unitário, rejeitando o dualismo 
cartesiano que elevava o ser humano acima da natureza. O monis-
mo espinosiano concebeu o mundo como uma substância, repeti-
damente nomeada ao longo do seu tratado a Ética enquanto Deus 79, 
sive Natura — traduzido do latim de várias maneiras, como «Deus 
ou Natureza»; «Deus é a Natureza»; «Deus, ou seja a Natureza». 
Esta substância está presente num número infinito de atributos ou 
modos, através de corpos que se equilibram entre movimento e re-
pouso. Corpos que ‹ afectam › outros corpos e são ‹ afectados › por 
outros corpos, que se esforçam (conatur) através dos seus poderes 
de actuação como impulso activo para existir. Conatus é o poder, a 
existência-através-da-persistência em todos os corpos. Cada corpo 
experimenta um aumento do seu poder (prazer), ou uma diminui-
ção do seu poder (dor) em variação dinâmica e contínua, depen-
dendo de como afectam ou são afectados por outros corpos. Os 
corpos são simples ou compostos, ou seja, associações e relações 
de corpos simples. A natureza com um «N» maiúsculo é a Natura 
naturans (nutrição da natureza; processos, actividades, energias 
e poder) e Natura naturana (a natureza tal como é produzida; os 
modos, corpos, formas). Os seres humanos são, meramente, uma 
parte da Natureza. Artifício é Natureza.  

Na linguagem de Espinosa, afecção e conatus combinam-se 
para «animar» todos os corpos. Podemos ilustrar brevemente este 
fenómeno. Imagina que uma grande pedra ou pedaço de rocha cai 
de uma grande altura na tua cabeça. Neste momento, o conatus da 
pedra é maior do que o teu. O interlocutor deixa de existir e en-
tra num novo modo (composto). Agora imagina um humano com 

78 Ôntico descreve o que é 
real, relacionado com ou tendo 
existência real; Ontológico 
é sobre, ou relacionado com 
a essência da natureza do 
ser, incluindo a condição ou 
comportamento do que é; 
Ontologia é o ramo da metafísica 
relativa ao estudo e compreensão 
do ser.  Assim, a ontologia está 
interligada com a metafísica, um 
ramo da filosofia que investiga 
a natureza e a estrutura da 
realidade.

79 A Ética foi uma das 
«obras-chave» de Espinosa, 
publicada postumamente pelos 
seus amigos em 1677, em latim, 
e 1678, em holandês, pois ele 
considerava alguns dos seus 
trabalhos demasiado radicais 
para serem publicados durante o 
período em que viveu. Espinosa, 
um residente de Amesterdão, 
filho de pais judeus sefarditas, 
«marranos» — judeus que 
professaram externamente a 
conversão ao catolicismo — 
expulsos de Portugal nos finais 
do séc. XVI e princípios do 
séc. XVII. O próprio Espinosa 
foi excomungado da igreja 
judaica em 1656 e exilado em 
Amesterdâo.
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uma marreta a bater numa grande rocha que se despedaça. A pe-
dra deixa de existir, mas entra em muitos novos modos (pequenas 
rochas). Agora tenta a mesma operação com um vírus a entrar no 
corpo humano. Um vírus que aumenta o seu poder, toma conta do 
teu corpo, por vezes culminando na morte (composto, novamente; 
e composto para o vírus também, a menos que tenha encontrado 
um novo hospedeiro); um corpo pode gerar anticorpos (note-se o 
nome!) que matam o vírus, removendo o seu poder. Esta é a dança 
da Natura naturans com a Natura naturana a que todos os corpos 
são sujeitos. 

Porque é que a contribuição de Espinosa é tão importante 
hoje em dia? Porque a sua visão do monismo metafísico inspirou, 
e ainda inspira, filósofos que desafiam o nosso dualismo natureza/
cultura e nos orientam no sentido de um mundo mais sustentável 
a partir de uma vital/vigorosa materialidade e não através da ob-
jectiva do ambientalismo, entre eles Jane Bennett, Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Donna Haraway e Bruno Latour. Descrevem um 
mundo onde os seres humanos e os seus esforços estão intima-
mente enredados com o biótico e o abiótico enquanto coabitantes, 
inter-actores (e intra-actores dentro de corpos compostos) e onde 
as capacidades de diversas entidades (humanas e além-de-huma-
nas) têm todas uma certa representação e vitalidade. Baseiam-se 
na filosofia, antropologia biológica e cultural, biologia evolutiva e 
em outros campos para alargar a nossa noção de sensibilidade eco-
lógica e o nosso léxico de «ecologias» (política, cosmo-, profunda, 
superficial...). Enriquecem a nossa linguagem e, por conseguinte, 
são rampas de lançamento/pontos de partida para novas imagens 
de pensamento para o design, algo que Petra Hroch vê como um 
«modo de pensamento intra-domínio»  80. 

Design(-ing) para a sustentabilidade  
ou uma nova relacionalidade? 

Os designers têm prestado atenção à natureza e às influências ne-
gativas das actividades humanas. Nos anos 90, abraçaram o design 
ecológico, o eco-design e o design para a sustentabilidade numa 
tentativa sincera de se tornarem eco-eficientes, cradle-to-cradle (do 
berço-ao-berço) ou, pelo menos, de minimizarem os danos am-
bientais. Nos últimos vinte anos, a alteração social anunciou novas 
abordagens impulsionadas por modos de projectar mais inclusivos 
e participativos que acolheram o design para a inovação social, o 
design na transformação social e o design eco-social. Um objecti-
vo-chave destas abordagens é encorajar a mudança individual, co-
lectiva e organizacional para, à medida que os níveis globais de pro-
dução e consumo aumentam a par com o crescimento económico 
contínuo, conduzir à redução dos impactos ecológicos. Apesar des-
tes modos de design terem sido acolhidos por empresas ambiental 

80  HROCH, Petra, Sustainable 
Design Activism: Affirmative 
Politics and Fruitful Futures, em 
MARENKO, Betti, BRASSETT, 
Jamie, ed. Deleuze and Design. 
Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2015, pp. 219-248.
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Da série Serra do Caldeirão, c. 1980
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e socialmente conscientes e organizações do sector público, não 
conseguiram porém atingir uma massa crítica ou dissociar-se dos 
impactos ambientais negativos. Em suma, design(-ing) tendo a sus-
tentabilidade como objectivo vem encontrando dificuldades na su-
peração do «modo de vida imperial» que se baseia na exploração 
do capital humano e da biosfera, na exclusividade, expansão e in-
tensificação por organizações que empurram os custos para outras 
pessoas 81. Além disso, uma mudança significativa nas relações de 
natureza social exige também formas mais democráticas de con-
trolo dos recursos e uma reestruturação da interacção da sociedade 
com a natureza 82, algo que o filósofo Félix Guattari elaborou no seu 
livro de 1989, The Three Ecologies 83.

O desafio para o(s) design(ers) é profundo e envolve a pro-
cura de novas perspectivas ontológicas. Exige que se investiguem 
novas possibilidades de se relacionar com a natureza e com as so-
ciedades. Existem alguns precedentes na história do design que ex-
perimentaram este desafio.

Design de Permacultura 
No final dos anos 70, a concepção da permacultura surgiu como 
uma alternativa às intensivas práticas hortícolas e agrícolas con-
vencionais. Talvez não seja surpreendente que as noções de perma-
cultura tenham surgido na Austrália como um movimento contra-
cultural, num continente onde as práticas coloniais de agricultura 
causavam devastação na fauna e flora naturais. Duas figuras-chave 
do movimento, David Holmgren e Bill Mollinson, orientaram es-
forços no sentido de definir os princípios e práticas inaugurais da 
permacultura 84. Uma década mais tarde, Mollinson sintetizou a 
permacultura como: 

[…] um método para a concepção de sistemas de 
utilização sustentável do solo. Baseia-se numa 
abordagem integrada e funcional de design onde 
a utilização de princípios ecológicos conduz a 
tessitura de terra, água, plantas e animais para 
padrões paisagísticos complexos e equilibrados que 
a diversidade dos ecossistemas naturais contêm, 
ao mesmo tempo que fornecem alimentos, energia, 
abrigo e reciclagem de resíduos. 
(Mollinson, B., 1988).

A permacultura continua a inspirar muitas comunidades e redes 
em todo o mundo, mas apenas está activa em pequenas escalas de 
produção alimentar. O principal movimento de contestação em re-
lação à agricultura intensiva e industrial é composto por aborda-
gens agro-ecológicas e extensivas 85.

81 KOPP, Thomas et al, At the 
expense of others? How theimperial 
mode of living prevents agood life 
for all, Munique: oekomverlag, 
2019.

82 BRAND, Ulrich. How to 
get out of the multiple crisis? 
Contours of a critical theory of 
ecological-social transformation. 
Environmental Values, Vol. 25,  
n.º 5, Outubro de 2016,  
pp. 503-525. 

83 GUATTARI, Félix, The Three 
Ecologies, London: Bloomsbury, 
trad. Ian Pindar e Paul Sutton, 
2014. (trad. inglesa, 1.ª ed.  
The Athlone Press, 2000; 1.ª ed. 
Editions Galilee, 1989). 

84  MOLLINSON, Bill, 
HOLMGREN, David, 
Permaculture One. EUA: 
International Tree Crop 
Institute, 1978; MOLLINSON, 
Bill, Permaculture: A designer‘s 
manual. Tyalgum, NSW: Tagari 
Publications, 1988.

85  Práticas agrícolas 
extensivas e agro-ecológicas 
apontam a maximizar a 
biodiversidade, a preservação 
e outros meios a fim de manter 
os ecossistemas saudáveis, 
por oposição às agriculturas 
intensivas onde as monoculturas 
dependem de altos níveis de 
fertilizantes, pesticidas e outros 
aditivos.
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Design(-ing) ontológico
No final dos anos 90, Tony Fry, filósofo e professor de Design, tam-
bém australiano, reestruturou a disciplina como um domínio do 
conhecimento metafísico e perguntou quais são as formas de ac-
tuação desta actividade nos seus conjuntos relacionais 86.  

[…] o Design ontológico é uma teoria e prática 
preocupada com o ser das coisas (objectos 
concebidos, ambientes, processos, textos ou 
aparências) e a forma como estas coisas criam e 
sustentam o tempo do futuro. O Design ontológico 
põe em causa a própria divisão entre matéria 
corpórea e desencarnada através de uma exploração 
das relações recíprocas. 
(Fry, T., 1999). 

Fry e, mais tarde, a sua colega Anne-Marie Willis expandiram a 
noção de design ontológico para incluir o conceito de «worlding», 
onde «worlding» recusa «humano» e «mundo» como entidades 
separadas ou autónomas 87. O trabalho de referência do filósofo 
Martin Heidegger sobre «Ser» e «Ser-no-mundo» (das Sein) ali-
cerça muitas das premissas do design ontológico. Esta forma de 
projectar tende, portanto, a distanciar-se de uma linguagem antro-
pocêntrica com sentimentos mais dualistas do que monistas. 

Design relacional 
Mais recentemente, na tentativa de abraçar o progresso, foi pro-
posto o design relacional em abordagens ecológicas e sociais que 
reconhecem os actantes não-humanos enquanto «designers rela-
cionais complementares» 88.

O design relacional é um conjunto evolutivo 
de práticas de design que encontrou a sua 
direccionalidade teórica e prática no conjunto da 
interacção humana e não-humana e intra-acção 
no seu contexto social. Isto implica considerar os 
actores humanos e não-humanos, os actantes e as 
suas assemblages materiais percebidas e entendidas 
socialmente como uma  entidade viva unificada 
com mútua e respeitosa relacionalidade. Implícito 
no design relacional está a incorporação de um 
inquérito de design orientado eticamente. 
(Fuad-Luke, A., 2014).

86 FRY, Tony, A New Design 
Philosophy: An Introduction to 
Defuturing. Sydney: UNSW Press, 
1999.

87 WILLIS, Anne-Marie, 
«Ontological Designing» em 
Design Philosophy Papers, Vol. IV, 
n.º 2, 2006, pp. 69-82. 

88  FUAD-LUKE, Alastair, 
Design(-ing) for Radical 
Relationality: Relational design 
for confronting dangerous, 
concurrent, contingent realities, 
em MA Jin e LOU Yongqi, ed. 
Emerging Practices in Design. 
Professions, Values and 
Approaches. Xangai: Tongji 
University Press, 2014, pp. 42-73.
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A ambição do design relacional é ir além de um enquadramento 
antropocêntrico em direção ao «relacion-ismo para reconstruir a 
nossa familiaridade com o nosso vibrante planeta vivo. Recentra, 
‹ o social › no design(-ing) como a relacionalidade inerente à exis-
tência, e não apenas à existência humana» 89.  

Uma nova ontogénese do design? 
Apesar de a permacultura, o design ontológico e o design relacional 
questionarem como formamos relações com seres que são além-
-de-humanos, talvez não constituam uma mudança ontológica da 
concepção, radical o suficiente para recentrar o nosso processo de 
projectar ‹ dentro da › natureza. Como poderemos então avançar? 

Um primeiro passo consiste em ultrapassar as fronteiras 
disciplinares que limitam os nossos pensamentos e acções enquan-
to designers ou investigadores de design. As imagens do pensa-
mento desencadeadas por Espinosa e pelos materialistas vitais/
vigorosos, apelam a que os designers adoptem uma abordagem 
indisciplinar ‹ ou desdisciplinar ›. Jacques Rancière vê a indiscipli-
naridade como um meio para escapar à (restritiva) doxa de um do-
mínio do conhecimento e assim desafiar a «partilha do sensível» 90. 
Steve Harfield argumenta que o design se aproveita e combina ou-
tros conhecimentos porque não é um domínio disciplinado com 
clara articulação de problemas como as ciências; é indisciplinado. 
Os designers (re-)enquadram os problemas como uma parte inte-
grante do projecto. Por isso, ele vê o design como uma «disciplina 
de utilização do conhecimento» 91. Assim, como pode(m) o(s) de-
sign(ers) começar a sua reorientação ontológica a partir da consi-
deração dos desafios levantados através dos conceitos de Espinosa 
e dos materialistas vitais/vigorosos?  

Uma mudança lexicológica  
para a prática do design 

O passo seguinte consiste em desenvolver um novo e poderoso lé-
xico que desafie e impulsione novos tipos de questões com base no 
design e que, por conseguinte, põe em marcha práticas emergen-
tes. Como léxico preliminar, ao qual se podem acrescentar outras 
palavras e definições, poderíamos, por exemplo, considerar: 

Actantes (Latour) — Este termo é definido sucintamente 
por Jane Bennett, assim: «Actante é uma fonte de acção; um actante 
pode ser humano ou não, ou, muito provavelmente, uma combina-
ção de ambos.» [Bruno] Latour define-o como «algo que actua ou ao 
qual a actividade é concedida por outros. Não implica qualquer mo-
tivação especial dos actores humanos individuais, nem dos seres hu-
manos em geral» 92. Os actantes têm origem humana e além-de-hu-
mana, incluindo, porém não limitados, o biótico, abiótico e outros 
agentes ou elementos que possuem agência. Quando projectamos, 

89 Ibidem, p. 72. 

90 RANCIÈRE, Jacques, The 
Politics of Aesthetics. Londres: 
Bloomsbury Academic, 2013, p. 
86. Publicado primeiro em França 
com o título Le Partage du sensible: 
Esthétique et politique. Paris: La 
Fabrique-Éditions, 2000.

91 HARFIELD, Steve, «On the 
Roots of Undisciplined», em 
Undisciplined! Design Research 
Society Conference, Sheffield 
Hallam University, Sheffield, 
Reino Unido, 16-19 Julho de 
2008.

92 BENNETT, Jane, Vibrant 
Matter. A Political Ecology of 
Things. Durham and London: 
Duke University Press, 9, 2010. 
Op. cit. LATOUR, Bruno, em 
Actor-Network Theory, A Few 
Clarifications. ‘Soziale Welt 47, 
n.º 4, 1996, pp. 369-381.
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quais os actores que incorporamos na narrativa do design? Será que 
libertamos as forças positivas ou negativas destes actantes? 

Afecção (Espinosa) — Como podemos elevar a nossa 
consciência de como o design(-ing) e os seus processos e resultados 
tangíveis e intangíveis influenciam entidades além-de-humanas? 
Será que as afecções dos corpos que são fruto do nosso design au-
mentam ou diminuem o poder de outras entidades existirem, ou 
terminam a sua existência?   

Assemblage (Deleuze & Guattari)93 — este conceito afas-
ta-se das noções de acção-centrada no ser humano para incluir 
diversos actantes-membro (humanos e além-de-humanos) numa 
formação específica de energia-material com uma certa duração 
de vida. Os afectos e consequentes efeitos de uma assemblage mos-
tram propriedades emergentes, são dinâmicos e imprevisíveis. 
Larga-se um novo actante-membro numa assemblage e esta deslo-
ca-se juntamente com a sua força vital. Como é que o(s) design(ers) 
pode(m) considerar as suas assemblages e as consequências de alte-
rar os actantes-membro? 

Corpo conativo (Espinosa) — Cada organismo esforça-se 
por exercer o seu poder de agir, existir e persistir (conatus) sobre 
outros organismos. Como é que o design encoraja ou facilita o po-
der do ser humano e de outros seres (bióticos ou abióticos) a persis-
tir? Como é que o nosso actual paradigma de design(-ing) destrói 
ou diminui o conatus para entidades além-de-humanas? 

Imanência, um lugar comum de (Deleuze) 94 — Deleuze 
relembra o primeiro princípio de Espinosa: «uma substância para 
atributos», depois expande os outros princípios-chave de Espinosa: 
«uma Natureza para todos os corpos, uma Natureza para todos os 
indivíduos, uma Natureza que é ela própria indivíduo variando 
num número infinito de formas». Em vez de uma única substância, 
Deleuze concebe isto como «um plano comum de imanência no qual 
todos os corpos, todas as mentes e todos os indivíduos estão situa-
dos». Assim, tudo o que projectamos está afecto a todos os corpos 
num plano comum de imanência, por isso devemos considerar cui-
dadosamente os potenciais afectos e efeitos dos corpos de design 
— materiais, simbólicos, sintéticos, bióticos etc. — perguntar, deve-
rão eles existir?

Matérias do cuidar (Puig de la Bellacasa) 95 — dirige-se a 
mais-que-humanos para englobar não-humanos e outros-do-que-
-humanos incluindo coisas, objectos, outros animais, seres vivos, 
organismos, forças físicas, entidades espirituais e humanas. Puig 
de la Bellacasa cunha uma ética do cuidar perguntando o que deve-
ríamos incluir no «nosso» mundo em que «cuidar é tão vital para o 
tecido da vida, que permanece motivo de luta contínua e terreno de 
constante apropriação normativa». Cuidar necessita de constante 
re-articulação, re-concepção e re-encenação.

93 Gilles Deleuze e Félix 
Guattari desenvolveram o 
seu conceito de assemblage ao 
longo de dois dos seus mais 
importantes trabalhos, Mil 
Planaltos e O que é a Filosofia? 
Manuel DeLanda expandiu ainda 
mais o conceito. É oferecido um 
útil sumário dos aspectos teóricos 
em NAIL, Thomas, What is an 
Assemblage? SubStance, Vol. 
46, n.º 1, Issue 142, pp. 21-37. 
Wisconsin: Wisconsin University 
Press.

94 DELEUZE, Gilles, Spinoza: 
Practical Philosophy, trad. Robert 
Hurley. San Francisco: City 
Lights Books, 1988, p. 122. 

95 DE LA BELLACASA, Maria 
Puig, Matters of Care. Speculative 
Ethics in More Than Human 
Worlds. Minneapolis: Minnesota 
University, 2017.
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Naturezacultura (Haraway) 96 — é um termo cunhado 
por Donna Haraway para remover a divisão natureza/cultura ao 
reconhecer que as relações são formadas biofísica e socialmente; 
consequentemente, naturezacultura é uma síntese que indica que 
todas as relações são fundamentalmente ecológicas e, portanto, a 
natureza e a cultura não podem ser separadas. No seu Companion 
Species Manifesto de 2003, Haraway tece uma história de «coabita-
ção, co-evolução, e sociabilidade corpórea entre espécies» como 
meio de informar «políticas e ontologias habitáveis nos mundos 
actuais da vida». Se reconhecermos que cada acção de design tem 
um afecto social, biológico e ecológico, como poderemos projectar 
para gerar novas relações de naturezacultura que sejam simbióti-
cas (biologicamente mutuamente benéficas), sympoïetic (fazer e/
ou devirem mutuamente) e/ou constituam simbiogénese (juntos 
evoluam mutuamente). 

Dor & prazer; alegria & tristeza (Espinosa, Deleuze) — 
Na Ética de Espinosa, o prazer é concebido como a transição para 
um poder maior (da existência) e a dor como a redução do poder 
(da existência). Deleuze reinterpretou estas influências (estados de 
espírito gerados pelos corpos) como tristeza, onde o nosso poder 
de acção é diminuído ou bloqueado; ou alegria, onde o nosso poder 
de acção é aumentado ou potenciado 97. Como é que nós, enquanto 
designers, diminuímos a dor que infligimos, ou aumentamos o pra-
zer que damos a outros seres vivos? 

Pluriverso (Bennett) 98 — Num mundo de matéria energé-
tica unificada, um «pluriverso... atravessado por heterogeneidades 
que estão continuamente a fazer coisas», o que é que o design das 
coisas faz? Pode o «fazer» elementos de design regenerar o mundo 
presente e futuro para os seres humanos e outros seres vivos, crian-
do condições para um pluralismo ontológico? 

Sympoïesis (Haraway) 99 — Se reconhecermos que a auto-
poiesis, o conceito biológico de sistemas de autoprodução 100 é ina-
dequado para descrever o enredo do nosso mundo, o que podem 
então imaginar os designers numa coexistência multiespécies em 
que nos co-produzimos juntos, a nós próprios e aos outros, como 
um processo de sympoïesis? 

Matéria vibrante (Bennett)101 — Como podem os desig-
ners tornar os seres humanos mais atentos e conscientes da sua in-
fluência e da influência dos além-de-humanos; como são construí-
das afinidades e novas relações se todos nós somos considerados 
matéria vibrante? 

Levantar questões sobre os além-de-humanos que cria-
mos com o nosso design(-ing), coloca desde já os designers nas 
fronteiras contemporâneas desta prática, na zona liminar onde a 
única coisa certa é a certeza de ter de exercer de forma diferente. 
Mas como exercer? 

96 HARAWAY, Donna Jeanne, 
The Companion Species Manifesto: 
Dogs, People, and Significant 
Otherness, Vol. 1. Chicago: Prickly 
Paradigm Press, 2003. 

97 DELEUZE, Gilles, Spinoza: 
Practical Philosophy, 1988, pp. 
27-28. 

98 BENNETT, Jane, Vibrant 
Matter, 2010, p. 122.

99 HARAWAY, Donna Jeanne, 
Staying with the Trouble. Making 
Kin in the Chthulucene. Durham 
and London: Duke University 
Press, 2016.

100 Autopoiesis foi um conceito 
criado pelos bioquímicos 
Maturana e Francisco Varela, 
em 1972, para descrever como as 
células, ou simples organismos, 
são sistemas autoprodutores.

101 BENNETT, Jane, Vibrant 
Matter, 2010.
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ALTER-NATURA: DESIGN ENQUANTO 
DEVIR C OM UM [CO -BE(COM)ING] 

Nós (caso quem esteja a ler estas palavras seja praticante/investiga-
dor de design) temos de politizar conscientemente as nossas práti-
cas. Precisamos de contribuir para uma «alter-política» e temos de 
experimentar be(com)ing com entidades além-de-humanas, ou seja, 
experimentar uma «alteridade» em nós próprios, ao mesmo tempo 
que criamos oportunidades para as pessoas também experimenta-
rem a alteridade e agirem de forma positiva e correctiva. 

Temos de rejeitar a subjectivação da natureza e adoptar 
uma posição de crítica política, capaz de desenvolver uma consciên-
cia aguda do «outro», ao mesmo tempo que encoraja uma ética de 
cuidado, responsabilidade e acção. Estas práticas que abraçam uma 
politica alter-/alter-bio/não-humana através do design, deveriam 
considerar o tipo de relações que desenvolvemos entre o humano/
além-de-humano, tanto quanto estar conscientes dos quadros le-
gais que definem os direitos das entidades além-de-humanas. Dois 
exemplos ilustram as possibilidades e a urgência da tarefa. O primei-
ro é uma intervenção de design destinada a aumentar a sensibiliza-
ção e a colocar questões. O segundo é uma mudança prática na lei 
para proteger os direitos dos além-de-humanos.  

Na exposição Broken Nature na Trienal de Milão, em Maio 
de 2019, Stefano Mancuso, professor de botânica no Laboratório 
Internacional de Neurobiologia Vegetal, LINV, em Florença, apre-
sentou La Nazione delle Piante baseada no livro com o mesmo tí-
tulo 102. Detalhando as maravilhas geológicas e actuais do univer-
so da botânica, Mancuso criou uma nova identidade para o reino 
vegetal — A Nação das Plantas, com a sua própria bandeira e uma 
Constituição que declara os direitos das plantas. Os Artigos desta 
Constituição estão imbuídos de um desafio fundamental à concep-
ção actual que, em geral, vê as plantas como um recurso natural a 
ser explorado. Pegue-se em qualquer um dos Artigos e pergunte-
-se, então, como projectamos se colocarmos a natureza, incluindo 
nós próprios, no centro do projecto? PNAT, um grupo de reflexão 
multidisciplinar de designers e cientistas ligados a LINV 103, está a 
tentar desenvolver abordagens e práticas que respeitem as plan-
tas e ajudem a gerar novas relações para benefício mútuo. Embora 
tenhamos de ser cautelosos quanto às relações desenvolvidas nos 
sistemas e espaços já desenhados, o poder das intervenções de de-
sign consiste em proporcionar uma experiência vivida e ao mesmo 
tempo provocar questões estéticas e éticas. 

Em 2017, após uma luta de 140 anos do povo Maori contra 
as potências coloniais britânicas e o governo da Nova Zelândia, o 
rio Whanganui conquistou direitos legais equivalentes aos de um 
ser humano 104. Os Whanganui iwi (tribo) consideram o rio como 

102 MANCUSO, Stefano, La 
Nazione delle Piante (trad. The 
Nation of Plants). Rome: Editori 
Laterza, 2019.

103 https://www.pnat.net/
works/ 

104  https://www.theguardian.
com/world/2017/mar/16/new-
zealand-river-granted-same-
legal-rights-as-humanbeing 
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um antepassado, pelo que dentro da cultura indígena o rio já dispu-
nha de um estatuto e direitos sagrados. Agora estes são formalmen-
te reconhecidos dentro do sistema legal da Nova Zelândia, para 
que qualquer pessoa que prejudique o rio, por exemplo, agriculto-
res que poluam a água com escoamento nitrogenado ou pesticidas 
usados na pecuária leiteira, possam ser levados a tribunal por abu-
sar ou prejudicar o rio. Portanto, uma questão que todos aqueles 
que fazem design podem colocar a si mesmos é — «Como posso 
ajudar a desenvolver direitos legais para entidades além-de-huma-
nas, e como é que estes se podem manifestar num design baseado 
em práticas?» 

É necessário um outro passo para nos recentrarmos, a nós e 
ao nosso desígnio, para estarmos dentro da natureza (novamente) 105. 
Temos de aprender a de-vir outros seres vivos, como espécies com-
panheiras 106. A maneira como o ser humano e o cavalo se tornam um 
só ao longo de 6000 anos de história humana, é um exemplo fami-
liar que podemos traçar. Numa etnografia multiespécies, Maurstad 
et al., identifica como «be(com)ing human» e «be(com)ing hor-
se» têm origem numa jornada mútua de empatia e compreensão 
que transforma ‹ ambos › os animais 107. Como podem os designers 
ajudar os seres humanos no seu «be(com)ing» com diversos seres 
além-de-humanos? Como podemos facilitar o «devir» entre huma-
nos e além-de-humanos, incluindo animais, insectos, plantas, fun-
gos, solo, lagos e mares? 

Finalmente, com vista a prevenir o que Fry chamou de «de-
-futuring» 108, como é que o nosso empenho estético garante um fu-
turo mutuamente satisfatório para as entidades humanas e além-
-de-humanas? Temos de visar uma «estética regenerativa» 109, ou 
seja, práticas estéticas que regeneram os sistemas vivos do nosso 
mundo, ao mesmo tempo que nos regeneram a nós. Assim, quan-
do damos forma à matéria, devemos esforçar-nos por consagrar 
os princípios da «bela estranheza» desenvolvidos pelo autor em 
2009 e actualizados em 2020 110. Esperemos que, à medida que a 
nossa experiência evolui, já não tenhamos de chamar estranha a 
esta beleza, mas reconhecê-la como uma forma justa, equitativa e 
resiliente de co-design e co-evoluir a zō . 

Se abordarmos os desafios acima referidos, talvez possa-
mos começar a considerar-nos como projectistas-praticantes para 
uma Alter-Natura, uma natureza que respeita a alteridade como 
meio de revitalizar a vida. Afectos, corpos e tempo dirão como este 
paradigma de design(-ing) evolui, e se pode ajudar a redireccionar 
os actuais afectos e efeitos destrutivos da nossa agência humana 
colectiva. 

105 Uso a palavra 
«novamente» porque as 
sociedades humanas no passado 
residiam na natureza num modo 
de vida empático e respeitoso 
e, como os antropólogos há 
muito documentam, algumas 
sociedades humanas nunca 
perderam este modo de vida. 
Ver, por exemplo o trabalho 
de Viveiros de Castro, Arturo 
Escobar ou Eduardo Kohn. 

106 HARAWAY, Donna Jeanne, 
The Companion Species Manifesto. 
Dogs, People and Significant 
Otherness. Chicago: Prickly 
Paradigm Press, 2003.

107 MAURSTAD, Anita, 
DAVIS, Dona, COWLES, Sarah, 
«Co-being and intra-action in 
horse-human relationships: 
a multi-species ethnography 
of be(com)ing human and 
be(com)ing horse», em Social 
Anthropology/Anthropologie 
Sociale 21. Associação Europeia 
de Antropólogos Sociais (EASA), 
2013, pp. 322-335.

108  FRY, Tony, A New Design 
Philosophy: An Introduction to 
Defuturing, Sydney: UNSW Press, 
1999.

109 Termo cunhado pelo 
autor numa palestra dirigida ao 
Simpósio ADESSO. Aesthetics 
of Design for Social Innovation. 
Dipartimento di Design, 
Politecnico di Milano, Milão, 
Italia, 4 de Julho de 2019.

110 A descrição original da 
noção de bela estranheza foi dada 
no meu livro Design Activism, 
2009. Actualizei os princípios 
da bela estranheza para um 
ensaio «Beautiful Strangeness 
revisited: Generative, disruptive, 
fabulative, design-led activism» 
no próximo livro, Design (&) 
Activism, em BIELING, Tom, ed. 
Design (&) Activism. Memesis 
International, 2020, pp. 173-187.



168
Assobios de barro
Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, Mafra, Ericeira, 1957
© Ordem dos Arquitectos

IS
SN

 2
18

4-
72

23



ALTER- 
-NATURA

#10 Alter-Natura, o caderno que tem entre 
mãos, é parte integrante da colecção de fas-
cículos do MUSEU DA CIDADE. Esta colecção 
é o espaço discursivo privilegiado do corpo de 
programação do Museu e incluirá contributos de 
diversos autores oriundos de um amplo espec-
tro disciplinar, abarcando campos do conheci-
mento como o mundo das plantas entendido  
em sentido lato, a botânica, a agricultura, temas 
do pensamento e da prática ecológica, temas 
das ciências humanas — filosofia, antropolo-
gia, etnologia, arqueologia —, ou naturais — a 
meteorologia, a astronomia —, temas indígenas, 
temas urbanos ou temas da boca e do palato — a 
poesia, a história oral, as narrativas populares, 
os mitos da origem, a gastronomia, a história 
da alimentação —, para além de uma particular 
atenção ao campo de expressão e de imanência 
da imagem.

Durante os anos de 2020/2022, e com 
periodicidade variável, serão lançados 30 fascí-
culos coleccionáveis, disponíveis para aquisição 
nos diferentes espaços do MUSEU DA CIDADE. 
No final do ano, será disponibilizada uma lista de 
encadernadores locais no nosso site.

Tradução segundo a antiga ortografia

Raiz fasciculada

Website --S
MUSEUDACIDADE.CM-PORTO.PT

Uma edição do 
MUSEU DA CIDADE

Câmara Municipal do Porto
Dezembro 2021 

Texto 
ALASTAIR FUAD-LUKE

Obras
JORGE FEIJÃO

ALBRECHT DÜRER
Desenho gráfico 

R2
Créditos fotográficos 

ORDEM DOS ARQUITECTOS
LUÍS PAVÃO

Tradução 
MARTIN DALE

ISSN 
2184-7223

Depósito Legal 
467240/20

Tiragem 
1500
Preço

2€


