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Fernanda Eugenio e Ana Dinger. Exposição-Ocupação AND Porto. Mira Artes Performativas, 
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▪▪ SOBRE AS  ESCOLAS DE VERÃO AND ▪▪

As Escolas de Verão AND acontecem anualmente em Lisboa, no mês de Julho, 
instalando, a cada edição, uma zona temporária de atenção e de investigação 
experiencial e colectiva, à volta de uma questão transversal, diferente a cada 
ano.

Ao longo de duas semanas, com uma carga horária de 100h, propomos um es-
paço-tempo imersivo na troca de procedimentos para a improvisação-criação 
colectiva e (com)posição-com (d)o comum, tomando o corpo como matéria e 
tendo o Modo Operativo AND como fio condutor e ferramenta mediadora.
 
Através da experimentação duracional com o próprio e o alheio, e de exercí-
cios de reciprocidade entre o cuidado de si e o cuidado do entorno, procura-
mos gerar atenção sobre os processos consequentes através dos quais aquilo 
que fazemos (e, sobretudo, como o fazemos) nos faz em retorno: gestos, pala-
vras, hábitos, perspectivas, posturas, modulações.

Sem pré-requisitos, um encontro destinado a artistas, pesquisadores, pesso-
as comprometidas com práticas de justiça social e todxs xs interessadxs na 
re-materialização de saberes cristalizados em saberes inventivos e situados; 
na pesquisa de políticas da convivência e numa ética suficiente para o apren-
der-fazendo, a partir do lugar qualquer.



▪▪ A PROPOSTA PARA 2019 ▪▪

REPARAR (N)O IRREPARÁVEL:
práticas político-afectivas encarnadas, exercícios de escuta sensível e ex-
perimentações com as potências dissidentes do amor

A quarta edição da Escola de Verão AND toma, como campo de inquieta-
ção, a ferida aberta entre a irreparabilidade fundadora, hegemónica e ten-
dencialmente reiterativa do mundo-como-É, e as (im)possibilidades de dar 
corpo a um mundo-como-E, através da prática consistente e sustentada de 
uma ética de reparação.
 
Como aposta forte de pesquisa e habitação, propomos investigar o amar 
enquanto gesto de cuidado-curadoria, na dobra entre o íntimo e o político, 
operando-o através de uma experimentação radical com os limites-tensão 
da ferramenta central do Modo Operativo AND, o Reparar; do desdobra-
mento de tácticas de (an)coragem no plano da corporeidade; de práticas 
encarnadas de (auto)etnografia – capazes de (nos) acompanhar (n)a luta 
político-afectiva pelo que queremos e podemos enquanto comunidades 
– e de um trabalho microscópico, proximal e firme com as potências dis-
sidentes desta mancha a que chamamos “amor”, ao mesmo tempo difusa 
e já tão marcada-desgastada, reabrindo-a enquanto força de efectuação 
do ingovernável, enquanto modo-multiplicidade do inter-ferir e do des-
-imunizar. Fazer do amor disseminado uma modulação não-reactiva de 
desobediência civil; um instrumento de regeneração e curadoria colectiva; 
um exercício de destituição, despossessão e desaprendizagem de com-
portamentos (auto)opressivos e, ao mesmo tempo, de sintonização pela 
intersecção e pela obliquidade, pelo impróprio e pelo alheio. Uma força de 
strangership: de acolhimento do desconforto inevitável implicado nesse 
esgarçar do possível, do pensável e, sobretudo, do sensível; de acompa-
nhamento no risco e de sustentação do desconhecido-desconhecível. Uma 
prática de, ao mesmo tempo, se dar e continuar a se ter, conjugando, sem 
contradição, tanto um questionamento dos habituais contornos da noção 
de intimidade/privacidade (naquilo em que estes reproduzem a lógica da 

Projecto de Investigação-Criação ‘Do Irreparável: o que pode uma ética de reparação?”, 
com Fernanda Eugenio e Ana Dinger. Residência de Pesquisa na Latoaria, Lisboa, dezem-
bro de 2018. Foto: Ana Dinger



mente, numa luta de si para consigo pela descolonização sensível, confron-
tamo-nos com um compromisso de (auto)cuidado e (auto)amor que implica, 
radicalmente, pesquisar modos de (não) morrer. À questão disparadora da 
in-terminável pesquisa a que se dedica o Modo Operativo AND, acerca das 
políticas da convivência – como viver juntxs? – aglutinam-se, então, indaga-
ções emergenciais e cruamente concretas: como morrer juntxs? como viver 
só? como matar(-se) sem morrer? como encerrar o irreparável ciclo da dívi-
da, feito-facto do saque colonial-capitalista, e (re)entrar no ciclo da dádiva? 
Como liberar o amor e fazer dele força de libertação para a reparagem-re-
paração de qualquer relação, reconhecendo que todas as nossas relações 
são, cada uma à sua maneira, relações de amor (ou que o amor é a forma, 
talvez a única, da própria relação)? Como activar uma luta amorosa – essa 
vigília sem tréguas, essa navegação (im)possível e (im)precisa entre a cum-
plicidade e a reciprocidade? Como tomar coragem e tornar-se ancoragem? 
Como ver e fazer ver a impermanência das coisas e daí derivar um mundo 
equânime? Como desintoxicar a percepção e fazer do ver, simultaneamen-
te, um pouco mais e um pouco menos do que a reprodução da cosmovisão 
hegemónica – na qual ver coincide com saber e opera a ilusão da separabili-
dade? Como passar do ver ao reparar, que é um ver adensado de presença, 
um ver encorpado que escuta, que tacteia, fareja e saboreia? Como passar 
da cosmovisão à cosmosensação e, assim, para um modo de estar atento à 
inseparabilidade e à delicada quasidade de tudo que é/vai sendo? Como, 
a partir daí, quase-conseguir uma utopia talvez ainda mais vasta do que a 
disponibilidade para re-parar (parar de novo ante aquilo que interrompe o 
nexo do sabido e a aceleração da expectativa): estar pré-parado, no duplo 
sentido de ir passando do modo desespero ao modo desapego, do modo 
controle ao modo suporte? Será possível espectrar-se e (des)aparecer, a 
partir da realização dos próprios fantasmas (tudo aquilo que comparece)? 
Será possível sintonizar-se com as sensibilidades outras, vegetais e mine-
rais, operando, a cada vez, a des-ilusão da falta, da pressa, do objectivo, da 
finalidade, do significado, do poder, do protagonismo?

É ISSO, então, que desenha o campo de forças deste encontro: o desejo de 
exercitar o desmapeamento do amor, de refazê-lo experimentalmente en-
quanto performação do comparecimento e da implicação; enquanto com-
promisso encarnado com a tomada de posição equânime e consequente 
frente ao irreparável, na sua tripla modulação:

propriedade privada capitalista) quanto a afirmação da autonomia do cor-
po e das suas regras imanentes, do seu direito inalienável à singularidade e 
à (re)invenção.

Fazer do amor disseminado, enfim, simultaneamente um treino compro-
metido de des-hierarquização da atenção, uma prática situada de justeza 
e suficiência, uma via de retomada dos territórios expropriados do desejo, 
das forças invisíveis e do vocabulário sensível para circunscrevê-las e vali-
dá-las – a elas e ao plano de afinação em potência no qual o consentimento 
possa, de facto, cada vez mais, mediar os encontros, sobretudo enquanto 
um suportar(-se) recíproco, um com-sentir.

Ao propor este espaço-tempo imersivo dedicado à pesquisa experiencial e 
colectiva do amor enquanto exercício de cuidado-curadoria e, portanto, de 
eventual trans-formação (reabertura, ultrapassagem e superação da for-
ma), desejamos ainda mergulhar nas vizinhanças infinitesimais e cósmicas 
do processo de passagem da composição à posição-com: indagar, no corpo 
e nas sensações, modos concretos de acompanhar, de perto em perto, as 
demais operações aí implicadas, de decomposição e reposição (reposicio-
nalidade), de disposição (disponibilidade) e de recomposição. De testemu-
nhar os afectos que aí comparecem até à sua dissipação, curando, juntxs, o 
só, e, sós, o juntxs.

Desejamos começar este exercício delicado de curadoria íntimo-política 
pelo ínfimo gigantesco de cada-umx; compactuar em zonas temporárias 
de intimidade que possam, cada vez menos, depender do gosto, da eleição, 
da concordância, da identificação ou do entendimento; seguir, então, em 
modo distributivo, experimentando, a cada vez, o reencontro possível com 
o funcionamento da dádiva. Não planear a mudança, nem sequer saber no 
que deve ou pode consistir. Não mirar o grande objectivo de saltar para um 
outro mundo (que, deste modo, acabaria por ser um outro mundo-como-É) 
mas persistir no reabrir da consistência das formas e no acompanhar(-se) 
nesta passagem. Pois ‘amar jamais é estar juntxs, mas devir juntxs’.

E tudo isto porque investigar modos e tácticas para reparar (n)o irreparável 
consistirá, talvez, em frequentar este território abismal e aporético no qual 
reparar chega a coincidir com destruir e matar. E como matar eticamente 
o sistema não poderia começar de outro modo senão por matá-lo intima-



genio) e da Ternura Radical (Dani d’Emilia), além de contribuições da Raba 
Power (Flora Mariah) e das Práticas de Atenção & Distracção (Sílvia Pinto 
Coelho). O acompanhamento do processo num plano singularizado de as-
sistência e cuidado dá-se através da disponibilização de um espaço propo-
sitadamente aberto, no final de cada dia de trabalho, para a fala e a escuta 
entre-2, a partir das ferramentas do Metálogo & Co-Operação (Ana Dinger 
e Fernanda Eugenio) e do AND Cuidado (Iacã Macerata e Fernanda Eugenio). 
Soma-se, por fim, a oferta (actividades opcionais) de sessões de Terapia In-
tegração Craniossacral (Julia Salem) e da possibilidade de experimentar a 
instalação em processo The Insider (Cristina Maldonado, com acompanha-
mento de Fernanda Eugenio), para umx participante a cada vez.
 
Fernanda Eugenio
março/abril de 2019, em trânsito entre Rio, Curitiba, São Paulo e Brasília

O irreparável, aquele manifesto na porção de incalculável e de indiscernível 
(de imprevisível e, quiçá, mesmo de inevitável) sempre presente em tudo 
que há; que não cessa de explicitar o não-saber como condição coincidente 
com o viver, a pedir por franqueza e a expor a vulnerabilidade radical en-
quanto atravessamento comum que, ao mesmo tempo, nos une e nos sepa-
ra - e que só pode mover-nos juntxs em co-passionamento.

O irreparável, aquele implicado na irreversibilidade e na incessibilidade do 
próprio acontecer, que nos lança (a)o desafio de não desistir nem resistir, 
de não sucumbir à indiferença/impotência nem à intransigência/apego, en-
contrando, a cada vez, a justa medida da aceitação não-resignada, da pre-
sença co-responsiva, do acompanhar(-se) (n)o manejo das consequências 
emergentes desse desdobrar, sem apelar à narrativa e à criação de coerên-
cia, sem pretender controlar.

O irreparável, por fim, e sobretudo, aquele que funciona como estruturante 
do mundo-como-É, assente na irremediável e incompensável operação da 
usurpação/colonização, que faz do trauma o modo quase unívoco da indi-
viduação, assente, no limite, numa proliferação de variadas versões de uma 
mesma cisão, que separa sujeitxs e sujeitadxs, pervertendo o ciclo da dá-
diva (vínculo baseado na reciprocidade e no E enquanto conectivo mínimo) 
em ciclo da dívida (vínculo perverso que se instaura, através da fixação hie-
rárquica de papéis, corrompendo o dar - tornado privilégio de mandar - e o 
retribuir - tornado obrigação de obedecer - e eliminando a escuta sensível 
que operaria o receber enquanto gesto situado e singular).

O Modo Operativo AND, nos seus diversos (contra)dispositivos de jogo 
relacional e de frequentação performativa da reciprocidade, funcionará 
como ferramenta transversal para esta pesquisa encarnada. Nesta edição 
da Escola de Verão, concentrar-nos-emos sobretudo nas modulações do 
MO_AND que se articulam a partir da tomada do corpo enquanto tabuleiro-
-território: práticas do ANDbodiment desdobradas em jogos de decompo-
sição-reposição e disposição-recomposição e práticas da (auto)etnografia 
sensorial desdobradas nos jogos do (des)aparecimento, do com(-)pareci-
mento e da impermanência. 

Para a criação do percurso de proposições vivenciais, aliam-se, ainda, as 
ferramentas das Práticas de Des-Imunização (Dani d’Emilia e Fernanda Eu-



‘ANDbodiment’, com Fernanda Eugenio, durante a Residência MO_AND +
Movimento Autêntico (Fernanda Eugenio, Soraya Jorge, Guto Macedo e Naiá Delion). Sesc 
Copacabana, Rio de Janeiro, fevereiro de 2019. Foto: Fernanda Eugenio

‘ANDbodiment’, com Fernanda Eugenio, durante o Lab de Verão AND Rio 2019, Edição #2 
| Corpo de Escuta, Corpo de Luta: tácticas de (auto)cuidado e comunalidade (Fernanda 
Eugenio, Guto Macedo, Iacã Macerata, Letícia Barbosa e Mariana Pimentel). Casa Consul-
tório, Rio de Janeiro, janeiro de 2019. Fotos: Fernanda Eugenio



ESTRUTURA DAS SEMANAS I e II

8 a 12 de julho e 15 a 19 de julho, segunda a sexta-feira 

 ▪ 9:50-10h30: limpeza vibracional do espaço e práticas de (auto)cuidado 
e sintonização

 ▪ 10h30 às 13h e 15h às 19h: investigação vivencial da questão do ano, Re-
parar (n)o Irreparável, mais recente campo de formulação prático-te-
órica de Fernanda Eugenio, a partir do desdobramento de diferentes 
dimensões do Modo Operativo AND, com foco nas práticas do ANDbodi-
ment (jogos de decomposição-reposição e disposição-recomposição) 
e da (Auto)Etnografia Sensorial (jogos do (des)aparecimento, do com(-)
parecimento e da impermanência) e em conversa com as Práticas de 
Des-Imunização (Fernanda Eugenio e Dani d’Emilia) e a Ternura Radical 
(Dani d’Emilia). Incluem-se ainda exercícios das Práticas de Atenção & 
Distração (Sílvia Pinto Coelho) e da Raba Power (Flora Mariah). 

 
 ▪ 13-15h: almoço. Às quartas e sextas, possibilidade de agendamento de 

sessões de Terapia Integração Craniossacral, com Julia Salem (activida-
de opcional; é necessária reserva)

 ▪ 19 às 20h: hora flexível - ocupada com diferentes actividades a cada dia. 
Às quartas-feiras, dias em que estaremos envolvidxs em proposições 
duracionais com exercícios longos, esta hora será utilizada para finali-
zarmos as práticas do curso. Nos demais dias (segundas, terças, quin-
tas e sextas-feiras), ofereceremos diferentes actividades opcionais 
de carácter one-to-one: a actividade paralela The Insider (ver abaixo) 
e duas possibilidades de interlocução singularizada, entre-2, ambas 
pautadas pelo exercício da ferramenta-conceito da “assistência” en-
quanto acompanhamento co(m)passionado e não-espectador, tal 
como proposta pelo MO_AND:

The Insider (Cristina Maldonado): performance-instalação one-to-o-
ne, em processo de criação com acompanhamento de Fernanda Euge-
nio, que explora as possibilidades de adentrar no mundo/perspectivas 
de outrxs como forma de investigar as relações entre simulação e em-

▪▪ PROGRAMA DETALHADO 2019 ▪▪

ABERTURA

5 de julho, sexta, 18-22h 

Evento de abertura, no espaço Roundabout.lx

 ▪ 18-19h: registo e recepção dos participantes

 ▪ 19-20h: exibição de vídeo-síntese das escolas e labs de verão AND + 
conversa de apresentação e boas-vindas

 ▪ 20-21h: jantar de convívio

 ▪ Ao longo da noite: mini-mostra de vídeos inéditos AND (2015-2018) + dj 
set + bar

 ▪ 22h: Fechamento do espaço

FIM DE SEMANA INTRODUTÓRIO

6 e 7 de julho, sábado e domingo, 15-20h 

Oficina de Introdução ao Modo Operativo AND, com Fernanda Eugenio

Neste primeiro fim-de-semana intensivo, a proposta é dar a conhecer e pra-
ticar a filosofia habitada do Modo Operativo AND, permitindo que todos os 
participantes do curso, tendo ou não contacto prévio com esta ferramenta, 
possam partilhar um mesmo plano de inquietação, a ser desdobrado e com-
plexificado nas práticas propostas nas semanas seguintes. 



utiliza a ferramenta da entrevista cartográfica, estratégia de acesso e 
contra-efectuação da experiência intensiva. 

 ▪ 20h30-22h30: after-hours. Às terças e quintas, em modo after-hours, 
espaço aberto para sessões de Terapia Integração Craniossacral, com-
Julia Salem (actividade opcional; é necessária reserva)

FIM DE SEMANA LIVRE

13 e 14 de julho, sábado e domingo

No dia 14 de julho, entre 10-13 e 15-18h, espaço aberto para sessões de Te-
rapia Integração Craniossacral, com Julia Salem (actividade opcional; é ne-
cessária reserva)

DES-FECHO

20 de julho, sábado

Ritual colectivo + Evento de encerramento com cobertura do núcleo Mídia 
Ninja Lisboa (organização colectiva e programação emergente durante o 
processo do curso).

patia. (actividade opcional; é necessária reserva).

“Estar ali para”, Hospitalidade & Assistência com Ana Dinger: dando 
uso a ferramentas desenvolvidas na Linha de Pesquisa Metálogo & 
Co-operação (Fernanda Eugenio e Ana Dinger), este espaço-tempo de 
acolhimento experimenta os limites da hospitalidade a as possibilida-
des da ‘assistência’ – assistir como forma de testemunhar e assistir 
como forma de apoiar/sustentar. Estar ali para é uma investigação do 
que pode vir a ser ‘estar’, do que pode ser esse ‘ali’ e esse ‘para’ e dos 
diferentes modos como as relações entre ‘estar’, ‘ali’ e ‘para’ se podem 
manifestar. As condições, a duração e a frequência da relação vão ser 
encontradas na sua produção, testando neste entre-2 temporário o 
que pode o trabalho da amizade e a amizade no trabalho - fazendo uso 
de operações da amizade para a co-operação no trabalho. A propos-
ta é então uma conversa entre-2, que pode assumir muitas formas, e 
evocar ou convocar quem mais nos acompanha: os nossos múltiplos e 
fantasmas. Um espaço-tempo de escuta sensível para desdobrar-es-
miuçar dúvidas e questões suscitadas pelas práticas com o MO_AND e 
qualquer outra inquietação que comiche (que emerja do entre curso e 
a matéria da vida), que assenta na retribuição (a algo dado, partilhado, 
algo será devolvido, imediata ou mediatamente). Além da disponibi-
lidade para esta conversa no horário das 19 às 20h, há a flexibilidade 
para que, caso urgente ou oportuno, ela se inicie em qualquer outro 
momento durante a Escola de Verão.

“Desdobrando a experiência”, Escuta & Digestão, com Iacã Macerata e 
Ruan Rocha: a partir das práticas desenvolvidas na Linha de Pesquisa 
AND Cuidado (Fernanda Eugenio e Iacã Macerata), este espaço ofe-
rece um território (espaço/tempo) de escuta e de desdobramentos 
da experiência subjectiva vivida durante o percurso que possam vir a 
precisar que se demore neles um pouco mais, reparando nas conse-
quências operadas e concretizadas pelo MO_AND na matéria afectiva 
de ‘cada umx’. Embora este campo se abra a partir de uma abordagem 
clínica, não se trata de instaurar uma ‘lógica de terapia’, mas, sobretudo, 
de dar lugar à e trabalhar com a experiência: ao dizer e/ou ao terminar 
de dizer; ao gastar e ao digerir dos afectos-forças disparados e des-
pertados por práticas que tocam as bordas entre o formulável e o in-
formulável, que estaremos a vivenciar em modo imersivo. Este espaço 



‘(Auto)Etnografia Sensorial: o jogo do (des)aparecimento, o jogo do comparecimento, o 
jogo da impermanência’, com Fernanda Eugenio. Residência MO_AND + Práticas Somáti-
cas (Fernanda Eugenio, Ana Dinger, Naiá Delion, Patrícia Bergantin). Espaço Leviatã, São 
Paulo, março de 2019. Fotos: Naiá Delion

▪▪  FERRAMENTAS EM JOGO ▪▪

MODO OPERATIVO, Fernanda Eugenio

O Modo Operativo AND (MO_AND) consiste numa ética do Re-parar, da 
Reparagem e da Reparação, sistematizada num conjunto de ferramentas-
-conceito e de proposições-jogo que, ao mesmo tempo, propõe e propicia: 
a investigação directa e experiencial dos funcionamentos do Acontecimen-
to e da Relação; a explicitação dos modos de emergência e de sustentação 
de acontecimentos comuns metaestáveis; a sensibilização às condições de 
possibilidade contingentes-impermanentes de cada encontro e às conse-
quências políticas dos posicionamentos individuais e/ou colectivos; a afi-
nação das capacidades de distribuição não-hierárquica da atenção e de (re)
inventário trajectivo do possível, simultaneamente no plano da auto-obser-
vação em acto e no plano do mapeamento da situação envolvente; o treino 
da disponibilidade à diferença e ao acidente/imprevisto, da comparência 
atempada, da tomada de decisão situada e da colaboração dissensual; a 
transferência de protagonismo do sujeito para o acontecimento, ou seja, a 
prática co-passionada da presença; o exercício de uma equiparação consis-
tente entre autocuidado e cuidado do entorno e entre o discurso proferido 
e a sua efectuação no fazer; a frequentação exploratória de disposições 
subjectivas e relacionais dissidentes para a performance íntima e social 
dos afectos, numa pesquisa de alternativas aos modelos identitários e aos 
scripts pré-definidos e hierarquizados. O MO_AND apoia-se na activação do 
(contra)dispositivo do jogo não-competitivo e de regras imanentes como 
meio para a delimitação provisória de uma zona de atenção colectiva; como 
simulador de acidentes e como propiciador de uma simultaneidade entre 
dentro e fora. O recurso ao recorte – o tabuleiro de jogo – permite a instala-
ção de “mundos dentro do mundo” e a exploração de diferentes escalas de 
menorização/maximização do (in)visível e de redução/ampliação do espaço 
e do tempo, estimulando o desenvolvimento de uma sensibilidade fractal, 
atenta e minuciosa às modulações relacionais da reciprocidade (justo meio 
entre a complementaridade e a simetria) e da suficiência (justo meio entre 
a eficiência e a desistência).



PRÁTICAS DE DES-IMUNIZAÇÃO, Fernanda Eugenio e Dani d’Emilia 

As Práticas de Des-Imunização partem do campo de afinação entre a Po-
lítica de Co-Passionamento, experimentada por Fernanda Eugenio com o 
Modo Operativo AND, e a prática da Ternura Radical  proposta pela artista 
Dani d’Emilia, no âmbito da performance e da pedagogia radical, para pes-
quisar, no plano da corporeidade, possíveis percursos para a activação de 
modulações não-hierárquicas e disseminadas do amor e do amar, experi-
mentando a sua liberação de conformações pré-definidas e a sua operativi-
dade enquanto força de sintonização capaz de prescindir da lógica da (des)
identificação e do (des)entendimento para abrir-se em disponibilidade, 
comparência, escuta, engajamento e presença. Esta colaboração ancora-se 
no desejo de experimentar procedimentos relacionais e práticas político-
-afectivas encarnadas para a trans-formação social, explorando a dobra 
entre os modos da vinculação proximal e aqueles que poderão operar, por 
emergência, mudanças sensíveis no colectivo; sondando, assim, possíveis 
caminhos para a retomada de territórios afectivos imunizados pelos me-
canismos da indiferença ou pelo fechamento identitário. Des-imunizar ao 
outro (cum, o outro; o além de mim), experienciar a relação como dádiva 
(munus). Fazer no/do corpo coragem para se implicar, a cada vez, no (re)fa-
zer comum. Os procedimentos e as proposições vivenciais procuram criar 
um ambiente de confiança, acolhimento e franqueza – no qual o cuidado 
possa crescer na proporção do risco – e envolvem circuitos sensoriais e 
micro-scripts  performativos para serem vividos em duplas, trios ou em 
pequenos grupos, circunscrevendo zonas temporárias de intimidade com 
o desconhecido e o desconhecível e convidando a experimentar estados de 
vulnerabilização deliberada e de elasticidade variável da (im)permeabilida-
de e do (des)conforto.

METÁLOGO & CO-OPERAÇÃO, Fernanda Eugenio e Ana Dinger

Diferentemente de uma conversa usual, os metálogos recuperam uma ope-
ração avançada por Gregory Bateson: o compromisso de tentar que o modo 
de conversar materialize aquilo que está a ser conversado. No metálogo, 
procura fazer-se com conceitos ou, se possível, fazer os próprios concei-
tos, performando modos intensivos de pensar em relação. O esforço é o de 

‘O Jogo da Intrusão Amorosa: MO_AND 
com colecções íntimas’,, Lab de Verão AND 
Curitiba 2019, Edição #2 | Outros (Ar)rumos: 
tácticas de multiplicação para corpos e 
territórios (Fernanda Eugenio, Ana Dinger, 
Francisco Gaspar Neto e Milene Duenha). 
Casa Quatro Ventos, Curitiba, março de 
2019. Foto: Ana Dinger



‘A conjuração da falta em abundância’. Oficina Práticas de Des-Imunização #3, 
com Fernanda Eugenio e Dani d’Emilia. Roundabout.lx, Lisboa, maio de 2019.
Foto: Fernanda Eugenio

‘A transmutação do medo’. Oficina Práticas de Des-Imunização #2, com
Fernanda Eugenio e Dani d’Emilia. Roundabout.lx, Lisboa, dezembro de 2018.
Foto: Dani d’Emilia

Primeira Temporada de Investigação-Criação das Práticas de Des-Imunização, 
com Fernanda Eugenio e Dani d’Emilia. Roundabout.lx, Lisboa, setembro a dezem-
bro de 2018. Foto: Fernanda Eugenio



Metálogo #5 | os modos do público, com Fernanda Eugenio e Ana Dinger. Festival Amostra 
Urbana, Curitiba, dezembro de 2017. Foto: Fernanda Eugenio

presentação e não de representação, no sentido de superar, através do uso, 
tensões como estrutura/matéria e forma/conteúdo. A questão-problema, 
a ser manuseada, a cada edição, tem sido extraída do tema oferecido por 
um evento anfitrião. São, sobretudo, as condições do encontro que se pre-
param e esse trabalho preparatório (já, muitas vezes, também, metalógico) 
consiste no mapeamento das vizinhanças do problema e na proposição de 
ferramentas, materiais, formatos ou interfaces. O metálogo habita dife-
rentes territórios, a cada vez resultando num objecto singular. O programa 
recorre sem remontar, outro modo de dizer que se repete o procedimento, 
diferindo a sua materialização. Ensaiando um modo operativo perspecti-
vista, o metálogo percorre a paisagem do problema através de uma táctica 
da dádiva: o problema ganha corpo através do receber e retribuir de cada 
tomada de posição recíproca. Insiste-se no metálogo até que a questão 
inaugural se reformule, por desdobramento, numa outra ou mais questões. 
A capacidade de distinguir, na duração do encontro percebido como pai-
sagem, as modulações de performatividade que atravessam uma relação 
será, talvez, um modo de tratar (e treinar) a própria ‘performance do encon-
tro’ na sua dimensão de consistência (ao invés de privilegiar uma coerência 
redutora). Esta investigação da co-operação debruça-se, por um lado, no 
entre-2 como ponto de partida para o entre-mais-do-que-2, e, por outro, na 
potência da linguagem como (re)formulação de mundo(s).

AND CUIDADO, Fernanda Eugenio e Iacã Macerata
(+colaboração de Ruan Rocha)

A linha de pesquisa AND Cuidado dedica-se à investigação vivencial das 
aplicações do Modo Operativo AND na clínica com a subjectividade – ex-
perimentando com os seus efeitos de explicitação e potencial modulação 
da materialidade dos funcionamentos subjectivos, bem como com a sua 
dimensão de interface concreta, propiciadora de uma abordagem sensível 
e situada da subjectividade enquanto corporeidade. Posicionando-se na in-
junção entre etnografia, arte e clínica, esta linha emerge da interlocução de 
longa duração com investigadores ligados ao campo da psicologia transdis-
ciplinar – e, em particular, da colaboração entre o Modo Operativo AND de 
Fernanda Eugenio e a Clínica de Território de Iacã Macerata. A possibilidade 
do uso clínico transversal das ferramentas do MO_AND assenta numa abor-



dagem ao cuidado que desvia tanto da acção técnica do especialista - do 
saber formal formado antes da relação -, quanto da função normalizadora 
implícita na noção de cura, articulando-se como gesto de sintonização e in-
venção com o que há, operação de reparagem e de recomposição ao mesmo 
tempo atravessadora e sempre situada. Uma rede de agenciamentos – in-
tersubjectividade – que (se) faz (n)um espaço relacional ou território de re-
lação, constituído por três planos mutuamente implicados: o entre-si, uma 
relação de si para si, em cada vivente envolvido; o entre-nós, uma relação 
entre nós, os viventes envolvidos; e o entre-muitxs, uma relação entre os 
viventes e artefactos, objectos, paisagens, elementos não-humanos.

TERNURA RADICAL, Dani d’Emilia

Ternura radical é um termo que Dani encontrou inicialmente através da sua 
colaboração com o colectivo de performance La Pocha Nostra, com quem 
trabalhou entre 2008-2016. Desde então, Dani tem-se empenhado em sen-
ti-pensar o conceito-prática-afecto da ternura radical, num nível pessoal, 
político e espiritual. Este trabalho explora a co-produção de conhecimento 
crítico e imaginação política através de linguagens que vão além dos âm-
bitos racionais e discursivos. Trabalhamos a partir do corpo, investigando 
a nossa capacidade de perceber outrxs através de múltiplos sentidos e 
modos de (des)conhecer, habitando contradições, incoerências e vulnera-
bilidades que surgem ao ousarmos borrar fronteiras entre noções como 
identidade e alteridade, individualidade e colectividade, tensão e con-
fiança. Combinando a performance-pedagogia (práticas de performance/
arte como processo pedagógico de desaprendizagem e criação) e a ter-
nura radical (resistência político-poética tecida no exercício do activismo 
‘para dentro e para fora’) com perspectivas transfeministas e decoloniais 
(interrogando legados cis-hetero-patriarcais-coloniais em nossas corpo-
-subjectividades), este trabalho investiga possibilidades de nutrir alian-
ças político-afectivas que levem em conta, e ao mesmo tempo tentem não 
reproduzir, diferentes formas de violência inerentes à nossa construção 
como sujeitos políticos. Experimentando antídotos contra a indiferença 
situando-nos no, e para além do, paradoxo entre identificação e desidenti-
ficação, experienciamos modos de alimentar a nossa pulsão vital no encon-
tro entre os nossos corpos passados e presentes, e os estranhos gérmenes 

(Auto)Etnografia Sensorial: o jogo do (des)aparecimento, o jogo do 
comparecimento, o jogo da impermanência, com Fernanda Euge-
nio, durante a Residência de Investigação-Criação AND Cuidado 

(Fernanda Eugenio e Iacã Macerata). Vale das Princesas, Petrópo-
lis, janeiro de 2019. Fotos: Mariana Aquino e Catarina Resende



que carregamos dos (im)possíveis mundos por vir. 

RABA POWER, Flora Mariah

A RABA POWER é um projecto de investigação e partilha de diferentes 
técnicas e abordagens sobre mobilidade pélvica, sexualidade e auto-a-
ceitação. Com alguns exercícios técnicos, a ajuda de práticas somáticas e 
muita ralação de raba, trabalhamos a mobilidade pélvica entendendo essa 
região de forma integrada em relação ao resto do corpo. Ao activar a re-
gião pélvica através do movimento, activamos também muitas camadas 
psíquicas, culturais e sociais do nosso corpo, e podemos deparar-nos com 
velhos padrões, dores e amarras ali cristalizados de tal forma a dificultar, e 
até mesmo a impedir, a passagem de importantes fluxos energéticos. Acon-
tece que o lugar onde encontramos aquilo que dói e incomoda, é também o 
lugar onde podemos encontrar nossa força, ou seja, é dentro da própria fe-
rida que encontramos a sabedoria para curá-la. A RABA é então um convite 
a fazer esse mergulho juntxs, e a embarcar num processo de descobertas 
sobre si e de resgate no prazer com o próprio corpo. Numa sociedade onde 
a sexualidade da mulher ainda é vigiada pelo patriarcado, é importante en-
tender que rebolar a RABA se torna também um acto de resistência polí-
tica. Vamos, então, aos poucos, desmoralizando e descolonizando a nossa 
sexualidade, entendendo esse exercício também como produtor de saúde. 
Vale lembrar que todas as RABAS são bem-vindas, porque um ambiente 
com mulheres empoderadas beneficia todxs. 

PRÁTICAS DE ATENÇÃO & DISTRACÇÃO, Sílvia Pinto Coelho

A sensibilidade filigranar das Práticas de Atenção e Distracção de Sílvia 
Pinto Coelho é herdeira de uma série de práticas de dança e de práticas 
somáticas. O foco na “atenção”, ou na atenção à atenção e aos vários sen-
tidos, proporciona a autonomia da escolha atenta como postura estética 
e política. Isto é, uma partilha sensível feita a partir da ginástica da aten-
ção às escolhas perceptivas. Grande parte dos exercícios propostos estão 
organizados em torno da visão, da ideia de ver e de não ver e do que se vê Ternura Radical, com Dani d’Emilia. Oficina em Gorca Earth Care, Eslovénia, agosto de 

2018. Foto: Tereza Cajkova.

Ternura Radical, com Dani d’Emilia. Oficina em San Cristobal de las Casas, Chiapas, 
México, novembro de 2018. Foto: Gio Leal



Raba Power, com Flora Mariah. Prática regular no Bus Paragem Cultural, Lisboa, novem-
bro de 2018. Foto: Telma Rán Viggósdóttir 

Raba Power, com Flora Mariah. Festival Feminista de Lisboa, maio de 2019.
Foto: Julia Schindler

quando se altera o modo de ver. Habitar um campo constituído envolve um 
processo de ajuste delicado e re-situado, em cada etapa, para encontrar 
uma implicação. Qualquer coisa como olear e afinar a máquina enquanto a 
usamos, num cuidadoso trabalho de sintonização. Por vezes, este processo 
já coabita connosco há muito tempo. A escolha sensível escondida na vida 
de todos os dias parece elidir miríades de posturas e posições ético-estéti-
cas que gostaríamos de experimentar atentamente.

▪▪ ACTIVIDADES PARALELAS ▪▪

THE INSIDER, Cristina Maldonado

És capaz de entrar no mundo dx outrx sem simular empatia?  O que é a em-
patia sem a simulação e quem é o “insider”? Na maior parte das experiências 
de realidade virtual, o público é imerso num mundo virtual, deslocado da re-
alidade física imediata e levado a perder a consciência do corpo e do meio 
envolvente. The Insider joga com a abordagem oposta: a realidade virtual é 
usada para deslocar x espectadorx de modo a intensificar a experiência da 
realidade física. O sentido do tacto leva x espectadorx de volta à realidade 
na qual a experiência sensível é parte de um real(izado) virtual. O disposi-
tivo físico-interactivo-sensório em construção para The Insider será par-
tilhado de modo experimental, como actividade opcional oferecida a umx 
participante a cada vez, nalgumas das Horas Flexíveis, durante a segunda 
semana do curso. 

The Insider é apoiado pelo Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes (Mé-
xico).



TERAPIA INTEGRAÇÃO CRANIOSSACRAL®, Julia Salem 

A Terapia Integração Craniossacral® equilibra a flutuação do líquido cére-
bro-espinhal e regula os Sistemas Nervoso Central, Periférico e Autónomo. 
Este processo potencia a capacidade de autocura e condições óptimas de 
saúde, vitalidade, relaxamento e bem-estar. O terapeuta utiliza toques sua-
ves e manobras não invasivas possibilitando que o corpo físico, o mental e o 
espiritual encontrem o seu equilíbrio. Esta terapia é recomendada a todxs, 
independente da idade e das condições de saúde. As sessões individuais 
serão oferecidas como actividade paralela opcional, por um valor reduzi-
do em 50% (25€), sob marcação prévia directamente com a Julia, nos se-
guintes dias/horários: quartas e sextas à hora de almoço (1 sessão); terças 
e quintas after-hours (até 3 sessões); domingo 14 de julho 10-13h e 15-18h 
(até 6 sessões). 

▪▪ LÍNGUA ▪▪

O curso será dado principalmente em português, com o recurso, sempre 
que possível, a hibridismos linguísticos vários e a traduções parciais, cola-
borativas e em acto (sem a pretensão da exactidão e/ou de dar conta de 
TUDO o que for dito), usando as habilidades precárias e imprecisas de que 
dispusermos enquanto grupo. Dentre xs proponentes do curso, podemos 
oferecer contributos em inglês, espanhol, italiano e francês; a isto soma-se 
também o estímulo a todxs xs participantes para que se juntem a nós num 
exercício colectivo de escuta e num esforço de experimentar os (i)limites 
do que pode ser traduzido: seja com a inclusão de contribuições nas línguas 
que em algum grau manejam; seja também na experimentação de vias al-

Práticas de Atenção, com Sílvia Pinto Coelho, durante a Escola de Verão AND 2018, Edição 
#3 | ANDbodiment: os modos da pré-paração ante o Irreparável (Fernanda Eugenio, Ana 
Dinger, Flora Mariah, Guto Macedo, Iacã Macerata, Milene Duenha, Sílvia Pinto Coelho e 
Soraya Jorge). Polo Cultural das Gaivotas, Lisboa, julho de 2018. Fotos: Fernanda Eugenio



Articulando as suas questões com o Modo Operativo AND, que segue desde 
2011, tem inaugurado outras possibilidades de relação que não se esgotam 
no ‘sobre’. Uma dessas possibilidades já materializada, além-tese, é uma 
série de conversas situadas e experimentais com Fernanda Eugenio (Me-
tálogos), iniciada em 2015, que conta já com cinco edições. Investigadora 
associada ao AND Lab desde 2015, colabora intensivamente com Fernanda 
Eugenio no acompanhamento das oficinas e cursos, no desenho e na cria-
ção de dispositivos de partilha do MO_AND e na constituição da linha de 
pesquisa Metálogo e Co-operação. 

Cristina Maldonado é uma performer Mexicana baseada em Praga. Nos 
últimos 25 anos, desenvolveu uma trajectória que, iniciada na dança mo-
derna, se encaminhou para a criação com teatro experimental e o trabalho 
com audiovisual. O projecto The Stranger Gets a Gift, em funcionamento 
desde 2013, é uma plataforma que estabelece encontros momentâneos 
entre estranhos no contexto de instalações e performances. Actualmente, 
esta prática está a expandir-se para a vida quotidiana: Cristina estabelece 
trocas com pessoas que vai conhecendo em suas actividades do dia-a-dia 
e vai tecendo uma teia duracional de relações com objectos, situações e co-
laborações. O seu trabalho já circulou por festivais e bienais internacionais 
em países tais como México, Portugal, Polónia, Arménia, Roménia, Finlândia, 
Chipre, Alemanha, Rússia, República Checa, Bélgica e Áustria. É professora 
no Departamento de Belas Artes da School of Design and Arts de Praga e no 
Master Degree in Direction for Devised and Object Theather da Perfoming 
Arts Academy de Praga.  

Dani d’Emilia é artista e educadorx transfeminista. Trabalha internacional-
mente em projectos de performance, artes visuais, teatro e pedagogia ra-
dical desde 2001. É co-fundadorx da companhia de teatro imersivo Living 
Structures (GB, 2007) e do espaço artístico Roundabout.lx (PT, 2012) e foi 
membro do colectivo de performance La Pocha Nostra (MX/US, 2011-16) e 
do dueto transfeminista Proyecto Inmiscuir (ES/MX, 2015-17). Actualmente 
é pesquisadorx da fundação Musagetes (CA) investigando possibilidades 
de educação decolonial em colaboração com os programas educativos Gor-
ca Earthcare (SLO), Free Home University (IT), e com os colectivos Gesturing 
Towards Decolonial Futures (Universidade de British Columbia, CA) e AND 

ternativas para sintonizar sem necessariamente entender; seja, por fim e 
em suma, no cuidado colectivo deste desafio da compreensão recíproca 
(tanto dentro de uma mesma língua como entre-línguas), experimentando 
também a desestabilização do lugar privilegiado da comunicação verbal, 
lidando do modo mais explícito que pudermos com as doses consideráveis 
de pressupostos capacitistas que muitas vezes nos chegam embutidas no 
uso das línguas ditas francas (que quase sempre não são francas mas sim 
hegemónicas).

▪▪ NOTAS BIOGRÁFICAS ▪▪

Ana Dinger é artista e investigadora, licenciada em Escultura pela Faculda-
de de Belas-Artes de Lisboa (2008), tendo frequentado os três primeiros 
anos da licenciatura na Faculdade de Belas-Artes do Porto. Desde cedo se 
sentiu desconfortável com categorias, oscilando entre teoria e prática e 
minando, aqui e ali, sempre que possível e com subtileza, os constrangimen-
tos disciplinares. Frequentou o Ginasiano, o Balleteatro, o Centro de Dan-
ça do Porto, o Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Forum Dança 
(Porto, 2003) e o primeiro ano do bacharelato da Escola Superior de Dança 
(Lisboa, 2003/2004). Completou pós-graduação em Arte Contemporânea, 
em 2011, na UCP (Universidade Católica Portuguesa). É na UCP que integra, 
actualmente, o programa de doutoramento em Estudos de Cultura (plata-
forma Lisbon Consortium), como investigadora afiliada ao CECC (Centro 
de Estudos em Comunicação e Cultura). Foi bolseira da FCT (Fundação para 
a Ciência e Tecnologia) entre Setembro de 2012 de Agosto de 2016. A sua 
tese investiga certos processos metonímicos, como a espectralidade (as-
sociada a uma determinada noção de hospitalidade), que contribuem para 
a construção de continuidade dos trabalhos artísticos ditos performativos. 



Centre of Arts, Royal Danish Academy of Fine Arts – School of Conceptual 
and Contextual Arts;  UFF; UFRJ; UNI-Rio; UDESC; UNESPAR; UFGRS; UFBA; 
UFV; UFPI; UFT; UnB; Curso Técnico em Dança de Fortaleza; Escola e Facul-
dade Angel Vianna Rio de Janeiro, dentre outros). As suas publicações, cria-
ções artísticas e colaborações têm circulado por diversos países, incluindo 
o Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Áustria, Fran-
ça, Grécia, República Checa, Reino Unido, EUA, Canadá e Vietname. Dirige, 
desde 2011, a plataforma AND Lab | Arte-Pensamento e Políticas da Convi-
vência - com sede em Lisboa e núcleos no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba) e na Espanha (Madrid) -, a partir da qual explora os entre-lugares 
emergentes de uma trajectória marcada por colaborações intensivas, des-
locações e desvios, entre a pesquisa académica estrita e uma investigação 
singular dos usos artísticos e políticos da etnografia como ferramenta cir-
cunscritiva-performativa. Esta pesquisa, sempre em processo, sintetizou-
-se de diferentes modos durante os últimos quinze anos (Sistema É-Ou-E, 
Modo de Vida E, Etnografia Recíproca, Etnografia como Performance Situ-
ada, Reprograma, Reparagem, Pensação), adoptando finalmente a actual 
nomenclatura Modo Operativo AND, a partir de uma fase de colaboração 
intensiva com o coreógrafo João Fiadeiro (2011-13), com quem fundou o 
AND Lab. Do seu constante funcionamento por “colaboração indisciplinada”, 
destacam-se ainda: a relação com o colectivo carioca O Alfinete Amarelo/O 
Pavão Popular (desde 2007), com o qual criou a peça MegaCenaContempo-
rânea (2009) e trabalhou a construção de proposições que mesclam humor 
e protesto, a partir da exploração sistemática de quatro operações (acú-
mulo/coexistência, ordem/corrupção, imitação/proliferação, catalogação/
codificação); o projecto de práticas site-specific CITY LABS, desenvolvido 
com o artista contextual Gustavo Ciríaco (desde 2009); a parceria com o 
Corporeilabs/Psicologia-UFF e com o colectivo Corposições (desde 2013), 
no âmbito da qual tem trabalhado um conjunto de protocolos para a inter-
locução arte-clínica, e da qual recentemente se tem desdobrado, em cola-
boração mais directa com o psicólogo Iacã Macerata, a linha de pesquisa 
AND Cuidado; o compromisso de longa duração com Soraya Jorge na inves-
tigação ético-política-somática dos cruzamentos entre o Movimento Au-
têntico e o Modo Operativo AND (desde 2014); a colaboração com o artista 
e investigador do MO_AND Francisco Gaspar Neto (desde 2014), com quem 
criou o dispositivo de encontro AND HOW; a colaboração com a artista e in-
vestigadora Ana Dinger (desde 2015), com quem partilha a Série Metálogos, 
projecto de escrita performativa que explora a criação ao vivo de objetos 

Lab (Centro de Investigação em Arte-Pensamento & Políticas da Convivên-
cia, PT/BR), além de outros contextos de investigação-prática. Dani interes-
sa-se por práticas político-afectivas encarnadas que atravessam esferas 
artísticas, activistas e espirituais. Desde 2014  tem desenvolvido um traba-
lho extenso à volta da prática-conceito da Ternura Radical. A sua formação 
inclui: MA – Literatura Comparada e Estudos Culturais, Universidad Auto-
noma de Barcelona (ES, 2016); MA – Programa de Estudos Independentes 
dirigido por Paul B. Preciado, Museo de Arte Contemporanea de Barcelo-
na (ES, 2015); BA – Devised Theatre and Visual Arts Practices, Dartington 
College of Arts (GB, 2007); Diploma em Mímica e Teatro Físico, Desmond 
Jones School (GB, 2003); e diversos outros treinamentos com artistas e 
educadorxs independentes em teatro, performance, live art, artes visuais, 
pedagogia radical e outras práticas corporais. Actualmente está realizan-
do o curso para instrutores de Chikung Terapêutico na Escola de Medicina 
Tradicional Chinesa em Lisboa (PT, 2018-21). Dani já apresentou trabalhos 
e facilitou oficinas em diversos espaços institucionais e autónomos na Eu-
ropa (Itália, Portugal, Inglaterra, Escócia, Grécia, Áustria, Letónia, Polónia, 
Espanha, Eslovénia, Croácia, Alemanha, França) e nas Américas (Brasil, Co-
lômbia, México, Costa Rica, Curaçao, Guatemala, Estados Unidos e Canadá).
www.danidemilia.com.

Fernanda Eugenio é antropóloga, artista, investigadora e docente. Traba-
lha com pesquisa de campo, escrita, performance ampliada (corpo, instala-
ção, vídeo, fotografia e proposições urbanas situadas) e, sobretudo, com a 
construção de modos de fazer transversais para a composição relacional e 
para a criação por re-materialização. É pós-doutorada pelo Instituto de Ci-
ências Sociais da Universidade de Lisboa (2012); doutorada (2006) e mestre 
(2002) em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Entre 2003 e 
2017, foi pesquisadora associada do CESAP/IUPERJ/UCAM (Rio de Janeiro, 
Brasil) e, entre 2005 e 2012, foi professora adjunta do Departamento de Ci-
ências Sociais da PUC-Rio. Nos últimos quinze anos, tem leccionado, como 
professora convidada, em diversos programas de formação em ciências 
sociais, artes e performance (inter)nacionais (Hemispheric Institute of Per-
formance and Politics, New York University; Master Solo Dance Authorship 
HZT-Berlin; Academy of Media Arts Cologne; Fórum Dança Lisboa; Univer-
sidade Nova de Lisboa; HomeTown College Cambridge; IUNA Buenos Aires; 
Universidad de Chile; San Art Gallery Ho Chi Mihn City, Kestle Barton Rural 



Iacã Macerata é psicólogo e psicólogo clínico, mestre e doutor em psico-
logia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), natural de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Trabalhou por 11 anos em serviços de saúde e as-
sistência social para pessoas que vivem nas ruas, actuando directamente 
nas ruas das cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Destes trabalhos 
desenvolveu a proposição “clínica de território”, que consiste em perspec-
tivas, directrizes, metodologias e dispositivos para a construção de redes 
de cuidado no espaço da cidade, por parte de equipas multiprofissionais 
de políticas públicas. É pesquisador, utilizando a cartografia como direcção 
metodológica, na linha de uma pesquisa intervenção-participativa de pers-
pectiva cartográfica. Faz parte do grupo de pesquisa “Enativos: produção 
de conhecimento e cuidado”; do colectivo “Redução de Danos Rio de Janei-
ro” - que aborda a questão política das drogas na produção do cuidado; do 
colectivo “Corposições: profanações entre performatividade, afeto e terri-
tório” - colectivo que reúne clínicos e artistas e que trabalha com desdo-
bramentos do Modo Operativo AND. É professor adjunto do Departamento 
de Psicologia do Campus de Rio das Ostras da Universidade Federal Flu-
minense (UFF). Colabora com Fernanda Eugenio na linha de pesquisa AND 
Cuidado (AND Lab Lisboa) e na coordenação/condução local de actividades 
do Núcleo AND Lab Rio de Janeiro. 

Julia Salem é graduada em Comunicação das Artes do Corpo com habili-
tação em Dança na Pontifícia Universidade Católica PUC-SP, Brasil. Instru-
mentalizou-se com técnicas de Educação Somática nacionais e internacio-
nais. Formada no Método de Coordenação Motora Piret/Béziers. Formada 
em Terapia Integração Craniossacral pelo IQD - Instituto de Quietude Dinâ-
mica - SP, Brasil.

Ruan Rocha é psicólogo, licenciado pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) (2014), e especialista em Atenção Primária à Saúde (Saúde da 
Família), pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca / Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) (2017). Actuou, nos últimos anos, em frentes emi-
nentemente preventivas e assistenciais nas políticas públicas de saúde em 
periferia do município do Rio de Janeiro, dedicando-se ao acolhimento e ao 
cuidado atento, tanto dos profissionais de saúde quanto das populações 
sobre as quais tinha responsabilidade sanitária. Trabalhou em equipa mul-

intermezzo, nem apresentação académica nem happening; o desenho do 
projecto Topias Urbanas, em colaboração com a arquitecta Joana Braga, a 
partir de uma encomenda do Teatro Maria Matos (2016-17); a colaboração 
com Dani d’Emilia na criação dos circuitos e rituais sensoriais das Práticas 
de Des-Imunização (desde 2018). Outras e diversas colaborações com ar-
tistas, arquitectxs, escritores, pedagogxs, psicólogxs e investigadorxs dos 
mais variados campos marca(ra)m o percurso de Fernanda Eugenio, tendo 
resultado na criação de artefactos híbridos, performances, jogos-perfor-
mances e peças; na produção de eventos, encontros, exposições e publi-
cações, etc. Fernanda Eugenio é, ainda, membro da plataforma RIA-Rede 
de Investigação Artística e do colectivo Baldio-Estudos Performance, com 
quem co-criou o primeiro Curso Experimental em Estudos de Performance 
em Portugal (Tomar Posição: o político e o lugar, em 2016).

Flora Mariah é bailarina, performer, cantora e produtora cultural. Licencia-
da em Dança pela Universidade da Cidade do Rio de Janeiro e formada pelo 
Curso Técnico de Formação de Bailarino Contemporâneo da Escola Angel 
Vianna. Frequenta, actualmente, o mestrado em Antropologia do ISCTE-IUL 
(Lisboa), desenvolvendo uma pesquisa em torno da performatividade da 
branquitude. Em 2014, deu início ao trabalho na Favela da Maré (Rio de Ja-
neiro), com uma oficina de dança e consciencialização do movimento. A ex-
periência da oficina originou a formação de um grupo de jovens, dançarinos 
do passinho - o RuaC do Passinho. É com este grupo que tem vindo a des-
dobrar o anterior trabalho de consciencialização do corpo e do movimento, 
agora partindo, especificamente, da dança do passinho. Esta experiência 
proporcionou uma aproximação mais profunda ao universo do Funk. Esta e 
outras questões decorrentes da experiência levaram ao desenvolvimento e 
realização, em 2015, com Geisa Lino, do projecto AMARÉFUNK - um festival 
de funk que acontece dentro da favela da Maré, com diversas actividades 
gratuitas, tais como: workshops de DJ e danças urbanas; debates sobre funk 
e sexualidade, a criminalização do funk e segurança pública; shows e palco 
aberto para DJs e MCs da comunidade. Partilha com a DJ Cigarra a produção, 
em Lisboa, de uma festa chamada carniÇeira, assente numa pesquisa sobre 
cultura queer periférica, que procura trazer MCs, DJs, performers, artistas 
e activistas dessa cena periférica para o centro da cidade. É pesquisadora 
associada ao AND Lab Lisboa desde 2015, integrando a linha de pesquisa e 
criação ANDbodiment. 



‘A soltura do trauma: com-parecimento e (an)coragem’, Lab de Verão AND São Paulo 2019, 
Edição #2 | (Des)aparecer, Comparecer, Permanecer: tácticas para tomar coragem. (Fer-
nanda Eugenio, Ana Dinger, Naiá Delion, Patrícia Bergantin). Espaço Leviatã, São Paulo, 
março de 2019. Foto: Fernanda Eugenio

‘Abertura do campo sensorial: Standing-by Meditation’, 
Lab de Verão AND Rio 2019, Edição #2 | Corpo de Escuta, 

Corpo de Luta: tácticas de (auto)cuidado e comunalidade 
(Fernanda Eugenio, Guto Macedo, Iacã Macerata, Letícia 

Barbosa e Mariana Pimentel). Casa Consultório, Rio de 
Janeiro, janeiro de 2019. Foto: Fernanda Eugenio

tiprofissional, articulando e qualificando o processo de trabalho e a rede 
de cuidado, buscando intervir em densidades micro-institucionais de modo 
a potencializar e performar um cuidado transversal. Aposta nas dimensões 
éticas, estéticas e políticas do seu fazer profissional. É colaborador do AND 
Lab | Arte-Pensamento e Políticas da Convivência, em Lisboa, investigan-
do e desenvolvendo dispositivos e metodologias na linha de pesquisa AND 
Cuidado, com Fernanda Eugenio, Iacã Maceratta e Mariana Ferreira.  

Sílvia Pinto Coelho desenvolve a sua actividade profissional como core-
ógrafa, bailarina e performer, desde 1996, tendo produzido, coreografado 
e participado em processos de pesquisa coreográfica, pedagogia e em 
filmes, com colaboradores de várias áreas. Apresentou peças suas em 
Portugal, na Alemanha, onde viveu três anos, e em Espanha. Do seu traba-
lho destaca as peças Einzimmerwohnung (2004), Süss (2007), Un Femme 
(2009) e Aprés 7 Ans de Malheures Elle Brisa Son Mirroir (2013). Iniciou a 
sua formação em dança na Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku, no 
Porto (1981/1993), mudou-se para Lisboa para estudar na Escola Superior 
de Dança (1993/1996). Interessou-se sobretudo por dança contemporânea 
de tradição europeia/americana com especial interesse por processos de 
composição e de improvisação. Destaca a influência da formação que re-
cebeu no Curso de Intérpretes de Dança Contemporânea do Forum Dança 
(1997/1999), no c.e.m. (desde 1997), nos laboratórios da RE.AL/João Fiadeiro 
(desde 1999), bem como o contacto com uma série de autores e formadores 
em Berlim (2002/2005). Actualmente, lecciona o seminário de Dança em 
Contexto, como assistente convidada, na FCSH-NOVA. É investigadora do 
CIC.Digital-FCSH e participa na organização de vários encontros, em cola-
boração com o AND Lab, o Baldio-Estudos de Performance, a RIA-Rede de 
Investigação Artística e o Sense Lab de Montréal. É doutorada em Ciências 
da Comunicação (2016) com a tese «Corpo, Imagem e Pensamento Coreo-
gráfico», mestre em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias (FCSH-
-NOVA), licenciada em Antropologia (FCSH) e bacharel em Dança, ramos es-
pectáculo (ESD). É investigadora associada ao AND Lab Lisboa desde 2012 
e tem vindo a integrar, todos os anos, a equipa das Escolas de Verão AND, 
desenvolvendo, em colaboração com Fernanda Eugenio, uma investigação 
acerca da articulação entre as ferramentas do Modo Operativo AND e ou-
tras Práticas de Atenção.



▪▪ RESIDÊNCIAS ASSOCIADAS ▪▪

Práticas de Des-Imunização Temporada I (Roundabout.lx, Lisboa, setembro-
-dezembro 2018; Fernanda Eugenio & Dani d’Emilia); 

Residência de Investigação-Criação Do Irreparável I (Latoaria, Lisboa, de-
zembro 2018; Fernanda Eugenio & Ana Dinger); 

AND Cuidado (Vale das Princesas, Petrópolis, janeiro 2019; Fernanda Euge-
nio & Iacã Macerata); 

MO_AND+Movimento Autêntico (Sesc Copacabana, Rio de Janeiro, feverei-
ro 2019; Fernanda Eugenio, Soraya Jorge, Guto Macedo e Naiá Delion); 

MO_AND, Metálogo, Arrumação e ANDbodiment (Casa Quatro Ventos, Curi-
tiba, março 2019; Fernanda Eugenio, Ana Dinger, Francisco Gaspar Neto e 
Milene Duenha); 

MO_AND e Práticas Somáticas (Leviatã, São Paulo, março 2019; Fernanda 
Eugenio, Ana Dinger, Naiá Delion e Patrícia Bergantin); 

MO_AND+Práticas de Des-Imunização (Mira Artes Performativas, Porto, 
abril 2019; Fernanda Eugenio, Ana Dinger e Dani d’Emilia); 

Residência de Investigação-Criação Do Irreparável II (Latoaria, Lisboa, maio 
2019; , Fernanda Eugenio, Ana Dinger, Dani d’Emilia, Flora Mariah e Sílvia Pin-
to Coelho); 

Práticas de Des-Imunização Temporada II (Roundabout.lx, maio-junho 2019; 
Fernanda Eugenio & Dani d’Emilia). 

Projecto de criação associado: “Metálogo #6 | os modos do irreparável”, de 
Fernanda Eugenio & Ana Dinger

▪▪ EQUIPA ESCOLA DE VERÃO AND #4 ▪▪

Concepção, Criação e Coordenação: Fernanda Eugenio

Artistas/investigadorxs convidadxs: Ana Dinger, Dani d’Emilia, Flora Mariah, 
Iacã Macerata, Sílvia Pinto Coelho, Ruan Rocha

Actividades paralelas: Cristina Maldonado, Julia Salem

Desenho do curso: Fernanda Eugenio, Dani d’Emilia

Design Gráfico e Gestão: Alexandre Eugenio

Produção: Fernanda Eugenio, Dani d’Emilia, Ana Dinger

Assistência à Pré-Produção (Estágio Erasmus+): Isabella Gonçalves

Assistência à Produção e Pós-Produção: Patrícia Bergantin, Vitória Cunha

Produção Evento de abertura: Zsolt Chapovich , Flora Mariah, Dani d’Emilia;

Tradução e Revisão de Textos: Dani d’Emilia, Ana Dinger, Fernanda Eugenio

Assistência à Tradução Simultânea: Arianna Aragno, Patrícia Bergantin

Documentação Audiovisual: Olívia Pedroso

Contabilidade: Sílvia Guerra

Esta edição da Escola de Verão AND insere-se no programa “AND Lab 2019 | 
Do Irreparável: o que pode uma ética de reparação?”, que conta com o apoio 
da Dg-Artes/República Portuguesa.
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▪▪ CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES | JULHO/2019 ▪▪



▪▪ AGRADECIMENTOS ▪▪

Alexandre Eugenio; Clara Dinger; Dyonne Boy (Mídia Ninja); Edgar de Oliveira 
e Marta Angelozzi (Roundabout.Lx); Isaura, Paula e Renata Eugenio; Mariana 
Ferreira; Musagetes Foundation; Naiá Delion; Patrícia Couveiro (Latoaria), 
Renata Ferraz; Soraya Jorge; Tiago Oliveira; Vanessa Oliveira Andreotti; 
Zsolt Chapovic.

PARCERIAS:     ACOLHIMENTO:       APOIO:


