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EDITORIAL
animalia vegetalia mineralia 7
O Colégio Invisível
A ideia de criar uma versão em pdf do jornal AnimaliaVegetaliaMineralia surgiu quando tivemos
vontade de aceder aos textos em situações offline ou em suporte Kindle. O jornal, por sua vez,
evoluiu a partir da plataforma homónima como forma de organizar e destacar a participação
de investigadores e artistas de diversas áreas ecocriticas e ecosóficas, de diferentes pontos
geográficos do mundo. Outros dados sobre os objectivos e missão da AVM estão na secção
About us/Quem somos mas a importância deste tipo de projectos é bem descrita por Salma
Monani e Steve Rust na entrevista publicada neste número. Alguns dos aspectos mais evidentes
são o livre acesso a informação especializada, emergente e em permanente evolução,
estabelecida em sistema de rede global; ou a articulação e conexão com comunidades e
grupos de investigação internacionais que também se dedicam às temáticas ambientais
ecomedia e ecofilosóficas. A participação de S. Susan Deborah e Rayson Alex do grupo
ecocritico tiNai, instituição pioneira na Índia, e da escritora Maria Esther Maciel, do Brasil,
enriquece e alarga o espectro do mapa mundi das visões aqui reunidas num propósito comum.
Ao mesmo tempo, pensar os media como ferramenta para uma consciencialização ecológica
da comunidade não académica, num contributo activo na sociedade, é uma inscrição ética
na génese do programa que inclui este jornal e plataforma − e inclui também acções artísticas
em formato de instalação e de ecofilmes, de que apresento um exemplo nesta edição. No
contributo artístico de Cartagreena e Raquel Pedro, regressamos a Lisboa e ao alegre encontro
com preocupações ecológicas na arte portuguesa. Também contar de novo com as
colaborações de Patrícia Vieira, João Bento e Jonas Runa, remete para o sentimento de
pertença a algo comum, quais participantes de uma rede global que articula proposições para
novas ecosofias, na acção e no conhecimento.
Stéphan Barron, Rod Benisson, Michael Marder, Inês Gil, Graça Corrêa, Paulo Borges e José
Pinheiro Neves, são autores que nos alegramos de ter tido connosco em edições anteriores e
esperamos voltar a publicar em futuras. O projecto está aberto às mais diversas colaborações
neste universo temático, pese embora, como sublinha Salma Monani, ser também esta uma
publicação sem revisão por pares e, por isso, não “contar” como pontuação académica.
Apesar disso, o que sinto como fundamentalmente importante é algo que me faz pensar na
analogia entre a comunicação e a orquestra, que Yves Winkin toma de Albert Scheflen e refere
em La Nouvelle Communication (Éditions du Seuil, 2000). A proximidade e distância que liga o
conjunto de autores aqui reunido e que na maior parte dos casos não se conhecem, lembra a
participação de diversos músicos numa mesma orquestra, como distintos membros de um
Colégio Invisível que articula proposições para um desenlace comum. Também William Irwin
Thompson, em Gaia, A Way of Knowing: Political Implications of the New Biology (ed. William
Thompson (Lindisfarne Press, Great Barrington, Mass., 1987) em relação aos que se reuniam nos
Encontros Lindisfarne, os descreve como “correntes que fazem parte de um mesmo lençol
d ́água e todas convergindo para um mesmo lago”, uma nova comunidade, uma nova
ecologia do conhecimento.

Ilda Teresa de Castro − Editora do projecto AnimaliaVegetaliaMineralia − Investigadora Pós-doc
“Paisagem e Mudança − Movimentos” (IFILNOVA − FCSH − Universidade Nova de Lisboa) FCT −
www.animaliavegetaliamineralia.org
3

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X

EDITORIAL
animalia vegetalia mineralia 7

The Invisible College
The idea of creating a PDF version of AnimaliaVegetaliaMineralia came up when we wanted to
access the texts offline or on Kindle format. The journal, at the same time, evolved from the
homonym platform as a way of organizing and highlighting the participation of artists and
scholars from diverse ecocritic areas and ecophilosophies, from different places around the
world. Other information about the objectives and mission of AVM are in the section About
us/Quem somos but the importance of this kind of project is well described by Salma Monani and
Steve Rust in the interview in this number. Some of the more evident aspects are the open access
to specialized information, emerging and in permanent evolution, established in a system
of global web connections; or the articulation and connection with communities and
international groups of investigation that also focus on environmental themes on ecomedia and
ecophilosophy. The participation of S. Susan Deborah and Rayson Alex from the ecocritic group
tiNai, a pioneer institution in India, and the writer Maria Esther Maciel, from Brazil, enriches and
expands the spectrum of the mapa mundi of visions here united with a common purpose. At the
same time, thinking the media as a tool for ecologic awareness of the non academic
community, in an active contribution in society, is an ethical inscription of the genesis of the
program that includes this journal and platform - that includes also artistic actions in the form of
installation and ecofilm, that I am showing an example in this edition. In the artistic contribution
of Cartagreena and Raquel Pedro, we return to Lisbon and to the happy encounter of ecologic
concerns in Portuguese art. We also count with the collaborations of Patrícia Vieira, João Bento
and Jonas Runa, that refers to a sentiment of belonging to something common, participants of a
global web that articulates propositions for new ecosophies, in knowledge and in action.
Stéphan Barron, Rod Benisson, Michael Marder, Inês Gil, Graça Corrêa, Paulo Borges and José
Pinheiro Neves, are authors who we rejoice in having had on previous issues and hope to return
to publish in the future. The project is open to several collaborations in this thematic universe,
even though, as stated by Salma Monani, that is also a publication without peer review and
therefore not "count" as academic ponctuation. Nevertheless, what I feel as fundamentally
important is something that makes me think of the analogy between the communication and the
orchestra, which Yves Winkin takes from Albert Scheflen and refers in La Nouvelle
Communication (Éditions du Seuil, 2000). The proximity and distance that connects the group of
authors gathered here and in most of the cases do not know each others, remember the
participation of several musicians in the same orchestra, as distinguished members of an Invisible
College that articulates proposals for a common outcome. Also William Irwin Thompson, in Gaia,
A Way of Knowing: Political Implications of the New Biology (ed. William Thompson (Lindisfarne
Press, Great Barrington, Mass., 1987) relating to those who gathered in the Lindisfarne meetings,
describes them as "chains that are part of the same water sheet and all converging on the same
lake" a new community, a new ecology of knowledge.
Ilda Teresa de Castro − Editor AnimaliaVegetaliaMineralia Project − Postdoctoral Researcher
“Paisagem e Mudança − Movimentos” (IFILNOVA − FCSH − Universidade Nova de Lisboa) FCT −
www.animaliavegetaliamineralia.org
translation by João Bento
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Risks Edition, The Global Risks Landscape
Catagreena & Raquel Pedro

Caderno de colagens realizadas a partir de cópias de paisagens (sobras de imagens impressas
que serviram de base para desenho, em trabalhos anteriores*) e de recortes do relatório Global
Risks 2015 (10th Edition) pelo World Economic Forum – um documento tecnocrata que mapeia os
riscos globais, constitui-se como uma base de informação para criar linhas de orientação para o
investimento e a política, para tal monitoriza o globo e devolve a catástrofe sob forma
estatística num atraente design de visualização de informação, actualizando a informação
anualmente. Prolongamos livremente o gesto lírico.
*Agradecemos aos autores das imagens recortadas.
Notebook of collages made from copies of landscapes (leftovers of printed B&W images*, that
were the basis for drawing on previous work) and clippings from the report Global Risks 2015 (10th
Edition) by the World Economic Forum – a technocrat document that maps the global risks, it is
constituted as an information base to create guidelines for investment and policy, for such, it
monitors the globe and returns the catastrophe in statistical form in an attractive information
display design, updating information annually. We freely extended the lyrical gesture.
* Our gratitude to the authors of trimmed images.
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Catagreena (Catarina Marto) & Raquel Pedro colaboram desde 2012 quando decidiram juntar
práticas de colagem e desenho para a realização de uma residência conjunta em Vila Nova de
Cerveira. Destacam-se as exposições Montes de Montes na Galeria Má Arte, Aveiro 2014, Risco e
Incerteza Galeria Municipal Palácio Ribamar, Algés 2015 e Ubiquidade do Natural na Câmara
Municipal de Lisboa, Campo Grande, 2015.
(catagreenaxraquelpedro.wordpress.com)
Catagreena (Catarina Marto) & Raquel Pedro have been working together since 2012, when they
decided to join the practice of collage and drawing for a residency at Vila Nova de Cerveira.
Selected exhibitions: Montes de Montes (Hills of Hills) at Galeria Má Arte, Aveiro 2014, Risco e
Incerteza (Risk and Uncertainty) at Galeria Municipal Palácio Ribamar, Algés 2015 and
Ubiquidade do Natural (Ubiquity of the Natural) Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande,
2015.
(catagreenaxraquelpedro.wordpress.com)

veja o slideshow de 21 imagens em arte e ecologia (in animaliavegetaliamineralia.org)
watch the 21 images slideshow on art and ecology (in animaliavegetaliamineralia.org)
in https://animaliavegetaliamineralia.org/arte-e-ecologia-art-and-ecology
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Sobre Media e Ecocriticismo
entrevista com Salma Monani* e Steve Rust* sobre Estudos EcoMedia
por Ilda Teresa de Castro

No momento em que esta entrevista for publicada, o site EcomediaStudies.org já terá
encerrado, tal como o post de Steve Rust em 11 de Abril, “Farewell and Thank You”, revelava ter
sido a decisão dele e de Salma Monani (co-fundadora). Para todos os que ao longo dos últimos
sete anos se habituaram a receber na caixa do correio email variada informação ecomedia
vinda desta fonte, esta foi uma surpresa inesperada. O site EcomediaStudies foi uma importante
inspiração para a plataforma AVM e posso imaginar que o tenha sido para muitas outras
pessoas. Territórios onde os campos do ecocriticismo, ecomedia e estudos de ecocinema
emergem e estabelecem as suas raízes, provavelmente reconhecem com sensibilidade o
trabalho e as conexões que o site EcomediaStudies desenvolveu durante estes anos. Assinalo
este momento, agradecendo a ambos a informação e a inspiração & também a
disponibilidade para partilhar connosco, nesta breve conversa, o conhecimento que detêm
sobre o campo Ecomedia, bem como respectiva evolução e situação actual. Muito obrigada, a
Salma e a Steve.
.
Salma e Steve, juntos fundaram em 2009, o EcomediaStudies.org [http://ecomediastudies.org]
que tem sido um site de referência no território ecomedia online. Posso perguntar como surgiu a
ideia e o projecto, e o que o moveu?

Steve: Tive pela primeira vez contacto com o trabalho da Salma em 2008 na conferência Film &
History. No ano seguinte, depois de assistir a uma segunda excelente comunicação
apresentada por ela na conferência ASLE 2009 (Associação para o Estudo da Literatura e Meio
Ambiente), contactei-a e expressei o meu entusiasmo pelo seu trabalho e o meu interesse em
encontrar formas de colaborarmos na construção do campo Media e Ecocriticismo. Para minha
alegria (eu era ainda estudante na época), Salma ficou igualmente interessada nesse trabalho
conjunto. A nossa primeira colaboração foi a apresentação de comunicações na conferência
da SCMS (Sociedade de Cinema e Estudos Media) de 2010, em Los Angeles. Estabeleci
contactos com todos os media ecocriticos em que no momento conseguia pensar e a resposta
foi tão positiva que fomos capazes de organizar dois painéis de oradores, facto que realmente
passou uma mensagem significativa à comunidade de Cinema e Media a que tínhamos
chegado. Eu estava “nas estrelas” ao conhecer e trabalhar com Pat Brereton, David Ingram,
Paula Willoquet-Maricondi, Adrian Ivakhiv e Leo Braudy. Um dia, durante um almoço, eu e Salma
tivemos uma longa conversa que levou à fundação da EcomediaStudies.org (com a assistência
técnica do parceiro de Salma, Dan Stone) e à nossa parceria com Sean Cubbit em Ecocinema
Theory and Practice. A nossa declaração de missão permaneceu consistente ao longo dos
quase sete anos que mantivemos o site activo: “A comunidade Ecomedia Studies (Estudos
EcoMedia) visa facilitar abordagens interdisciplinares e inovadoras para o estudo dos meios de
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comunicação não-impressos aplicados ao discurso e à acção ambiental.” Naturalmente, muitas
outras pessoas ao longo da última década têm vindo a trabalhar para que este crescimento
aconteça. Estou feliz de que tenhamos sido capazes de desempenhar um pequeno (mas,
espero, importante) papel neste processo.
Para mim, os termos-chave nesta missão são “comunidade” e “interdisciplinar”. Quando
começámos, alguns estudiosos pioneiros de todo o mundo trabalhavam nesta área mas ainda
não tinham aglutinado um verdadeiro subcampo. Ao envolver as pessoas na leitura de
trabalhos uns dos outros e juntando-as em conferências, conversas, e-mails e publicações
colaborativas, estou confiante de que tenhamos feito alguma diferença no acto de trazer este
campo académico da periferia para um lugar principal. Os media ecocríticos são hoje um dos
subcampos de crescimento mais rápido nos estudos media e nas ciências sociais e humanas.
Para mim, este crescimento só foi possível devido ao interesse interdisciplinar nas intersecções de
media e meio ambiente. O facto de o blog EcomediaStudies.org ter nascido de duas
conferências, uma sobre ecocriticismo e outra sobre filme e media, sublinha-o. O ASLE acolheu
os estudiosos de media e filme e estimulou a prossecução do nosso trabalho. De igual modo, o
tipo de trabalho interdisciplinar que aconteceu entre os estudiosos das humanidades e da
comunicação e ciências sociais, no SCMS, na IECA (Associação Internacional de Comunicação
Ambiental), na AESS (Associação de Estudos Ambientais e Ciências) e em outros lugares, tem
sido muito importante.
Salma: Eu acho maravilhoso que eu e Steve tenhamos descoberto o trabalho um do outro em
2008 e 2009. Steve era na época um estudante de pós-graduação e eu tinha acabado de
terminar o meu doutoramento e começado a trabalhar em titularização condicional em
Gettysburg College. Enquanto jovens investigadores, estávamos interessados nas sobreposições
entre as preocupações ambientais e os filmes, e as nossas conversas ajudaram-nos a conectar
as várias comunidades e redes. Sendo uma ferramenta on-line de acesso livre, o blog era um
lugar perfeito para envolver e expandir esses links.
Para mim, o que é também importante é que, apesar de criarmos o blog a partir de interesses
no cinema, o enquadramento que queríamos não era “… o estudo do cinema …” mas “o
estudo dos meios de comunicação não-impressos”. E ao fazê-lo, estávamos a responder à
predominância do enfoque nos media impressos que caracterizava o trabalho ecocritico da
época (e.g. os estudos em comunicação prestavam atenção particular aos media impressos e
os estudos literários com os seus focos tradicionais na prosa e na poesia) mas também
estávamos a pensar em grande. O cinema constitui um continuum com outras formas visuais e
auditivas, e com representações performativas dos media, e nós estávamos ansiosos por ver o
campo desenvolver-se no sentido dessas conexões e no envolvimento com uma variedade de
formas de arte que certamente não estavam sendo coerentemente engrenadas com a
ecocritica dos media impressos.
Hoje, acho difícil a afirmação de que o engajamento ecocritico dos meios não-impressos seja
negligenciado. Acredito que o site EcoMedia Studies bem como outros meios através dos quais
eu e Steve estivemos em rede (conferências e contacto via e-mail com outros investigadores)
tiveram um pequeno papel a desempenhar neste foco de mudança. No momento da sua
criação, foi a ferramenta perfeita para forjar conexões, uma vez que o livre acesso on-line
permite uma rede global. Penso que responde a uma necessidade e que ao longo dos anos
tem servido um propósito valioso, já que académicos, cineastas e outros artistas de media nãoimpressos, têm manifestado interesse na sua presença e apreço pelos seus recursos.
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Como descrevem as evoluções e transformações a que assistiram e experimentaram no campo
alargado dos EcoMedia ao longo destes sete anos?
Quando começamos o site, cerca de 2009, o campo estava numa fase muito incipiente, mas já
prestes a aglutinar-se. Tal como escrevemos na nossa introdução a Ecocinema Theory and
Practice (2013), “o início de um crescimento sem precedentes na crítica do eco-filme foi
marcado pela publicação de cinco livros na viragem do século XXI”[i]. Até 2009, mais sete ou
oito livros que exploram o cinema e o meio ambiente haviam sido publicados, incluindo a
primeira colecção editada neste campo, The Landscape of Hollywood Westerns (2006), editado
por Deborah Carmichael. E no momento em que nosso site entrou online, Adrian Ivakhiv tinha
publicado “Green Film Criticism and its Futures” (ISLE, Summer 2008) o primeiro artigo sobre o
“estado da arte”. Outras duas muito importantes colecções estavam a tomar forma, Chinese
Ecocinema (2010), editado por Sheldon Lu e Jiayan Mi, e Framing the World: Explorations in
Ecocriticism and Film (2010), editado por Paula Willoquet-Maricondi. O nosso objectivo era
aproveitar o entusiasmo gerado por essas publicações e certificarmo-nos de que o diálogo
pudesse evoluir e permanecer vibrante para que o campo não ficasse estagnado ou fosse
apenas uma câmara de eco entre pessoas que concordavam umas com as outras. Queríamos
que o nosso campo tivesse o mesmo tipo de competência e de alcance dinâmico a que
assistiramos no desenvolvimento dos estudos media feministas, na teoria queer e nos estudos
pós-coloniais e de raça, nos anos que se seguiram ao aparecimento desses campos.
Steve: Em termos de desenvolvimento do campo, acho que quatro transformações
fundamentais, que prefiguram um futuro muito emocionante, tomaram forma ao longo dos
últimos sete anos.
Em primeiro lugar, juntamente com o ecocriticismo mais amplo, o ecocriticismo dos media
amadureceu para além do simples método de análise de textos e desenvolveu raízes
profundamente teóricas. Basta olhar para alguns exemplos, para ver como os campos de
envolvimento com a teoria crítica se aprofundaram. Por exemplo, Adrian Ivakhiv desenvolveu
uma teoria abrangente do cinema e dos media no Ecologies of the Moving Image (2013) mas
também a específica incidência sobre a teoria dos afectos (ver Moving Environments: Affect,
Ecology, Emotion, and Film, 2014, editado por Alexa Weik von Mossner), a teoria do trauma (ver
Eco-Trauma Cinema, 2014, editado por Anil Narine), e a do horror ecológico ( no especial
conjunto de ensaios sobre Ecohorror, na edição de Verão de 2014, da ISLE, editada por Stephen
Rust and Carter Soles e o novo livro sobre ecologia e o filme de terror de Robin L. Murray e
Joseph K. Heumann).
Em segundo lugar, o campo está a começar (finalmente) a expandir-se para além do Cinema
Americano e Europeu a tornar-se muito mais global. O trabalho de Salma sobre o filme indígena
e os media, é um exemplo-chave deste movimento, como é o trabalho dos investigadores
inspirados nas colecções Chinese Ecocinema (2009, editado por Sheldon Lu e Jiayan Mi) e
Transnacional Ecocinema (2012, editado por Pietari Kääpä), no explorar de uma ampla gama
de textos e de contextos de cinema e media de todo o mundo. À medida que escrevo, há
esforços para envolver mais estudiosos dos Estudos Africanos, uma área de estudo sub10
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representada. A um nível pessoal, estou muito satisfeito com o facto de que o nosso livro recente
Ecomedia: Key Issues, inclua bolseiros da televisão da Nova Zelândia, meios da comunicação
social Chinesa, jogos de vídeo do Brasil e do México, assim como artistas americanos pouco
explorados, no caso, a primeira cómica afro-americana, Jackie Ormes. Está a ser feito um
esforço considerável para esta expansão de interesses. Paralelamente a esta globalização do
campo, surgiu uma nova atenção especifica para a justiça ambiental e a necessidade de olhar
para as pessoas tradicionalmente sub-representadas, colocadas nas posições mais precárias por
governos, corporações e outros jogos de poder.
Em terceiro lugar, a tentativa de mover o campo da análise textual para diálogos mais
profundos sobre o impacto eco-social e material da produção e do consumo dos media, tem
sido muito encorajador. Um dos movimentos mais inovadores foi a viragem no sentido da
pesquisa de audiências (ver, por exemplo, a edição do Inverno de 2014, Interactions on
Ecocinema Audiences, editada por Pietari Kääpä). Em termos de materialidade, basta olharmos
para o trabalho de Nadia Bozak, Richard Maxwell e Toby Miller, Nicole Starosielski e Lisa Parks,
para vermos o quão importante é para nós o estudo dos impactos materiais da produção de
media. Hunter Vaughan está actualmente prestes a publicar um estudo de fundo sobre a
ecologia da produção no Hollywood clássico, que deve realmente colocar as pessoas a
conversar sobre o assunto.
Em quarto lugar, embora a análise textual continue a ser uma parte vibrante do campo, o tipo
de textos e de contextos que as pessoas estão analisando por estes dias, está a tornar-se cada
vez mais interessante. Por exemplo, tendo os textos cinematográficos estado na primeira linha
da nossa imaginação, este é um campo que está mudando rapidamente nos dias de hoje,
cada vez mais pessoas estão olhando para uma grande variedade de meios não-impressos,
incluindo televisão, jogos de vídeo, rádio, instalações de arte, arte digital, exposições, e muito
mais.
Salma: Apesar de concordar absolutamente com tudo o que Steve listou acima, há um outro
excitante desenvolvimento actual nos estudos ambientais com que os Estudos EcoMedia estão
prontos a envolver-se. Refiro-me à recente coalescência entre as Ciências Humanas e as
disciplinas Sociais, sob a égide das Humanidades Ambientais. Na edição inaugural do Journal of
Environmental Humanities (Jornal de Letras Ambientais), Deborah Pássaro Rose e os seus coautores, escrevem: “No centro da investigação ecocritica está uma motivação ecofilosófica
para explorar questões fundamentais sobre a relação entre o pensamento humano, a
linguagem e o ambiente em geral” ( 2012, 3). Os media podem ser entendidos como linguagem
e as suas manifestações não-impressas são muitas, desde a fala humana ao canto dos pássaros,
desde as fazendas de servidores às fazendas de formigas e de colmeias. A bolsa de estudos no
emergente campo interdisciplinar das Humanidades Ambientais tem sido particularmente
atenta aos entendimentos das relações multi-espécies e a uma ética do cuidado e da
responsabilidade para com o mundo humano e não-humano, através da atenção às línguas
dos seres, humanos e não-humanos. Os Estudos EcoMedia podem, creio eu, contribuir
proveitosamente para este desenvolvimento, com a sua crescente atenção às ideias do afecto,
ao reconhecimento do “outro”, e ao seu reconhecimento da “agência das coisas” materiais.
Ao todo, os Estudos EcoMedia nos últimos anos têm ampliado e aprofundado as suas
preocupações e a sua presença. São agora parte integrante de comunidades como a
Associação para o Estudo da Literatura e Meio Ambiente (ASLE) ou a Associação de
Comunicação Ambiental Internacional (IECA). E a recente criação do Grupo de Especial
Interesse dos Media e Meio Ambiente na Sociedade dos Estudos de Cinema e Media (SCMS),
sugere a sua presença crescente na comunidade de estudos de cinema.
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É possível pontuar alguns dos momentos e influências mais importantes nesta evolução e
processo (histórico)?
Steve: Para além da lista acima, eu tenho em mente um par de momentos-históricos-chave que
influenciaram este campo. Em primeiro lugar, penso que a conversa científica e cultural sobre a
mudança ambiental global (incluindo as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, o
desmatamento, a urbanização, a corporização da agricultura, a poluição do ar e da água,
etc.) tem aumentado durante o século XXI a tal um ponto, que as pessoas que de outra forma
não teriam pensado sobre a importância dos Estudos EcoMedia, deram valor aos nossos
esforços no sentido de alargar o diálogo a um número maior de pessoas. Ironicamente, o que
tem sido ruim para o planeta tem sido bom para o campo de estudos em que estamos
envolvidos porque, infelizmente, tornou-se muito fácil convencer as pessoas de quão ruins as
coisas são e da importância dos media na compreensão da sociedade sobre o estado da
planeta. Não gosto de admitir que o nosso campo tem beneficiado com a degradação do
ambiente, mas é difícil ignorar a conexão.
Salma: Ao contrário de Steve, não estou certa de que se tenha tornado assim “tão fácil
convencer as pessoas de como as coisas estão mal paradas”. As políticas partidárias e
polarizadas da América tornaram particularmente difícil para algumas pessoas reconhecer a
realidade da nossa maior crise ecológica, a climática. No entanto, penso que as rápidas
mudanças nas tecnologias media nas últimas décadas, tornaram mais fácil convencer as
pessoas do papel que os media desempenham na forma como nos envolvemos nos nossos
mundos. É a visibilidade da mudança que faz com que seja mais difícil ignorar o impacto dos
meios de comunicação nas nossas vidas − psicológica, socialmente e materialmente.
Steve: Em resposta a Salma, eu diria que levar as pessoas a fazer algo sobre estes problemas é o
que me parece ser o verdadeiro desafio neste momento. As pessoas tendem a saber o que está
a acontecer mas são complacentes sobre encontrar soluções. No entanto, eu vivo em Oregon,
que tende a ser conhecido pelas suas políticas progressistas e pela sensibilização geral para as
questões ambientais. Assim, definitivamente, posso ver porque razão temos diferentes pontos de
vista sobre isto.
Salma: Sim, as coisas infelizmente são um pouco diferentes na minha zona, que é muito mais
fortemente conservadora na sua base política e ideológica.
Tomando como referência a descrição originalmente usada no site, “O que podemos esperar
dos Ecomedia como forma de arte, de defesa e de activismo?”, como ferramenta política ou
pedagógica?
Que
papel
pode
desempenhar
na
sociedade
actual?
Steve: Para mim o papel que o EcoMedia pode desempenhar em termos de arte, advocacia e
activismo é muito definido pelo contexto específico. Os tipos de filmes que eu posso convencer
os meus alunos a prestar atenção numa sala de aula, são bastante diferentes dos que atraem
grandes audiências. Na sala de aula, temos audiências cativas “que podemos conquistar
através do nosso carisma, a nossa paixão e nosso tempo estruturado. The Day After Tomorrow fez
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US$500 milhões em bilheteira mundial mas é ignorado nas salas de aula como sendo lixo media
coorporativo. E, no entanto, pelo menos nos EUA, o seu lançamento em 2004 coincidiu e
provavelmente ajudou a inspirar uma mudança significativa no entendimento público do
aquecimento global. Tenho pensado muitas vezes, por exemplo, sobre o muito citado artigo
“Toward an Eco-cinema”, que Scott MacDonald publicou pela primeira vez em 2004, em ISLE. Eu
tentei mostrar um par desses eco-filmes experimentais em sala de aula, sem muito sucesso,
enquanto Scott, porque ele é Scott, tem tido um enorme sucesso a conquistar as pessoas para
apreciarem o ritmo muito lento da cinematografia minimalista dos filmes que ele descreve.
Também sou muito cuidadoso, pelas razões que Andrew Hageman aponta de forma bastante
eficaz na sua contribuição para a nosso livro Ecocinema Theory and Practice, em “Ecocinema
and Ideology”, sobre as tentativas de usar o EcoMedia como ferramenta política ou
pedagógica, porque todas as imagens podem ser manipuladas para fins de propaganda. Os
meus pontos de vista sobre esta questão, como se pode imaginar pela minha resposta
desconexa, estão em constante evolução. Vejo a necessidade de educar e inspirar as pessoas
através dos media mas também sou desconfiado sobre qualquer sugestão de que certos textos
ou técnicas podem “trabalhar” sobre as pessoas melhor do que outros.
Salma: É frequente que os produtores de EcoMedia codifiquem o seu trabalho como arte,
activismo e defesa. Mas, como Steve, sugere, o modo como tal trabalho é descodificado nem
sempre se traduz nas formas pretendidas, e às vezes, trabalho que não é codificado dentro do
enquadramento da advocacia é lido como tal. Enquanto investigadores EcoMedia, devemos
reconhecer estas discrepâncias e abraçá-las.
Ao mesmo tempo, o nosso papel como eco-investigadores e ecocriticos é pensar
profundamente sobre questões de valor, de ética, de significado e responsabilidade. Por isso,
mesmo se entendemos o activismo e a defesa como ideologicamente pesados, cabe-nos um
envolvimento crítico com esses conceitos e agarrarmos o modo como o nosso trabalho se
intercepta com a política do mundo. Se há uma lição pedagógica aqui, é a de que os Estudos
EcoMedia não se podem desvincular do activismo ou da defesa; em vez disso, tem que ser
implacavelmente auto-críticos nesse esforço. Talvez isto seja uma forma de activismo em si −
promovendo uma posição pedagógica que recusa a complacência.
Steve: Salma marca aqui um ponto fantástico. Reconhecer como a arte e a crítica podem
trabalhar em conjunto para a defesa e o activismo é um reconhecimento fundamental para o
caminho a seguir.
Agora, que decidiram encerrar o site, partilham connosco porque razão decidiram concentrarse “em outras formas de promover o estudo dos media e do ambiente”, e que formas e
projectos têm em ideia?
Actualmente estamos a trabalhar no desenvolvimento de uma proposta para uma conferência
em media e ambiente em 2018. Estamos também activos dentro de organizações académicas
como a ASLE, a SCMS, e a IECA. O grupo de media e meio ambiente na SCMS (atualmente
liderado por Hunter Vaughan, Oakland University e Janet Walker, da Universidade da Califórnia,
em Santa Barbara) está a tentar iniciar um diário, que incluiria também um site que seria uma
melhoria do blog EcoMedia e, mais importante, procura envolver mais pessoas que contribuam
para o manter.
Steve: Nos últimos tempos, tenho pensado especialmente sobre como as minhas práticas de
ensino se cruzam com a minha pesquisa, algo que comecei recentemente a explorar num
artigo intitulado “Teaching Climate Change and Film” que aparecerá no próximo volume de
Teaching Climate Change in the Humanities. Entre uma carga horária pesada como instrutor de
música sem-mandato, e a minha nova função como presidente na Digital Strategies Initiative da
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ASLE, estou continuamente a ser afastado da minha escrita ou a tentar conectar-me sempre
que tenho tempo e espero poder continuar a publicar.
Salma: Eu tenho muita sorte em ter a oportunidade de disfrutar de uma licença de pesquisa no
Rachel Carson Center for Environment and Society, em Munique, durante este ano, onde estou
a trabalhar numa monografia intitulada Eco-visions in the Cinema of North America. É um
projecto excitante, pois coloca em primeiro plano a diversidade do Ecocinema Indígena e está
particularmente interessado em considerar o(s) modo(s) em que esse cinema nos ajuda a revisionar os nossos imaginários ecológicos e sociais de duas formas distintas: 1) corrigindo as másrepresentações dos povos indígenas e dos entendimentos ambientais, no passado e no
presente, e perpetuados por tanto cinema mainstream (e.g. como o tropo do “Índio
ecológico”), e 2) ajudando-nos a re-imaginar (re-visionar) o que os nossos futuros ecológicos
poderiam ser. Embora este projecto me tenha ocupado recentemente, também estou
expectante com a publicação de um projecto recentemente concluído que co-edito (com Joni
Adamson) Ecocriticism and Indigenous Studies: Conversations from Earth to Cosmos (Routledge,
no prelo, 2016). Como o título sugere, a colecção coloca em diálogo o ecocriticismo e os
Estudos Indígenas. Inclui ensaios de estudiosos em todas as disciplinas, de todo o mundo, e com
interesses numa variedade de media − desde a literatura ao cinema, da ópera às marchas
políticas, dos websites à arte da paisagem.
Hei-de regressar ao Gettysburg College e estou ansiosa, não só por ensinar as minhas aulas, mas
também por trabalhar com dois seniores com teses avançadas. Estas colaborações com os
alunos continuam a ajudar-me a pensar em como o EcoMedia é pertinente em muitos
aspectos. Embora ambos os projetos sejam principalmente investigações científicas sociais,
cada aluno usa o media para o ajudar a visualizar e contar uma história − um dos alunos estará
a fazer um filme para registar as respostas de um sub-conjunto da comunidade migrante a uma
iniciativa da fazenda local com a qual estão envolvidos, e o outro estará usando Sistemas de
Informação Geográfica (GIS) para mapear e visualizar histórias de exposição a pesticidas em
trabalhadores
agrícolas
migrantes.

Ao longo destes anos, o que é que o EcomediaStudies.org [http://ecomediastudies.org] permitiu
aprender sobre as comunidades EcoMedia on-line ?
Steve: Nós aprendemos que as comunidades on-line são tão fortes quanto as pessoas que nelas
trabalham para as construir e manter. A internet tem reforçado bastante as nossas
oportunidades de comunicarmos com pessoas que estão geograficamente dispersas. No
entanto, pode ser difícil saber quem lê e segue o que estamos a fazer. Ter notícias tuas, por
exemplo, foi uma grande surpresa para mim, pois até termos sido contactados por ti, eu não
tinha a menor ideia de que soubesses do nosso trabalho ou que tivesses sido inspirada pelo
nosso site. Ser visível na web é absolutamente essencial para a construção de uma comunidade
global de estudiosos neste século. Eu aprendi que há limites para o layout estético dos blogs, por
exemplo, e que um site mais dinâmico, mantido por um grupo maior de indivíduos
comprometidos, será essencial para levar o campo até à próxima etapa; e é por isso que o
esforço para fazer isso acontecer através do media SCMS e do grupo Media and Environment, é
tão excitante neste momento. Além disso, tem sido difícil desenvolver este trabalho durante
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tanto tempo sem o apoio da minha instituição de origem. Enquanto professores nãopermanentes, podemos sentir que os nossos esforços estão a ser negligenciados. Além disso, é
importante lembrar que todos nós somos pessoas reais, com agendas muito ocupadas e assim
sendo, mantermo-nos em contacto e encontrarmos maneiras de nos conectarmos no terreno, é
essencial para produzirmos sentido a partir das comunidades on-line − pelo menos para mim −
apesar das dificuldades da distância e do financiamento, que por vezes tornam essas conexões
frágeis.
Salma: O site Estudos EcoMedia tem sido um trabalho de amor. O seu espírito é colaborativo,
baseado na abertura do acesso-livre e na experiência do voluntariado, tanto em relação ao
conteúdo do site, quanto na competência tecnológica. Esses ideais de colaboração, abertura
de acesso e voluntariado, estão constantemente sob pressão dos sistemas institucionalizados
mais formais que minam tais projetos. Por exemplo, em termos de conteúdo, eu não posso
contabilizar quantas vezes tive potenciais colaaboradores preocupados por o blog não ter
revisão por pares, e por isso, a partilha de ideias nele publicada não “contar” enquanto
pontuação válida em termos de publicações, de promoção, de mérito académico, etc. Num
mundo ideal, Steve e eu, na qualidade de co-fundadores mais activos poderíamos ter
procurado financiamento para nos ajudar a promover o blog e fazer um esforço grande para
“incrementar” o seu rigor académico, bem como o seu valor enquanto local público de
humanidades, mas infelizmente, sendo relativamente jovens investigadores nós mesmos, esse
empreendimento teria sido arriscado, pois não se encaixa favoravelmente dentro dos limites
estabelecidos pelas exigências de trabalho do mandato convencional (contrato de ensino
permanente).
Nesse sentido, o EcoMedia Studies sucumbiu aos sistemas que vinculam as ideias actuais de
valor académico. Uma lição potencial a tirar é pensar o que tais comunidades online podem vir
a ser e o que pretendemos delas. Se queremos que esses sites prosperem, precisamos de
trabalhar com os sistemas com que eles se chocam − a nossa visão do blog era idealista, mas
não necessariamente “estratégica”.
Apesar de o site on-line perder a sua dinâmica, o que é encorajador é que a comunidade que
o tem aproveitado e que o ajudou a estabelecer, está agora a pensar em consonância com
essas mesmas linhas, tanto de modo idealista (continuando a promover o desenvolvimento de
um florescente campo de estudo) quanto estratégico (sobre qual o modo prático de alcançar
esse desenvolvimento). As possibilidades de migração de alguns dos conteúdos do blog para a
ASLE ou a IECA, que detêm maior credibilidade institucional, é emocionante; ao mesmo tempo,
o processo mais formal de com eles (ASLE e SCMS) instituir SIG listservs, bem como o impulso
actual para a criação de um jornal peer-reviewed, sublinham quanto a comunidade de Estudos
EcoMedia não pode ser facilmente ignorada dentro da academia. Nesse sentido, o blog serviu
uma das suas principais finalidades − desempenhou um papel no desenvolvimento desta
presença alargada dos Estudos EcoMedia.
Finalmente, podemos argumentar que a presença de comunidades on-line reafirma um dos
princípios fundamentais dos Estudos EcoMedia − a agência conjunta do humano e do nãohumano na criação de mundos. O blog é tanto um factor de pessoas como de tecnologia e,
uma vez que outros sites têm surgido on-line, como o Facebook e o listserv SIG para Media e
Ambiente, as tecnologias facilitam a dinâmica das comunidades on-line.
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Pós-script
Salma e Steve: Ilda, queremos agradecer as tuas perguntas. Dadas as nossas agendas lotadas,
provavelmente não tivemos condições de articular as ideias em simultâneo. Estas questões
trouxeram-nos ao sentimento de encerramento do blog. Este encerramento não significa um fim
para nós mas sim a abertura de um próximo capítulo de trabalho neste campo dos Estudos
EcoMedia, que não era sequer um campo quando iniciámos o blog.
.
notas
[i] Jhan Hochman’s Green Cultural Studies: Nature in Film, Novel and Theory (1998); Gregg
Mitman’s Reel Nature: America’s Romance with Wildlife on Film (1999); Derek Bousé’s Wildlife Films
(2000); David Ingram’s Green Screen: Environmentalism and Hollywood Cinema (2000); and Scott
MacDonald’s The Garden in the Machine: A Field Guide to Independent Films about Place
(2001).
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no ecocriticismo literário e no cine-ecocriticismo. Co-editou, com Steve Rust e Sean Cubitt,
Ecocinema Theory and Practice (Routledge/AFI 2013), e Ecomedia: Key Concepts
(Routledge/Earthscan, 2015), e liderou a edição (com Joni Adamson) de Ecocriticism and
Indigenous Studies (Routledge/Interdisciplinary Perspectives in Literature, no prelo
2016). Também publicou a sua investigação que inclui explorações em filme e justiça ambiental,
estudos de festivais do filme e eco-activismo indígena, em jornais como o ISLE, The Journal of
Nature and Culture, e Local Environment, e em diversas antologias. Actualmente é writing fellow
no Rachel Carson Center para o Ambiente e Sociedade em Munich, Germany.
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* Stephen Rust é instructor de carreira em Composição na Universidade de Oregon e professor
afiliado no Programa de Estudos de Cinema. É também instructor, a tempo parcial, em estudos
de cinema na Universidade Estadual de Oregon. O seu trabalho explora as intersecções entre os
media não impressos e a critica ambiental. Co-editou, com Salma Monani e Sean Cubitt,
Ecocinema Theory and Practice (Routledge/AFI 2013), e Ecomedia: Key Concepts
(Routledge/Earthscan, 2015). O seu ensaio mais recente “Teaching Climate Change and Film”
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On Media and Ecocriticism
interview with Salma Monani and Steve Rust concerning Ecomedia Studies
by Ilda Teresa Castro

By the time this interview is published, the website EcomediaStudies.org will be closed down, as it
was revealed by Steve Rust on the 11th of April, “Farewell and Thank You”, post. This decision was
made by him and Salma Monani (the co-founder). After seven years of getting used to receive
varied information on my mailbox coming from them about ecomedia, this was an astonishing
surprise. EcomediaStudies.org was a huge inspiration for the AVM platform and I can imagine
that it was also for many more people. Territories where ecocriticism, ecomedia and ecocinema
studies occur, and those who engage the fields will probably be greatful to the work and
connections that EcomediaStudies.org established through these years. I signal this moment and
want to acknowledge the information and inspiration that powered the site and also Steve and
Salma´s availability to share with us in this brief conversation, their knowledge about the
Ecomedia field, its evolution and current situation. Many thanks to Salma and Steve.
Salma and Steve, you co-founded EcomediaStudies.org site — which has been a reference — in
2009. Can you tell us how it happens and what moves the idea and project?
Steve: I first came across Salma’s work in 2008, when I saw her present at the Film & History
conference. After seeing her deliver another stellar presentation at the 2009 ASLE (Association for
the Study of Literature and Environment) conference in 2009, I contacted her and expressed my
enthusiasm for her work and my interest in finding ways that we might collaborate to build the
field of media ecocriticism. To my delight (as I was a graduate student at the time), Salma was
equally interested in working together. Our first collaboration was presenting papers at the 2010
SCMS (Society for Cinema and Media Studies) conference in Los Angeles. I reached out to as
many media ecocritics as I could think of at the time and the response was so overwhelming that
we were able to organize two panels of speakers, which really sent a message to the film and
media community that we had arrived. I was star struck at meeting and working with Pat
Brereton, David Ingram, Paula Willoquet-Maricondi, Adrian Ivakhiv, and Leo Braudy. Salma and I
had a long conversation over lunch one day that led to the founding of EcomediaStudies.org
(with the technical assistance of Salma’s partner, Dan Stone) and our partnership with Sean
Cubbit on Ecocinema Theory and Practice. Our mission statement for the site remained
consistent over the nearly seven years we actively maintained the site: “The Ecomedia Studies
community seeks to facilitate interdisciplinary and innovative approaches to the study of nonprint media as it applies to environmental discourse and action.” Of course, many other people
over the past decade have been working to make this growth in the field happen. I’m just glad
that we have been able to play a small (but hopefully important) role in this process.
For me, the key terms in this mission statement are community and interdisciplinary. When we
started, a few pathbreaking scholars from across the globe had been doing work in this area but
it had not yet coalesced into a true subfield. By engaging people in reading each other’s work
and coming together through conferences, email conversations, and collaborative publications,
I feel confident that we have made some difference in helping to bring our field from the
periphery of academe into the mainstream. Today media ecocriticism is one of the fastest

17

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X
growing subfields in media studies and the humanities and social sciences more broadly. To me,
this growth has only been possible due to the interdisciplinary interest in the intersections of media
and environment. The fact that EcomediaStudies.org was born out of one conference on
ecocriticism and another on film and media speaks to this fact. ASLE was welcoming to film and
media scholars, providing encouragement to move ahead with our work. Similarly, the kind of
interdisciplinary work happening between humanities, communications, and social science
scholars at SCMS, the IECA (International Environmental Communication Association), AESS (the
Association for Environmental Studies and Sciences), and elsewhere has been very important.
Salma: I think it was wonderful that Steve and I found each other’s work back in 2008 and 2009.
While Steve was a graduate student, I had just finished my PhD and started on my tenure-track
work at Gettysburg College. As young scholars, we were both interested in the overlaps between
environmental concerns and film, and our conversations helped us link our various communities
and networks. As an open-access online tool, the blog was a perfect place to engage and
expand these links.
For me, what is also valuable is that despite the fact that Steve and I came to the blog with
interests in cinema, we wanted to frame our blog not as “…the study of cinema…” but as “the
study of non-print media.” In doing so, we were responding to the predominance of ecocritical
work that at the time focused on print media (e.g. in communication studies, which paid
attention to news print media in particular, and literary studies with its traditional foci on prose
and poetry) but we were also thinking big picture. Cinema forms a continuum with other forms of
visual, aural, and performative representations of media, and we were keen to see the field
develop with a sense of these connections, and to engage with a variety of art forms that were
certainly not being as coherently engaged by ecocritics as was print media.
Today, I think it is hard to make the same assertion that ecocritical engagement with non-print
media is neglected. I believe the Ecomedia Studies site, and equally importantly, the other
means by with Steve and I were networking (at conferences, through direct email contact with
other scholars) has a small part to play in this shifting focus. At the time of its inception, it was the
perfect tool to forge connections, as the online open-access allowed for a global network. I think
it fit a need, and I think, over the years it has served a valuable purpose, as scholars, filmmakers,
and other non-print media artists have been in touch and expressed interest in its presence, and
appreciation for its resources.

How do you describe the evolutions and transformations you have seen and experienced on
large Ecomedia field along these seven years?
When we started the site back in 2009, the field was in a very nascent stage but was already
poised to coalesce. As we write in our introduction to Ecocinema Theory and Practice (2013),
“the beginnings of an unprecedented swell in eco-film criticism were marked by five book-length
studies published at the turn of the twenty-first century”[i] (4). By 2009, seven or eight more books
exploring cinema and environment had been published, including the first edited collection in
the field, The Landscape of Hollywood Westerns (2006), edited by Deborah Carmichael. And at
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the time our site went live, Adrian Ivakhiv had published the first ‘state of the field’ article, “Green
Film Criticism and its Futures” (ISLE, Summer 2008) two other very important edited collections
were already taking shape, Chinese Ecocinema (2010), edited by Sheldon Lu and Jiayan Mi, and
Framing the World: Explorations in Ecocriticism and Film (2010), edited by Paula WilloquetMaricondi. Our goal was to harness the excitement about these publications and make sure that
the conversation could evolve and remain vibrant so that the field did not become stagnant or
an echo chamber for folks who all agreed with one another. We wanted our field to take on the
same dynamic purview and scope as we have seen in the development of feminist media
studies, queer theory, and postcolonial and race studies in the years since those fields first
emerged.
Steve: In terms of the field’s development, I think four key transformations have taken shape over
the past seven years that make the future very exciting.
First, along with ecocriticism more broadly, media ecocriticism has matured beyond simply a
method of analyzing texts and has evolved deeply theoretical roots. One need only look to a few
examples to see how the fields engagement with critical theory had deepened the conversation,
for example Adrian Ivakhiv’s attempt to develop a comprehensive theory of film and media in
Ecologies of the Moving Image (2013) or the specific focuses on affect theory (see Moving
Environments: Affect, Ecology, Emotion, and Film, 2014, edited by Alexa Weik von Mossner),
trauma theory (see Eco-Trauma Cinema, 2014, edited by Anil Narine), and ecological horror (see
the special cluster of essays on Ecohorror in the Summer 2014 issue of ISLE edited by Stephen Rust
and Carter Soles and the new book on ecology and horror film by Robin L. Murray and Joseph K.
Heumann).
Second, the field is beginning (finally) to expand beyond American and European film to
become much more global in scope. Salma’s work on indigenous film and media is a key
example of this move as is the work of scholars who’ve been inspired by the collections Chinese
Ecocinema (2009, edited by Sheldon Lu and Jiayan Mi) and Transnational Ecocinema (2012,
edited by Pietari Kääpä) to explore a wide range of film and media texts and contexts from
across the world. As we write, there are efforts to engage more African Studies scholars that
much underrepresented area of study. On a personal level, I am quite pleased with the fact that
our recent book, Ecomedia: Key Issues includes scholarship on New Zealand television, Chinese
social media, Brazilian and Mexican video games, as well as underexplored American artists the
first African American woman comic strip artist, Jackie Ormes. Across the field, considerable effort
is being put into this expansion of interests. Alongside this globalizing of the field has come a new
attention specifically to environmental justice and the need to look at traditional
underrepresented folks put in the most precarious positions by governments, corporations, and
other power players.
Third, the turn to move the field beyond textual analysis to deeper conversations about the ecosocial and material impacts of media production and consumption has been very encouraging.
One of the most innovate moves has been the turn toward audience research (see, for example,
the Winter 2014 issue of Interactions on Ecocinema Audiences edited by Pietari Kääpä). In terms
of materiality, one need only look at the work of Nadia Bozak, Richard Maxwell and Toby Miller,
Nicole Starosielski, and Lisa Parks to see how valuable it is for us to study the material impacts of
media production. Hunter Vaughan is currently nearing publication of a book length study of
production ecology in classical Hollywood that should really get folks talking.
Fourth, while textual analysis remains a vibrant part of the field, the kinds of texts and context that
folks are analyzing these days is becoming increasingly interesting. For example, while cinematic
texts have been at the forefront of our imagination as a field that is changing quickly these days
as more people are looking at a wide variety of non-print media, including television, video
games, radio, art installations, digital exhibitions, and much more.
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Salma: While I absolutely concur with all that Steve lists above, there is one other current exciting
development in environmental studies that Ecomedia Studies is poised to engage with. This is the
recent coalescing of humanities and social sciences disciplines under the umbrella of
Environmental Humanities. In their inaugural issue of the Journal of Environmental Humanities,
Deborah Bird Rose and her co-authors write: “At the heart of ecocritical enquiry is an
ecophilosophical motivation to explore fundamental questions concerning the relationship
between human thought, language and the wider environment” (2012, 3). Media can be
understood as language, and its non-print manifestations are many, from human speech to bird
song, from server farms to ant farms and beehives. The scholarship in the emerging
interdisciplinary realm of Environmental Humanities has been particularly attentive to
understandings of multi-species relations and an ethics of care and responsibility to both the
human and the nonhuman world through attention to the languages of both humans and
nonhumans. Ecomedia Studies can, I believe, contribute fruitfully to this development with its
growing attention to ideas of affect, the recognition of “others,” and its acknowledgment of
agency in material “things”.
In all, Ecomedia Studies has in the last few years broadened and deepened its concerns and its
presence. It is now part and parcel of communities such as the Association for the Study of
Literature and Environment (ASLE) and the International Environmental Communication
Association (IECA), and the recent establishment of the Special Interest Group on Media and
Environment at the Society of Cinema Studies and Media (SCMS) suggests its growing presence in
the cinema studies community.

May you point some of the most important moments and influences on this evolution and
(historical) process?
Steve: Other than the above list, I have a couple of key historical moments in mind that have
influenced the field. First and foremost, I feel that the scientific and cultural conversation about
global environmental change (including climate change, biodiversity loss, deforestation,
urbanization, the corporatization of agriculture, air and water pollution, etc) has escalated during
the twenty-first century to such an extent that folks who had not otherwise thought about the
importance of ecomedia studies have taken note of our efforts to bring more people into the
conversation. Ironically, what’s been bad for the planet has been good for the field of study
we’re engaged in because sadly, it’s become all too easy to convince people how bad things
are and how obvious it is that our society’s understanding of the state of the planet is mediated
through, well media texts. I don’t like admitting that our field has benefited from a worsening
environment but it’s hard to ignore the connection.
Salma: Unlike Steve, I am not sure that it has become “all too easy to convince people how bad
things are.” America’s partisan and polarized politics have made it particularly hard for some
people to acknowledge the reality of our biggest ecological crisis, climate change. However, I
do think that the rapid changes in media technologies in the past decades has made it easier to
convince people of the part that media plays in how we engage our worlds. It’s the visibility of
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change that makes it harder to ignore the impact of media on our lives—psychologically,
socially, and materially.
Steve: In response to Salma, I’d just say that it’s getting people to do something about these
problems that I think is the real challenge right now. Folks tend to know it’s happening, they’re just
complacent about finding solutions. Of course, I do live in Oregon, which tends to be known for
its progressive politics and general awareness of environmental issues, so I can definitely see why
we’d have differing views on this one.
Salma: Yes, sadly things are bit different in my neck of the woods, which is much more strongly
conservative in its political and ideological base.
Using the words you used on the site description “What might we expect from ecomedia as a
form of art, advocacy, and activism?” as well as political or pedagogical tool? What do you think
the role of Ecomedia in today´s society is and/or may be?
Steve: To me the role that ecomedia can play in terms of art, advocacy, and activism is very
context specific. The kinds of films that I can convince my students to pay attention to in class are
quite different from the kinds that will draw large audiences. In the classroom we have ‘captive
audiences’ that we can win over through our charisma, our passion, and our structured time. The
Day After Tomorrow made about $500 million at the global box office but is disregarded in
classrooms as corporate media trash. And yet, at least the US, its release in 2004 coincided and
likely helped inspire a statistically significant shift in public understandings of global warming. I’ve
often thought, for example, about the much-cited article “Toward an Eco-cinema” that Scott
MacDonald first published in 2004 in ISLE. I’ve tried showing a couple of those experimental ecofilms in class without much success, whereas Scott, because he’s Scott, has had tremendous
success winning people over to appreciating the very slow pacing and minimalist
cinematography of the films he describes. I’m also very wary, for reasons Andrew Hageman
points out quite effectively in his contribution to our Ecocinema Theory and Practice book
“Ecocinema and Ideology” of attempts to use ecomedia as a political or pedagogical tool
because all images can be manipulated for propaganda purposes. My views on this question, as
you may guess by my rambling answer, are constantly evolving. I see the need to educate and
inspire people through media but I am also wary of any suggestion that certain texts or
techniques can ‘work’ on people better than others.
Salma: It is often the case that the producers of ecomedia encode their work as art, activism,
and advocacy. But, as Steve, suggests, how such work gets decoded does not always translate
in ways intended, and sometimes work that is not encoded within advocacy frames is read as
such. As ecomedia scholars, we must recognize these discrepancies and embrace them.
At the same time, our part as ecoscholars and ecocritics is to think deeply about questions of
value, ethics, meaning, and responsibility, so even as we understand activism and advocacy as
ideologically laden, it behooves us to engage critically with these concepts and to grapple with
how our work interfaces with the politics of the world. If there is a pedagogical lesson here, it is
that Ecomedia Studies cannot disengage from activism or advocacy; instead it has to be
relentlessly self-critical in this endeavor. Perhaps that’s a form of activism in itself—promoting a
pedagogical position that refuses complacency.
Steve: Salma makes a fantastic point here. Recognizing how art and criticism can work together
for advocacy and activism is a key acknowledgement for the path ahead.
Now, that you decided to close down the site, do you share with us why you decided to focus “on
other ways of promoting the Study of Media and Environment” and what ways and projects do
you have on idea?
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Currently we’re working on developing a proposal for a media and environment conference for
2018. We’re also active within such academic organizations as ASLE, SCMS, and the IECA. The
media and environment group at SCMS (currently led by Hunter Vaughan, Oakland University
and Janet Walker, University of California Santa Barbara) is trying to start a journal, which would
also include a website that would be an improvement over the Ecomedia blog and most
importantly involve more people contributing to maintaining it.
Steve: I’ve been thinking particularly of late about how my teaching practices intersect with my
research, something I’ve recently begun to explore in an article titled “Teaching Climate Change
and Film” that will appear in the forthcoming volume Teaching Climate Change in the
Humanities. In between a heavy teaching load as a non-tenure track instructor, and my new role
as chair if the Digital Strategies Initiative for ASLE, I’m continuing to plug away on my writing
whenever I have the time and hope to keep publishing in the field.
Salma: I’ve been very lucky to have the opportunity to enjoy a research leave at the Rachel
Carson Center for Environment and Society in Munich, Germany this year, where I am currently
working on a monograph titled Eco-visions in the Cinema of North America. It’s an exciting
project as it foregrounds the diversity of Indigenous ecocinema and is particularly interested in
considering how such cinema helps us re-vision our ecological and social imaginaries in two
ways—1) by correcting past and present (mis)representations of Indigenous peoples and
environmental understandings perpetuated through so much mainstream cinema (e.g. like the
trope of the ‘ecological Indian’), and 2) by helping us re-imagine (re-vision) what our ecological
futures could look like. While this project has been occupying me recently, I am also looking
forward to the publication of a recently completed project that is I’ve co-edited (with Joni
Adamson) Ecocriticism and Indigenous Studies: Conversations from Earth to Cosmos (Routledge,
forthcoming fall 2016). As the title suggests, the collection brings ecocriticism and Indigenous
Studies into conversation. It includes essays by scholars across disciplines, from across the globe,
and with interests in a variety of media—from literature to film, opera to political marches,
websites to landscape art.
I’ll be back at Gettysburg College in fall and am looking forward not only to teaching my classes
but also to working with two wonderful seniors on honors theses. These collaborations with
students continue to help me think of how ecomedia is pertinent in many realms. While both
projects are primarily social science investigations, each student engages with media to help
visualize and tell a story − one student will be making a film as part of her work to record the
responses of a sub-set of the migrant community to a local farm initiative with which they are
involved, and the other will be using Geographic Information Systems (GIS) to map and visualize
stories of pesticide exposure in migrant farm workers.

What have you learned about ecomedia online communities due EcomediaStudies.org site along
these years?
Steve: We’ve learned that online communities are only as strong as the folks that work together
on the ground to build and maintain them. The internet has greatly enhanced our opportunities
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to communicate with folks who are geographically dispersed. However, it can be hard to know
who is reading and following what you’re up to. Hearing from you, for example, came as a great
surprise to me as I had no idea that you knew of our work or had been inspired by the site until
you reached out to us. Being visible on the web is absolutely essential to building a global
community of scholars in this century. I’ve learned that there are limits to the aesthetic layout of
blogs, for example, and that a more dynamic website maintained by a larger group of
committed individuals will be essential to taking the field to the next step, which is why the effort
to make this happen through the SCMS Media and Environment group is so exciting right now.
Additionally, it’s been hard to do this for so long without support from my home institution. As a
non-tenure track faculty member, you can feel like your efforts are being overlooked. Beyond
that though, it’s important to remember that we’re all real people with very busy schedules and
so keeping in touch and finding ways to connect on the ground is essential to making meaning
from online communities – at least for me – despite the difficulties of distance and funding to
make those connections feel tenuous at times.
Salma: Ecomedia Studies has been a labor of love. Its spirit is collaborative, open-access, and
based on volunteering expertise—both towards content on the site as well as technological
expertise. These ideals of collaboration, open-access, and volunteerism are constantly under
pressure from more formal institutionalized systems that undermine such projects. For example, in
terms of content, I can’t say how many times I have had potential contributors worry that the
blog is not peer reviewed, so sharing thoughts on it don’t “count” as valued for publications,
promotion, merit, etc. In an ideal world, Steve and I, as the most active co-founders could have
sought funding to help us promote the blog and push harder for “upping” its academic rigor as
well as its value as a public humanities site, but sadly as relatively young scholars ourselves, this
venture would have been risky as it does not fit favorably within the constraints set by the
conventional tenure (tenure seeking) job requirements.
In that sense, Ecomedia Studies has buckled under the systems that bind our current ideas of
academic value. One potential lesson then to take from the blog Ecomedia Studies is how we
might think of how such online communities come to be and what we want of them. If we want
such sites to thrive we need to work with the systems that they bump up against—our vision of the
blog was idealistic, but not necessarily “strategic.”
While the online site has thus lost its mom entum, what is heartening is that the community it has
tapped into and helped establish is now thinking along these very lines of being both idealistic (in
continuing to push for the development of a burgeoning field of study) and strategic (in how to
practically achieve this development). The possibilities of migrating some of the blog’s content to
ASLE or IECA with more institutional credibility is exciting; at the same time, the more formalized
process of instituting SIG listservs with (ASLE and SCMS) as well as the current push for a peerreviewed journal all speak to how the Ecomedia Studies community cannot be easily ignored
within academia. In that sense, the blog has served one of its key purposes—it has played a part
in the development of this larger presence of Ecomedia Studies.
Finally, one might argue, that the presence of online communities reaffirms one of the key tenets
of Ecomedia Studies—the conjoined agency of human and nonhuman in the making of worlds.
The blog is both a factor of people and the technology, and as other Internet sites have come
online, like Facebook, and the SIG listserv for Media and Environment, the technologies
themselves facilitate the dynamics of online communities.
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Post-script
Salma and Steve: Ilda, we want to thank you for your questions. Given our busy schedules, we
probably won’t have taken the time to articulate these ideas together, all in one place. Your
questions prompt us towards a sense of closure on the blog Ecomedia Studies. This closure
doesn’t signify an end for us, but the next chapter to the work that goes on in this field of
Ecomedia Studies, which was not even a field when we started the blog.
.
notes
[i] Jhan Hochman’s Green Cultural Studies: Nature in Film, Novel and Theory (1998); Gregg
Mitman’s Reel Nature: America’s Romance with Wildlife on Film (1999); Derek Bousé’s Wildlife Films
(2000); David Ingram’s Green Screen: Environmentalism and Hollywood Cinema (2000); and Scott
MacDonald’s The Garden in the Machine: A Field Guide to Independent Films about Place
(2001).
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A akam do Quadro Cinemático: Questões Emergentes
nos Estudos Indianos em Ecocinema
por Rayson K. Alex*

No Ocidente, os Estudos em Ecocinema são uma área de pesquisa estabelecida sob a
abrangência maior dos Estudos Ecocriticos. A “Introdução” ao livro Ecocinema Theory and
Practice (2013)[i] intitulada “Cuts to Dissolves – Defining and Situating Ecocinema Studies”,
fornece uma breve revisão da teoria do ecocinema [ii]. Na Índia, os Estudos em Ecocinema
estão ainda na sua infância, com o interesse de apenas um punhado de estudiosos. Apoiados
por bolsas de estudos ocidentais, estes investigadores analisam do ponto de vista ecológico, os
documentários ambientais indianos e os filmes regionais populares. O tiNai Ecofilm Festival-TEFF(www.teff.in) possibilita acesso a esses documentários, organizando um evento onde os filmes
são discutidos, debatidos e ponderados. Esta estrutura única nos estudos de ecocinema na
Índia, promove ecodocumentários, facilita o encontro de realizadores de ecocinema, debate
os seus filmes e sensibiliza a consciência ecológica entre os estudantes e a academia. Mas para
alguns de nós, investigadores em ecocriticismo, os documentários oferecem substrato para a
análise ecocritica. O festival é uma janela metafórica, através da qual os estudiosos de
ecocinema indianos podem observar o ambiente. Para promover um maior envolvimento nos
estudos de ecocinema na Índia, S. Susan Deborah, Sachindev P. S. e eu, editámos o livro
intitulado Culture and Media: Ecocritical Explorations (2014), no qual alguns ensaios são
dedicados a uma ecocritica de filmes indianos.

© tiNai Ecofilm Festival
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Na perspectiva de uma visão geral dos objectivos e atividades dos Estudos em Ecocinema na
Índia, proponho dois conceitos indianos: akam e puram. akam (interior; por dentro, dentro) é um
gênero na Poesia Tamil Sangam (300 aC a 300 dC) retratando diferentes humores do amor e da
vida. O outro gênero é puram (exterior; fora; sem) que significa o político e o social. Os temas
populares na poesia puram são “a guerra”, “os extremos”, “o oceano distante”, “os reis” e “os
códigos de conduta” (“Sangam”). akam e puram, geralmente são vistos como “oposições
binárias”, considerando os seus temas diversos, “Mais interessante do que as oposições binárias
habituais, pois contêm múltiplas oposições binárias: interior e exterior, eu e os outros, coração e
partes externas do corpo, assentamentos humanos versus espaços na selva onde as pessoas
não podem estar, terra e mar. Enquanto género, usualmente a poesia Akam é o amor poético,
a poesia das coisas que acontecem entre um homem e uma mulher”(Shankaranarayana &
Krishnaiah 94).
Gostaria de olhar para akam e puram como uma continuidade do outro, ao invés de como um
binário; a razão é que akam e puram criam um nexo que é uma combinação, uma unidade
entre interior e exterior, o dentro e o fora (como partes de um). Da mesma forma, o cinema é
também uma continuidade da vida – humana ou não-humana. “[C]INEMA representa a vida, a
própria vida se re-presenta como cinema…” (Parker & Cooper 220). Por outro lado, quando o
cinema se argumenta para representar a vida, a ficção do cinema não pode ser ignorada.”
[Todo o] cinema é fictício, uma vez que dispõe do poder da ilusão” (118). Murphy argumenta
que “Devido à sua brevidade, os filmes quase sempre fracassam na resolução das questões
ecológicas de uma forma adequada” (Murphy 34). Este é, aparentemente, um paradoxo. No
entanto, as seguintes questões desafiam o conflito entre a realidade, a ficcionalidade e a
factualidade. Será que todas as narrações são fictícias? É a ficção completamente imaginativa
e não factual? Serão todas as representações, imprecisões? São todas as mediações, irreais? É
evidente que esta discussão sobre a realidade/ficcionalidade do cinema é baseada num
binário como o de akam e puram, entre muitos outros binários na discussão académica.
Engajados na discussão sobre binários, muitas vezes falhamos a compreensão da continuidade
que existe como parte de uma unidade maior. Como mencionado, a unidade maior, a que me
refiro, é a unidade de todos os elementos da Terra. Isto é akam. Nesse sentido, o que é o exterior
ou o puram? Não é apenas uma extensão de akam, “estritamente” entendido como um
fenómeno espaço-temporal? Se akam é a unidade de todos os elementos da Terra, a forma
como os seres humanos se relacionam com essas entidades ganham importância. Assim,
qualquer inquérito sobre esta unidade nos conduz à ética. Mesmo os binários acima
mencionados operam a partir do eixo da ética.
Qual é a ética de akam e puram nos estudos em ecocinema indianos? Continuamente
colocamos esta pergunta de forma consistente para definir, redefinir e desafiar o(s) sentido(s)
dos Estudos em Ecocinema indianos. Mas, ao invés de responder a esta pergunta, gostaria de
colocar mais algumas questões para ponderação. Quais são as continuidades do ser humano
nos outros organismos? Em contextos culturais específicos, como se relacionam os seres
humanos com os outros organismos? Como é que o espaço define as relações entre os
organismos e os outros elementos do espaço? Como é que a linguagem oferece perspectivas
ecológicas? As representações cinematográficas dos organismos e das paisagens são
romantizadas? Como criticar a romantização cinematográfica? Como pode a estrutura de um
filme ser chamada ecológica? Como criar uma estrutura narrativa mais ecológica no filme?
Como se pode chamar a estrutura do enredo de um filme, ecológica? A maioria dos filmes
ambientais apresentam um problema específico de justiça. Quais os aspectos éticos da justiça
ambiental, com referência a estas questões específicas? Quais as éticas envolvidas nas
representações áudio e visuais da ecologia? Como são essas éticas transferidas para o público?
O que é a pegada de carbono de um filme? Como se poderiam medir os aspectos ecológicos
dos espectadores? Estas questões, irão ser úteis para situar o self (eu humano; akam) como
antropocêntrico/ menos antropocêntrico/ biocêntrico / ecocêntrico.
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notas
[i] Ecocinema Theory and Practice, Stephen Rust, Salma Monani, Sean Cubitt (ed.), 2013.
[ii] [http://cupola.gettysburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=esfac].
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The akam of the Cinematic Frame: Raising Questions on
Indian Ecocinema Studies
by Rayson Alex*

Ecocinema Studies in the West is an established research area within the larger umbrella of
Ecocritical Studies. The “Introduction” to the book Ecocinema Theory and Practice (2013) [i]
entitled “Cuts to Dissolves – Defining and Situating Ecocinema Studies” provides a short review of
the theory of ecocinema. Ecocinema studies in India is in its infancy with only a handful of
scholars. Learning from the western scholarship, the Indian scholars attempt to study Indian
environmental documentaries and popular regional films from an ecological perspective. To
procure and screen such documentaries, tiNai Ecofilm Festival―TEFF―(www.teff.in) is organized
in India with an objective to create a platform where ecofilms are discussed, debated and
deliberated. TEFF is a unique feature of ecocinema studies in India, promoting
ecodocumentaries, facilitating the meeting of ecofilmmakers, discussing their films and in the
process creating ecological awareness among students and the larger academia. But for
practitioners of ecocriticism, like some of us, the documentaries provide ample fodder for
ecocritical analyses. The festival is a metaphorical window through which the Indian ecocinema
scholars could observe the environment. To further promote and engage with ecocinema studies
in India, S. Susan Deborah, Sachindev P.S. and I brought out an edited volume entitled Culture
and Media: Ecocritical Explorations (2014) in which a few essays are devoted for an ecocritique
of Indian films.

© tiNai Ecofilm Festival

To provide an overview of the objectives and activities of Ecocinema Studies in India, I wish to
discuss two Indian concepts, akam and puram. akam (interior; inside; within) is a genre in Tamil
28

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X
Sangam Poetry (300 BC to 300 AD) portraying different moods of love and life. The other genre is
puram (exterior; outside; without) which signifies the political and societal. The popular themes in
puram poetry are “war,” “extremities,” “farthest ocean,” “kings,” and “codes of conduct”
(“Sangam”). akam and puram are usually viewed as “binary oppositions,” considering their
diverse themes (Shankaranarayana & Krishnaiah 94). “It is more interesting than the usual Binary
oppositions because it contains many binary oppositions. Beginning with interior and exterior, self
and others, heart and outer parts of the body, human settlements and jungle where people
cannot be or earth and sea. The whole genre of Akam poetry is usually love poetry, poetry of
things which happen between a man and a woman” (Shankaranarayana & Krishnaiah 94).
I would look at akam and puram as a continuity of each other rather than a binary, the reason
being akam and puram creates a nexus which is a combination, a unity of the interior and the
exterior, the inside and the outside (as parts of one). Likewise, cinema is also a continuity of
life―human or non-human. “… [C]inema represents life, life re-presents itself as cinema…” (Parker
& Cooper 220). On the contrary, when cinema is argued to represent life, the fiction in it cannot
be ignored. “…[A]ll cinema is fictitious, as it disposes of the power of illusion” (118). Murphy
arguesthat “Because of their (films) brevity, movies almost invariably fail to address ecological
issues in any adequate way” (Murphy 34). This is seemingly a paradox. However, the following
questions challenge the conflict between reality, fictionality and factuality. Would all narration be
fictitious? Is fiction completely imaginative and unfactual? Are all representations,
misrepresentations? Are all mediations unreal? It is evident this discussion on the reality/fictionality
of cinema is based on a binary like the akam and puram, among many other binaries in
academic discussion. Engaging in the discussion on binaries, we often fail to understand the
continuity that exists as part of a larger unity. As mentioned earlier, the larger unity, which I refer
to, is the unity of all elements on earth. This is akam. In that sense, what is the exterior or the
puram? Is it not merely an extension of akam, “strictly” understood as a spatio-temporal
phenomenon? If akam is the unity of all elements on earth, the way humans relate to those
entities gains importance. Thus any inquiry into this unity will lead us to ethics. Even the
aforementioned binaries will operate from the axis of ethics.
What is the ethics of akam and puram in Indian ecocinema studies? All of us keep asking this
question consistently to define, redefine and continuously challenge the definitions of Indian
ecocinema studies. So rather than answering this question, I would raise a few more questions to
ponder. What are the continuities of human self in other organisms? In specific cultural contexts,
how do humans relate to other organisms? How does space define relationships between
organisms and other elements of the space? How does language offer ecological perspectives?
Are the cinematic representations of organisms and landscapes romanticized? How to critique
cinematic romanticization? How can the structure of a film be called ecological? How can one
create a more ecological narrative structure in film? How can one call the plot structure of a film,
ecological? Most of the environmental films showcase a specific issue of justice. What are the
ethical aspects of environmental justice, with reference to specific issues? What are the ethics
involved in audio and visual representations of ecology? How are these ethics transferred to the
audience? What is the carbon footprint of the film in question? How would one measure the
ecological aspects of spectatorship? These questions will be helpful in locating the self (human
self; akam) as anthropocentric / less anthropocentric / biocentric / ecocentric.
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notes

[i] Ecocinema Theory and Practice, Stephen Rust, Salma Monani, Sean Cubitt (ed.), 2013.
[ii] [http://cupola.gettysburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=esfac].
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Comer ou Não Comer: Estudos Alimentares
na Academia Indiana
por S. Susan Deborah*

Enquanto na Europa e Estados Unidos, os Estudos Alimentares são já uma disciplina
integrada/estabelecida em programas de Ciências Sociais e Humanas, na Índia, ainda se
procura o encaixe certo e seguro para o seu caminho. Os alimentos e as suas diversas extensões
ontológicas, embora atraentes para os estudiosos, não são vistos como compromisso
académico sério, apesar dos artigos que são apresentados em conferências e escritos para
revistas e livros. Usualmente, trata-se apenas de um encontro esporádico sem quaisquer
compromissos. “Comida” ou “Alimentação”, são termos abrangentes que incluem a matéria dos
alimentos, a sua preparação e produção, a distribuição (importação/exportação), o consumo,
os tabus, os rituais, os símbolos, a representação que auferem nas culturas populares e as
políticas nela envolvidas. Os Departamentos de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, das
Florestas, da Horticultura, da Biotecnologia, da Engenharia dos Alimentos ou da Microbiologia,
também discutem os alimentos e suas atividades afins, embora dirigindo as respectivas
implicações culturais para as margens. Apesar de muitos dos mistérios relacionados com a
alimentação e o seu cultivo, a sua produção e consumo terem vindo a ser desvendados pelas
ciências, apenas recentemente as humanidades começam a arranhar a superfície deste
vibrante campo de estudos. As conferências de pleno direito em Estudos Alimentares estão na
sua infância no cenário indiano, mesmo sendo os alimentos um subtema de temas mais amplos
como a cultura popular, a ecologia, a gestão de resíduos, a poluição e o meio ambiente.
A recente conferência em “Comida e Cultura: Literatura e Sociedade”, organizada pelos
Departamentos de Inglês e de Viagens & Turismo, do MES Colégio das Artes e Comércio, em
Goa, atraiu estudiosos de diversas disciplinas desejosos de saciar a sua experiência académica
em culinária (http: // www.teff.in/single-conference/international-conference-on-the-culture-offood-li/). A conferência proporcionou uma saudável experiência de cozinha ao vivo, acrescida
de painéis de discussão e de animadas sessões de apresentação de comunicações.
Neste artigo, planeio categorizar genericamente os tópicos apresentados e discutir de que
modo os estudos alimentares, sendo uma interessante vertente de engajamento crítico, apenas
gradualmente começam a fazer sentir a sua presença na academia indiana.
As comunicações apresentadas discutiram questões prevalentes e pertinentes em termos da
expressão local, teórica, política e pessoal sobre os alimentos. Temas como a comida literária ou
a comida religiosa, a política dos alimentos ou os meios de comunicação e a comida
cinematográfica, a comida indígena e cultural, os géneros nos alimentos, a comida turística e
cosmopolita, a comida filosófica, espiritual e cultural, a comida local e colonial ou a comida
sociocultural, foram discursados e questionados.
Os alimentos, que introduzidos pelos diferentes invasores da Índia se tornaram referências de
base na cozinha indiana, conduziram ao questionamento “O que é a autenticidade e como é
determinada?” Na mesma linha se questionou a indigeneidade dos alimentos e como se pode
validar um ingrediente − traçando o tempo da sua existência na Índia ou analisando a sua
média de uso na cozinha. A maior parte dos ingredientes amplamente utilizados na preparação
diária de alimentos, pimentões, açúcar, café e chá, embora ocupem um lugar firme e vital na

31

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X
cozinha indiana, foram introduzidos por governantes coloniais quando aterraram na Índia. Assim,
a questão da autenticidade torna-se fundamental na avaliação do palato alimentar de uma
região e lugar específicos.
Sendo a produção dos alimentos uma área importante nos estudos alimentares, na discussão
florescente sobre alimentos orgânicos e agricultura caseira e de origem local, o papel do
produtor dos alimentos de base, o agricultor, é fundamental. Enquanto as crianças aprendem
nas escolas primárias indianas que a agricultura é a espinha dorsal da Índia (da economia
indiana, para ser mais específica), a realidade perturbadora dos suicídios em massa de
agricultores, que ocorre em estados como Maharashtra, é apenas uma gigantesca inclinação
na balança da sustentabilidade dos meios de subsistência e das economias. Embora existam
inúmeras políticas dedicadas à alimentação, a inclusão nessas comissões da principal parte
integrante interessada, o agricultor, é negligenciável ou inexistente. The Hindu, um jornal diário
inglês popular, relata 3, 228 suicídios diários de agricultores no estado de Maharashtra, em 2015,
“O suicídio de agricultores alcançou um pico sombrio em 2015. O ano que havia registado 2.590
suicídios até Outubro − o maior número desde 2001 − registou mais de 610 mortes apenas nos
dois últimos meses. O número de mortos em 31 de Dezembro de 2015, situou-se em 3228,
indicando que a série de medidas que o governo empreendeu ao longo do ano, falhou em
deter a tendência perturbadora.”
A falha, por parte do governo, em integrar os produtores de alimentos como sendo uma
unidade integrante da economia, tem gerado uma lacuna entre os produtores e os
consumidores de alimentos. Por isso, torna-se importante que os legítimos produtores − os
agricultores, os pescadores, os padeiros ou os pastores de gado − se assumam importantes
partes interessadas, num país multi-social como é a Índia.

© tiNai Ecofilm Festival

Semelhante à exclusão dos produtores de alimentos na hierarquia social e política, é a questão
das divisões sociopolíticas de casta, com base no que é consumido e no que não é. Os
alimentos tornam-se importantes indicadores-de-castas, levando a casos extremos de tabu. As
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castas superiores consideram qualquer forma de comer carne como uma prática indigna e
relegam a carne para o “outro”, geralmente mantido à distância; os seguidores de religiões
onde comer carne é a prática normal, são vistos como imundos e impuros, sendo assim criado
um abismo entre sistemas sócio-religiosos. Sendo a Índia um país diverso e vibrante, tem hábitos
alimentares que são peculiares a cada comunidade e muitas vezes estas comunidades estão
divididas entre si, com base nas práticas e costumes alimentares.
Essa diversidade de práticas e costumes alimentares na Índia, tem visto representações múltiplas
na literatura, na fotografia, nos recursos virtuais e em documentários. A recente conferência
acima referida, identificou o alimento como um tropo que serpenteou através da diáspora, da
história, do feminismo, da religião e dos filmes. Nos estudos das diásporas, a comida tende a ser
um marcador cultural do lar que é deixado à margem; o alimento é muitas vezes visto como
uma conexão com as tradições e as memórias familiares. O sabor dos alimentos, especialmente,
como tesouro de memórias e saudade. Enquanto a literatura providencia diferentes exemplos
de alimentos que podem ser ligados a uma infinidade de emoções e experiências, os
documentários são um outro medium que usa a imagem da comida para expor ou restabelecer
várias correntes políticas e socio-económicas. Hábitos alimentares em desaparecimento
carimbam a identidade de uma comunidade, culturas substituem um item alimentar por outro, o
exótico torna-se tão indispensável como o nativo − estes, alguns pensamentos discutidos no
contexto comida e cultura.
A urgência e a necessidade de ver o alimento como tema de discurso crítico está
gradualmente a ganhar posição na academia indiana, especialmente nas ciências humanas,
uma vez que o alimento é uma parte integrante de uma política maior que precisa ser discutida,
criticada e questionada. A existência de leis que impedem as pessoas de comer um
determinado tipo de alimento porque é considerado sagrado por uma determinada
comunidade, sublinham a importância dos alimentos na Índia e como as suas funções são
ampliadas nas vidas de pessoas. Cada vez mais, a comida é um tropo que é visto como um
tópico para um compromisso sério. Nesta era, em que os gigantes globais estão tentando
homogeneizar os alimentos através de McDonalds, KFCs, Subways e Starbucks, a necessidade
de um envolvimento critico com a alimentação, torna-se vital para a academia. O perigo da
comida indígena e étnica do outro, precisa de ser questionado e debatido apaixonadamente,
e assim criando espaço para o componente mais básico e essencial de comida, comer e viver.
Sendo ainda esta área uma estratégia de “guerra-relâmpago” (blitzkrieg) na academia indiana,
não está muito longe o dia em que os Estudos Alimentares vão ocupar um lugar digno ao lado
dos Estudos Culturais, dos Estudos Pós-coloniais, dos Estudos Linguísticos e dos Estudos de Género.
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To Eat or Not to Eat: Food Studies
in the Indian Academia
by S. Susan Deborah*

While food studies is an established discipline in the Social Sciences and Humanities programmes
in the European countries and Americas, it is yet to find a strong foothold in India. Food and its
diverse ontological extensions, though appealing to scholars, is not seen as a serious academic
engagement in spite of papers written for conferences, journals and books. It is mostly always a
one-time affair without any strings attached. Food is an umbrella term which includes diverse
connotations such as the material of food, its preparation, its production, its distribution
(import/export), its consumption, taboos, rituals, symbols, representation in popular cultures, and
the politics involved in it. Departments of Food Science and Technology, Forestry, Horticulture,
Biotechnology, Food Engineering, Microbology also discuss food and related branches, albeit
driving cultural implications to the margins. In spite of the Sciences, unravelling many mysteries
connected to food and its cultivation, production and consumption, the humanities have just
began scratching the surface of the vibrant field of study. Full-fledged conferences on Food
Studies are at its infancy in the Indian scenario nevertheless food has been a sub-topic in broader
topics such as popular culture, ecology, waste management, pollution and environment.
The recently concluded conference on “Food and Culture: Literature and Society” organised by
the Departments of English and Travel & Tourism, MES College of Arts and Commerce, Goa,
attracted scholars from diverse disciplines to satiate their academic culinary experience
(http://www.teff.in/single-conference/international-conference-on-the-culture-of-food-li/).
The
conference provided a wholesome experience of live cooking, panel discussions and lively
sessions of reading papers.
In this article, I plan to broadly categorize the various topics presented in the conference and
also discuss how food studies, though an interesting part of critical engagement, is only gradually
making its presence felt in the Indian academia.
The papers discussed prevalent and pertinent issues in terms of locale, theory, politics and
personal expression of food. Topics such as The literary food, the religious food, the politics of
food, the media and cinematic food, the indigenous and cultural food, the gendering of food,
the touristic and cosmopolitic food, the philosophical, spiritual and cultural food, the colonial and
local food and the socio-cultural food were discoursed and questioned.
Foods which were introduced by the different invaders of India and have now become staples in
the kitchen led to questions such as, “What is authenticity and how it is determined?” Along
similar lines, indigeneity of food and how one can validate an ingredient – tracing the time of its
existence in India or by analysing its usage meter in the kitchen. Most of the ingredients that are
extensively used in the preparation of daily food, viz. chillies, sugar, coffee and tea, though
occupy a firm and vital place in the Indian kitchen were introduced by the colonial rulers when
they landed in India. Thus the question of authenticity becomes pivotal in assessing the food
palate of a specific region and place.
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Food production is an important area in food studies. In the burgeoning discussion of organic,
home-grown and locally sourced food, the basic producer of food—the farmer’s role is
indispensable. While every child in school learns in her primary classes that agriculture is the
backbone of India (Indian economy, to be specific), the disturbing reality of farmers’ mass
suicides in states such as Maharashtra is but a gargantuan tilt in the balance of sustaining
livelihood and economies. While there are numerous policies devoted to food, the integral
stakeholder, the farmer’s inclusion in these committees is negligible to nil. The Hindu, a popular
English daily reports that there were 3, 228 farmer suicides in Maharashtra State in 2015,
“Suicides by farmers touched a grim high in 2015. The year that had recorded 2,590 suicides until
October − the higher ever since 2001 − went on to register 610 more deaths in just the last two
months. The death toll on December 31, 2015 stood at 3,228, indicating that the slew of measures
the government undertook through the year failed to arrest the disturbing trend.”
The failure by the government to integrate food producers as an integral unit of the economy has
caused a gap between the producers and consumers of food. It therefore becomes important
that the rightful producers ― the farmers, the fishermen, bakers and cattle-herders − become
important stakeholders in a multi-societal country like India.

© tiNai Ecofilm Festival

Similar to the exclusion of food producers in the social and political hierarchy is the issue of the
socio-political divisions of caste based on what is consumed and what is not. Food becomes an
important caste-indicator leading to extreme cases of taboos. The higher castes consider any
form of meat eating as an unworthy practise and relegate meat to the ‘other’ who are usually
kept at a distance; followers of religions where eating meat is the normal practise, are viewed as
unclean and impure this forming a chasm in socio-religious systems. India being a diverse and
vibrant country has food habits that are peculiar to each community and often these
communities are divided from one another based on food practices and customs.
This diversity in food practices and customs in India have seen manifold representations in
literature, photographs, virtual resources and documentaries. The recently concluded
conference in Goa identified food as a trope that meandered through diaspora, history,
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feminism, religion and films. In diasporic studies, food comes to be one of the cultural markers of
the home that is left behind; food is often seen as a connection to the traditions and memories of
home. The taste of food, especially is a treasure trove of memories and longing. While literature
provides many instances of food which can be connected to a plethora of emotions and
experience, documentaries are another medium which use the image of food to state or
reinstate several socio-economic and political undercurrents. Dying food habits which stamp a
community’s identity, cultures replacing one food item with another, the exotic becoming as
indispensable as the native – were some thoughts that were discussed in the context of food and
culture.
The urgency and need to view food as a topic of critical discourse is gradually gaining a foothold
in Indian academia, especially the humanities, as food is an integral part of a larger politics that
needs to be discussed, critiqued and disagreed. With laws that bar people from eating a
particular kind of food just because it is considered sacred for one community bears light on the
role of food and its extended roles in the lives of people in India. Food is increasingly becoming a
trope which is seen as a topic for serious engagement. In this era where the global giants are
trying to homogenise food through McDonalds, KFCs, Subways and Starbucks, the need to
critically engage with food becomes vital for the academia. The danger of othering indigenous
and ethnic food needs to be questioned and debated passionately thus creating spaces for the
most basic and essential component of food, eating and living. While the area is still to blitzkrieg
the Indian academia, the day is not far off when Food Studies will occupy a place of dignity,
alongside Cultural studies, Postcolonial Studies, Linguistics and Gender Studies.
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O som no limite da consciência: biomusicologia e
biologia quântica
por Jonas Runa*

Materialismo e Objectividade
A visão científica hoje dominante considera a consciência como um “estado da matéria”. Tal
como sólidos, líquidos ou gases são apenas formas diferentes de organizar os átomos, a
consciência é tomada como uma propriedade emergente, resultante de combinações
particularmente complexas entre moléculas. Da mesma forma que a solidez de uma pedra não
está em nenhum dos seus constituintes elementares (pois apenas emerge do conjunto), também
a consciência seria somente um dos frutos da verdade final de todas as coisas: nada mais que
átomos viajando no vazio, ou vácuo quântico.
Apesar de aceite como dogma central no paradigma atual, este reducionismo materialista é
apenas uma hipótese. Nenhum preponente deste pressuposto é capaz de quantificar objectiva
e matematicamente a partir de que grau de complexidade da matéria emerge a vida, ou a
partir de que grau de complexidade da vida emerge a consciência. Uma hipótese alternativa,
perfeitamente plausível cientificamente, é que algum tipo de “proto-consciência” constitua um
dos elementos fundamentais do universo, tal como a geometria do espaço-tempo, a massa –
através do campo de Higgs – ou a energia. (exemplo: a teoria Orch-OR, proposta por Roger
Penrose e Stuart Hameroff).
Como afirmou Bertrand Russell, devemos estar preparados para considerar como “matéria”
aquilo que a física definir enquanto tal, e estar mesmo dispostos a abandonar esse conceito se
ele se revelar inadequado. De facto, a física do séc. XX forneceu-nos duas visões incompatíveis
do problema: 1) No mundo “clássico”, regido pela relatividade de Einstein, tudo são campos, e
a massa corresponde à concentração de um campo. 2) Na mecânica quântica, que se
contradiz a si mesma no chamado “paradoxo da medição”, a matéria e suas partículas
elementares possuem uma dualidade intrínseca: são simultaneamente ondas e partículas.
Se os processos físicos e químicos que ocorrem no interior dos organismos vivos são os mesmos
que se observam no ambiente exterior, então a consciência pode implicar uma nova física,
para além da fronteira do conhecimento atual – nos enigmáticos limites entre a relatividade e a
mecânica quântica – uma vez que permanece inexplicada através das duas teorias
conhecidas. Um dos argumentos mais comuns dos defensores do dogmatismo materialista é
que é ilógico relacionar a mecânica quântica e a consciência simplesmente porque são ambas
misteriosas e paradoxais. Mas é precisamente enquanto materialistas que deveriam ser os
primeiros a reconhecer que deve existir algum princípio físico (potencialmente desconhecido)
em ação, apelando à possibilidade da descoberta de uma nova área da física.
Outro dos grandes pilares da revolução científica foi a distinção inequívoca entre o observador
e o observado. O exemplo clássico encontra-se na filosofia de Descartes, onde a distinção entre
sujeito e objecto se manifesta no dualismo entre pensamento (a essência da mente) e extensão
espacial (a essência da matéria). Assim se eliminou, aparentemente, toda e qualquer
subjetividade, e se autonomizou definitivamente a ciência moderna como o estudo do mundo
exterior, material e “absolutamente objectivo”. Mas foi ironicamente naquela que é descrita
como a teoria mais precisa jamais formulada pela humanidade, ou seja na mecânica quântica,
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que o problema entre observador e observado emergiu de forma mais paradoxal: o famoso
gato de Schrödinger (em “entrelaçamento quântico” com uma partícula subatómica da qual
depende a sua vida), não pode estar simultaneamente vivo e morto, tal como previsto
matematicamente. Foi para demonstrar a incoerência da sua teoria com a realidade dos factos
que Schrödinger popularizou a experiência (puramente mental) do seu gato quântico.
É precisamente neste ponto que a física quântica se contradiz a si mesma. A realidade
comporta-se de forma diferente consoante é ou não observada: quando não é observada, a
matéria manifesta-se como ondas (que enquanto tal não podem ser confinadas a um único
ponto do espaço-tempo, pois requerem extensão espacial e duração); quando é observada, a
matéria passa a comportar-se como partículas. O já mencionado “paradoxo da medição”
significa simplesmente: O que acontece quando se procede a uma medição ou experiência no
mundo quântico? Ou, em terminologia da física, como é que ocorre o “colapso da função de
onda”? A resposta a esta pergunta proporcionou algumas das mais extraordinárias
especulações de toda a ciência contemporânea.
Uma das mais famosas interpretações deste problema, apelidada a “interpretação de
Copenhaga” e popularizada na década de 1920 por Niels Bohr e W. Heisenberg, afirma que
antes duma observação a realidade existe ipso facto numa “sobreposição quântica” de
estados possíveis (determinados por probabilidades) sendo o “observador” a causa do “colapso
da função de onda”. Em suma, antes de ser observado, o gato de Schrödinger existe realmente
numa “sobreposição quântica”, vivo e morto simultaneamente. Einstein, pelo contrário,
recusava acreditar que a Lua deixasse de existir quando não era observada, afirmando sempre
que o mais incompreensível é que o universo seja na verdade compreensível.
Uma interpretação mais recente, e mais do agrado do materialismo, é a denominada
“interpretação dos muitos mundos”, (formulada por Hugh Everett) fundamento da concepção
de multiverso. Nesta perspectiva, o “colapso da função de onda” não existe, e a “sobreposição
quântica” corresponde à existência de múltiplos gatos de Schrödinger em universos “paralelos”,
vivo em alguns e morto noutros, de acordo com as probabilidades inerentes à teoria. Estes
universos paralelos seriam mutuamente indetectáveis, a não ser pelo estreito portal da
mecânica quântica, e implicam naturalmente a existência de infinitas cópias não só de gatos
mas de nós mesmos, numa caleidoscópica e inesgotável variedade de experiências, contextos
e formas de existência.
De acordo com esta perspectiva, o multiverso seria o passo seguinte numa sequência de
revoluções: i) abdicar do planeta Terra como o centro do universo e o único dos mundos; ii)
abdicar do sistema solar como o centro da galáxia e o único dos sistemas planetários; iii)
abdicar da galáxia como centro do universo e a única das galáxias; iv) abdicar do universo
conhecido em prol da incomensurabilidade de universos que constituem o multiverso. Assim
apresentado, o argumento implica de uma armadilha lógica, pois ao contrário dos outros
planetas do sistema solar, de outras estrelas ou até galáxias, não existe a mínima prova que
existam outros universos, e esta hipótese permanece no domínio puramente especulativo,
melhor classificado naquilo que se denomina como “hard science fiction”.
A “interpretação dos muitos mundos” explicaria assim os valores experimentais das “constantes
físicas fundamentais” (e.g. velocidade da luz no vácuo, constante gravitacional, constante de
Planck) e consequentemente o porquê do universo ser “bem afinado” (fine-tuning). Se existem
múltiplos universos, cada um pode ter os seus próprios valores para as “constantes físicas
fundamentais”, e a vida só pode existir num universo que permita a sua existência. Esta versão
cosmológica do denominado “princípio antrópico” pouco mais é que uma tautologia, e as suas
bases científicas permanecem largamente indeterminadas. Nada se acrescenta ao velho
dualismo cartesiano, e o ser humano é colocado à margem da natureza, da qual claramente
faz parte.
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A verdade é que o “observador” – esse sim, plenamente real – constitui um verdadeiro tabu
para a larga maioria dos físicos, apesar de se ter revelado como elemento essencial no
“paradoxo da medição”, na mais “dura” de todas as ciências. A possibilidade da intervenção
de qualquer subjetividade nas supostamente imutáveis “leis objectivas” da natureza é um
pesadelo tanto para o racionalismo ocidental como para o reducionismo materialista. Por isso
mesmo, na “interpretação dos muitos mundos”, o “observador” não tem qualquer função, e o
“paradoxo da medição” é resolvido postulando uma infinidade de realidades materiais
paralelas. Adicionalmente, ao postular cópias intermináveis de nós mesmos, do planeta, do sol e
de tudo o que existe, a teoria elimina sub-repticiamente tudo o que há de único, particular,
irrepetível ou subjetivo.
O espectro electromagnético é por vezes referido como exemplo paradigmático da
irrelevância da percepção e da experiência direta de um “observador”. Afinal, a luz detectável
por um ser humano (ou qualquer outro ser vivo) é infinitesimal, quando comparada com a
vastidão da radiação electromagnética à qual acede a ciência, desde as ondas rádio até aos
raios gama. Como pode a consciência desempenhar um papel fundamental se é restrita
perceptualmente a uma parte da realidade extremamente diminuta? No polo oposto desta
questão, Merleau-Ponty argumentou que a percepção não pode ser desvalorizada, uma vez
que é o fundamento de toda a nossa compreensão e envolvimento com o mundo. Para o seu
pensamento fenomenológico, que apelava precisamente a um novo diálogo entre o corpo e a
mente, coube à arte e ao pensamento moderno o mérito de nos fazer redescobrir o mundo da
percepção, no qual vivemos mas que a visão científica dominante nos convida a esquecer.
Ainda mais inegável que o imenso sucesso da física, é a evidência de que existimos. Este é o
facto mais extraordinário de todos os instantes da nossa vida. A consciência e os órgãos
sensoriais constituem um pré-requisito para a física, e não o inverso. Todas as leis conhecidas não
são mais que “aproximações” (caso contrário a ciência não poderia avançar), o que
demonstra que são fruto do pensamento e da percepção, e não o seu fundamento, explicação
ou causa final. Para o filósofo David Chalmers, o “problema difícil da consciência” consiste em
elucidar cientificamente a experiência direta e fenomenologicamente qualitativa – a
percepção dos qualia. A contemplação do azul do céu ou do mar não se define pelo “teatro
cartesiano” de Daniel Dennett (para quem a consciência é mera ilusão), com homúnculos
dentro de homúnculos numa regressão infinita. Assistir ao nascer do sol não é só uma
experiência visual, mas um intrincado campo estético de significados e interpretações muito
além da imagem mental e correspondentes padrões neuronais que o cérebro eventualmente
utilize como representação dessa imagem.
Computabilidade
Em 1949, num texto intitulado Será que os electrões pensam?, Erwin Schrödinger atualizou, à luz
da física contemporânea, um antiquíssimo dilema da filosofia ocidental: “Será que os nossos
corpos e os corpos dos animais são máquinas que agem por necessidade, de acordo com a
sua constituição material e sobre a influencia material do ambiente, incluindo as impressões nos
órgãos sensoriais?”. Resumindo, será que somos autómatos? Na Grécia antiga, este problema
opôs Leucipo a Lucrécio, entre outros. Para Leucipo, o primeiro físico atómico, nada acontece
sem uma causa: tudo decorre da necessidade de alguma razão anterior. O mundo deve pois
ser concebido como uma cadeia infinita e estritamente determinista de causas e efeitos.
Inversamente, ao introduzir o conceito de clinamen, Epicuro e Lucrécio argumentaram que os
átomos estão irredutivelmente sujeitos a um princípio de incerteza: numa pequena janela do
espaço e do tempo, os seus movimentos são imprevisíveis, ou seja, essencialmente nãomecanicistas, o que em última análise justifica o livre-arbítrio de todos os seres vivos.
Atualmente, considerar o universo e tudo o que ele contém como um computador universal é o
dogma essencial da visão científica do mundo. Este paradigma advém do facto de que todas
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as leis científicas atuais são computáveis, com notável precisão no domínio da física. Isto
significa que o comportamento de buracos negros, galáxias, planetas e todos os objetos do
mundo macroscópico (incluindo os do quotidiano) obedecem, aparentemente, ao mais estrito
determinismo. E o mesmo sucede no mundo subatómico, apesar das constantes confusões
quanto à natureza da mecânica quântica: o facto de tornar a realidade probabilística não a
torna menos determinista, como se pode constatar na famosa equação de Schrödinger. Como
bem alertou David Hume a verdadeira indeterminação nada tem a ver com probabilidades,
que são em si mesmas exatas: ao atirar uma moeda dez mil vezes ao ar, está determinado pela
lei dos grandes números que aproximadamente metade sairá cara e metade sairá coroa.
Inversamente, a verdadeira indeterminação depende de um conhecimento que é
intrinsecamente impreciso.
Se tudo funciona como uma máquina e depende dum algoritmo, desde gigantescos clusters de
galáxias até às partículas mais elementares, inimaginavelmente pequenas, como pode a vida
ou a consciência ter a pretensão ao livre-arbítrio? O facto é que a consciência permanece
inexplicada cientificamente, apesar de confinada ao seu último reduto – o cérebro – que é
frequentemente apresentado como o “objecto mais complexo jamais encontrado no universo”,
contendo tantos neurónios como o número de estrelas na via láctea. A mente humana inventou
o computador, mais ainda não inventou um computador capaz de inventar a mente humana.
Assim surge a neurociência computacional, que reconhece desde logo que todo o mundo
exterior, tal como se apresenta à nossa consciência, nada mais é que um produto do cérebro, e
não uma realidade “objectiva” (pois a essa só a ciência teria acesso). O cérebro nada vê e
nada ouve, permanecendo em escuridão total e silêncio absoluto dentro do crânio. Os sinais
captados pelos órgãos sensoriais são convertidos em sinais electroquímicos a ser interpretados
pelo cérebro, e é com base nestes sinais que é construída, no interior do cérebro, uma
representação mental, ou modelo, do mundo. Na realidade material e objectiva não existem
sons, cores ou cheiros. Todas essas percepções são construções mentais e ilusórias, pois não há
nada na definição física de uma onda de pressão acústica que a torne audível, nem nada
numa onda electromagnética que a torne visível.
Tal como argumenta Rupert Sheldrake, aceitar a concepção científica atual significa aceitar
que o nosso verdadeiro crânio se encontra para lá do horizonte, além do céu e das estrelas, tal
como se apresentam aos nossos olhos. Se toda a nossa percepção é nada mais que um modelo
do mundo construído pelo cérebro e que se encontra no seu interior, então as imagens de
montanhas ou estrelas distantes que observamos estão dentro da nossa cabeça, o que significa
que o nosso verdadeiro crânio está espacialmente mais distante do que todas as imagens que
possamos observar. Esta conclusão está em profunda contradição com as percepções
provenientes dos órgãos sensoriais, mas o paradoxo é rapidamente ignorado denunciando a
ilusão da percepção e da consciência face à “verdade” científica e objectiva.
Residualmente, encontramos dissidentes de peso no interior da própria ciência no que se refere
à computabilidade da mente. Para George Cantor, por exemplo, que abriu à humanidade as
portas científicas do infinito, a essência da matemática reside na sua liberdade. De forma
análoga, o argumento de Lucas-Penrose sobre o teorema de Gödel pretende demonstrar que a
mente humana não é uma máquina de Turing, ou seja, não é um computador, pelo menos no
que se refere à compreensão da matemática. Não se trata de negar que existam de facto
aspectos computáveis na mente, mas de os situar sobretudo no lado inconsciente da psique.
São os processos que permitem a compreensão das coisas, a percepção ou em última análise a
consciência, que aparecem como não-computáveis ou não-algorítmicos.
Parafraseando William James podemos afirmar que quem acredita no determinismo absoluto
não tem razões para defender os seus argumentos, pois tudo aquilo que faz ou diz está
completamente pré-determinado. Para quê exercer uma escolha quando não existe, na
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verdade, liberdade de escolha? Porquê defender uma ideia se a liberdade de pensamento não
é autêntica?
Desde Galileu e Newton, as aspirações da ciência retrocederam da tentativa de inteligibilidade
do mundo para a inteligibilidade das explicações teóricas do mundo. Quando Newton se
apercebeu que ao mover a sua mão deveria estar a mover a Lua, invocando que uma força
misteriosa (a gravidade) produzia uma “ação à distância” instantânea – e portanto totalmente
contraintuitiva, deve ter sentido a mesma incompreensão que Einstein, ao considerar o
“entrelaçamento quântico” e as suas propriedade não-locais, que o levaram a apelidar o
fenómeno de “spooky action at a distance”.
O culminar deste retrocesso expressa-se num fundamentalismo que inclui Feynmann ou Richard
Dawkins, entre muitos outros, quando nos querem fazer querer que o essencial são os números,
ou seja, a confirmação com a maior precisão possível entre as fórmulas matemáticas e as
experiências científicas. Toda a interpretação subsecutiva é supérflua, fora do domínio da física
e portanto da realidade, devendo ser relegada para a filosofia ou qualquer outra das ciências
humanas “não exatas”. Não se trata de forma alguma de uma visão neo-pitagórica, pois para
Pitágoras a natureza matemática da realidade implicava a congregação de perspectivas tanto
científicas como místicas, incluindo o sentido estético na ordem de todas as coisas – a harmonia
das esferas.
O ser humano não é apenas homo sapiens (racionalidade), mas também homo demens
(loucura) e homo ludens (jogo), homo faber (criação/produção), homo economicus
(interessado unicamente no lucro) e assim por diante. Se, por um lado, a
superespecialização/fragmentação do conhecimento constitui uma das grandes tragédias da
era atual, por outro, a redução absoluta de todas as ciências à física é um credo que não possui
qualquer base científica sólida, sobretudo devido ao problema do tempo. Além de serem
completamente computáveis e deterministas, as leis da física desde Newton a Einstein ignoram
que o tempo é direcional, com notável exceção da segunda lei da termodinâmica: todas as leis
são reversíveis no tempo. No entanto, tanto a cosmologia como a biologia ou até a sociologia e
a antropologia são ciências evolutivas. Negar a veracidade do fluir temporal é negar um dos
factos mais incontestáveis da vida de um ser humano e da sua observação direta do
funcionamento do mundo. O aparecimento e desenvolvimento da vida na terra e de todas
civilizações, a experiência individual e até a organização dos sons em música, são processos
irreversíveis, cuja reversibilidade temporal levanta imediatamente os mais absurdos paradoxos.
Apesar de ninguém ainda ter descoberto como passar da química à bioquímica, ou seja, como
replicar a origem da vida, acredita-se que a biologia seja redutível à física. Apesar do fenómeno
da consciência permanecer um absoluto mistério, acredita-se que a psicologia seja redutível à
biologia, e consequentemente à física. No entanto, aplicando o princípio denominado como a
Navalha de Occam, parece muito mais lógico e provável que a física se veja obrigada no
futuro a incorporar a direção temporal no âmago das suas equações, do que a biologia ser
obrigada a fazer da teoria da evolução de Darwin um processo reversível, ou que a psicologia,
a história, a sociologia, a antropologia, ou a filosofia concluam que o tempo é circular e
reversível, e que não há qualquer diferença entre o passado e o futuro. Um dos cientistas mais
relevantes nesta mudança de paradigma, tanto na física como na química, foi Ilya Prigogine,
para quem a ilusão da reversibilidade do tempo advém de um foco quase exclusivo nos
fenómenos em equilíbrio, como o movimento de um pêndulo ou as órbitas dos planetas em
torno do sol. Longe do equilíbrio, através de “estruturas dissipativas”, uma nova ordem emerge
do caos. Trata-se de uma autêntica “segunda revolução copernicana” da qual, infelizmente,
apenas uma minoria da comunidade científica se apercebeu.
Ao refletir sobre a habitual metáfora espacial entre mundo interior (ou mental) e exterior (físico),
o filósofo Alfred North Whitehead concluiu tratar-se de um erro. Numa perspectiva não distante
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de Bergson, Whitehead defendia que a metáfora não deveria ser espacial, mas temporal.
Fundamentalmente, os eventos do espaço-tempo envolvem durações, e não instantes. Situada
no limite-“futuro” da duração de um evento, a mente apresenta-se como um conjunto de
possibilidades irrealizadas (e não irrealizáveis), atuando na realidade através de processo retrocausal, ou seja, onde o futuro influencia o passado. Situada no limite-“passado” da duração de
um evento, a matéria está sujeita às habituais leis causais e deterministas, onde o passado
determina o futuro.
O determinismo, em física, apoia-se pois na negação do tempo. Já em biologia, como esta
perspectiva é indefensável face à teoria da evolução darwiniana, a hipótese mecanicista da
natureza e da vida manifesta-se na presente hegemonia da genética e da biologia molecular.
Parafraseando o biólogo evolutivo Richard Dawkins, os seres vivos são nada mais que algoritmos
que se copiam a si próprios, existindo acima de tudo em função da imortalidade dos seus
genes. Um elefante é no essencial uma máquina de auto-replicação, que apenas
incidentalmente produz as características que o distinguem de todos os outros organismos vivos,
conhecidas como “elefante”. A descoberta do código genético, ou seja, das bases materiais
da hereditariedade, foi extraordinária por provar a estreita relação entre todos os seres vivos no
planeta terra, mas deixa-nos na completa escuridão quanto à unicidade de cada experiência e
de cada forma de existência. Diferenças quase infinitesimais no ADN correspondem claramente
a mundos psíquicos absolutamente díspares.
Já no séc XXI, certos resultados da neurofisiologia foram apresentados como provas irrefutáveis
do determinismo absoluto. Segundo as experiências realizadas, os centros motores do cérebro
humano são ativados antes da vontade de pegar num objeto. Por exemplo: antes de um ser
humano decidir pegar num copo de água, foi detectada atividade no córtex motor. Apesar de
todo o alarido, esta experiência nada prova, pois durante todo o dia caminhamos e movemonos pelo mundo sem que o pensamento consciente determine a ação de cada um dos
músculos. E mesmo que todas as nossas decisões já tenham sido realmente tomadas no
inconsciente antes de aflorar à consciência, isso não prova que sejam intrinsecamente
computáveis, ou algorítmicas.
A ilusão da computabilidade nasceu num mundo onde vivemos rodeados de máquinas,
algoritmos e automatismos, frequentemente classificados como “inteligência artificial”. O futuro
será sem dúvida biotecnológico, mas não será com o conhecimento ou a visão científica atual
que construiremos máquinas capazes de pensar, sentir ou agir como um ser vivo.
É indubitavelmente extraordinário que se tenha construído o CERN (Organização Europeia para
a Pesquisa Nuclear) – o instrumento científico mais caro jamais inventado pela humanidade,
onde se testam os limites da matéria e da energia – ou que se tenham investido muitos milhões
no PGH (Projeto Genoma Humano), que procura sequenciar, um a um, todos os genes que
codificam as proteínas do corpo humano. Mas pense-se nos potenciais efeitos que um
orçamento desta envergadura teria se utilizado nos denominados “estudos da consciência”,
incluindo os seus diversos ramos, hipóteses e previsões. (exemplo: a teoria Orch-OR de Roger
Penrose e Stuart Hameroff).
Um dos exemplos clássicos do obscurantismo vigente foi a proibição, durante mais de cinquenta
anos, de estudar cientificamente uma droga como o LSD, que nos anos 50 e início de 60
provocou uma revolução na psicologia e psiquiatria comparável à “divisão do átomo” em
física, como atesta a literatura científica da altura. Por exemplo, um tratamento com LSD
demonstrou ser igual ou melhor que todos os métodos da medicina atual na cura do alcoolismo
grave, conseguindo resultados imediatos após uma única utilização. É inconcebível a
passividade e conivência dos cientistas de todas as áreas quanto a este obscurantismo, pois
significa que aceitam que determinados “estados da matéria” – alguns dos quais emergem
naturalmente, sem intervenção humana, e outros são até produzidos pelo próprio corpo
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humano – estão fora do âmbito da ciência porque o direito e a jurisprudência dos estados assim
o determina.

Figura 1: Comparação das conexões entre as áreas do cérebro, no caso de um placebo e sob o efeito da
psilocibina
( Petri et al. J.R. Soc. Interface 11: 20140873 http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0873 )

A anestesia, os “estados alterados” de consciência (provocados tanto por substâncias químicas
como pela música) são, potencialmente, territórios privilegiados no estudo da psique e das suas
dimensões não-algorítmicas. A imagem acima representa os resultados de um estudo publicado
em 2014 por Petri, Expert, Turkheimer, Carhart-Haris, Nutt, Helllyer e Vaccarino onde se demonstra
que a psilocibina – o princípio ativo contido nos cogumelos mágicos – provoca nos padrões
cerebrais funcionais um enorme aumento quanto à conectividade de diferentes áreas, através
da emergência de muitas estruturas transientes de baixa estabilidade, e algumas mais
persistentes: todas elas completamente novas relativamente ao funcionamento normal do
cérebro. Foi a primeira vez na história da neurociência que se estudou as reações cerebrais a
um alucinogénio.
Biologia quântica
Numa visão conservadora da biologia, a vida deve resumir-se às leis da física clássica, uma vez
que: 1) a relatividade de Einstein só se aplica nos casos em que a massa é muito grande ou a
velocidade muito elevada. 2) os seres vivos são demasiados “quentes, confusos e ruidosos” para
que qualquer processo de “coerência quântica” possa emergir a nível macroscópico.
No entanto, já em 1944 Erwin Schrödinger havia sugerido no seu livro O que é a Vida?, que
certos processos da física quântica poderiam desempenhar um papel fundamental nos
organismos biológicos, particularmente nos que se referia às bases materiais da hereditariedade.
Um dos seus argumentos era que a precisão astronómica da hereditariedade não seria fácil de
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explicar usando apenas a física clássica. Profetizava assim, corajosamente, o nascimento da
biologia quântica. Mais de setenta anos depois de Schrödinger, o cientista Johnjoe McFadden
resumiu desta forma alguns dos aspectos da biologia quântica atual:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magnetorecepção em pássaros (candidato principal)
Ação de enzimas (confirmado no fim da década de 1980)
Fotossíntese (confirmado e solidamente estabelecido)
A percepção olfativa (especulativo)
Mutações no ADN (questão em aberto)
Conexões com o cancro
Conexões com a origem da vida (muito especulativas)
Conexões com a natureza da consciência

Em primeiro lugar convém recordar que, ao contrário do que acreditam alguns biólogos
quânticos, o mundo não se reduz à mecânica quântica, pois ela é auto-contraditória e
incompatível com a relatividade geral de Einstein. Só poderemos afirmar que toda a matéria é
realmente composta de ondas e partículas quânticas quando essa visão for coerente com as
observações do mundo “clássico” e macroscópico.
Em segundo lugar convém lembrar, para além do já mencionado “paradoxo da medição”,
alguns dos aspectos mais estranhos ou contraintuitivos da teoria quântica (quando comparados
com o “senso comum”) mas que provaram cientificamente ter influência em organismos
biológicos:
•
•
•

Dualidade onda/partícula (e Princípio da Incerteza)
Efeito túnel (ou tunelamento quântico)
Não-localidade e Entrelaçamento: conexão imediata ou instantânea entre partículas a
grandes distâncias.

Concretamente, desde 2006 começou a estudar-se a fotossíntese em plantas, concluindo-se
que depois de absorver um fotão de luz, este é convertido numa onda, o que permite alcançar
o centro reacional fotossintético mais eficientemente. Se não fosse uma onda, mas uma
partícula, o fotão perderia a energia antes de atingir o centro reacional, e nunca poderia dar
origem a hidratos de carbono.
Também o tunelamento quântico parece estar demonstrado para o caso da ação de enzimas,
particularmente no que se refere a electrões. Sem enzimas, o metabolismo dos seres vivos seria
impossível, o que significa que se o tunelamento quântico é importante para as enzimas então
ele é absolutamente essencial para a vida. Tunelamento quântico significa que, devido à
incerteza inerente à posição e momento de uma partícula, ela possa atravessar barreiras
aparentemente inultrapassáveis, como se um ser humano fosse capaz de atravessar paredes ou
portas. Apesar de contraintuitivo, é este fenómeno que permite que o Sol brilhe, caso contrário
os fotões estariam aprisionados no seu interior, e não poderiam escapar para o espaço sideral.
O facto que o sol brilha é um dos poucos fenómenos macroscópicos conhecidos (para além da
vida), onde propriedades da mundo quântico são diretamente responsáveis por aquilo que se
observa no mundo “clássico”.
Quanto aos efeitos de não-localidade e entrelaçamento, é plausível que existam, por exemplo,
nos olhos dos pássaros, auxiliando a constituição de bússolas magnéticas que permitem a
detecção do campo magnético do planeta. Esse “órgão sensorial” parece ser fundamental
para compreender as fabulosas migrações de muitas aves, e seria inexplicável sem algum tipo
de entrelaçamento quântico.
Em qualquer dos casos, o argumento que defende que nos organismos biológicos não pode
existir nenhuma coerência quântica, por seres demasiado “quentes, confusos e ruidosos” está
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definitivamente afastado. Apesar dos seres humanos apenas terem conseguido construir
computadores quânticos a temperaturas perto do zero, a evolução darwiniana teve muitos
milhões de anos para explorar estes processos. Nomeadamente, encontram-se na fotossíntese
que ocorre no interior de árvores e plantas de todo o planeta, a temperaturas perfeitamente
vulgares para a superfície terrestre.
O que imediatamente se destaca é que, ao contrário da quase totalidade dos fenómenos
macroscópicos da matéria “inerte” e “inanimada” que nos rodeia, a vida possui raízes que se
estendem até ao nível quântico. As consequências desta observação extraordinária estão
ainda na sua infância, mas o que é indubitável é que a biologia necessita efetivamente da
física quântica.
As conexões entre a consciência e a mecânica quântica permanecem altamente
especulativas, sendo um dos melhores candidatos a já mencionada teoria Orch-OR de Roger
Penrose e Stuart Hameroff. (Orch-OR: Orchestrated Objective-Reduction). Nesta teoria, o
“colapso da função de onda”, ou a “redução de estado” (que deu origem à “interpretação de
Copenhaga” e “dos muitos mundos”, entre outras), é compreendida como a causa de
elementos de “proto-consciência”. Uma sobreposição de estados – por exemplo, a
sobreposição espacial de uma partícula – não significa a abertura de uma caixa de pandora
de onde saltam universos, pois essa sobreposição possui teoricamente um tempo finito de
decaimento, que é espontâneo. Para uma molécula comum, esse tempo é tão longo, que não
é observável, enquanto que numa pedra é quase instantâneo. Trata-se mais de uma tentativa
de integrar a relatividade de Einstein na mecânica quântica do que o inverso: alterar por
completo a relatividade para que obedeça às leis da física quântica, como nas teorias de
gravidade quântica. A “redução do estado” é objectiva (OR: objective reduction), no sentido
em que é espontânea, e portanto não existe, como pensam muitos físicos, apenas na “mente
subjetiva” dum observador. Quando estes elementos de “proto-consciência” são organizados
ou “orquestrados” no cérebro (Orch-OR: Orchestrated OR), a consciência emerge. A convicção
fundamental é que os elementos “proto-conscientes” são processos não-algorítmicos, nãocomputáveis ou não-mecanicistas, escapando portanto a todas as leis conhecidas da física.
Os fundamentos físicos da teoria provêm de Penrose, enquanto que as estruturas biológicas
onde o processo de “orquestração” poderia ocorrer foram propostas por Hameroff. Para este
cientista, é um erro tentar descrever a consciência ao nível de neurónios e sinapses,
precisamente porque as transmissões sinápticas são demasiado grandes para o mundo
quântico. Assim, Hameroff propôs que seriam os microtúbulos existentes no interior dos neurónios
os “computadores quânticos” necessários ao processo de “redução objectiva” (OR). Uma das
frequências ressonantes dos microtúbulos situa-se na zona dos ultrassons (mega hertz), que já
demonstraram já ter efeitos no cérebro dos animais, electrofisiologicamente e em termos de
comportamento. Hameroff acredita que os ultrassons fazem vibrar os microtúbulos, tornando-os
mais ativos, com consequências para neurónios individuais enquanto desenvolvem axões e
dendrites. Ao testar os possíveis efeitos de ultrassons transcranianos na consciência, Hameroff
concluiu que uma exposição a um som de 8 MHz durante 15 s produz uma melhoria da
disposição ou estado de espírito durante 40 minutos, quando comparado com um placebo.
Enquanto anestesista, Hameroff argumenta ainda que uma das pistas da consciência são ondas
cerebrais de 40 hz, uma vez que essa frequência é removida perante todo e qualquer
anestésico. Numa proposta recente, Penrose argumenta que estes 40 hz podem ser batimentos
de frequências mais elevadas, o que sugere uma intrigante coerência entre a consciência, o
som e a música.
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Biomúsica e Biomusicologia
Para o cientista Anirban Bandyopadhyay, a consciência é nada mais que uma manifestação
da “música da natureza”, resultando duma rede de vibrações que governam o interior de todos
organismos vivos. Numa conferencia intitulada “Onde existe a música?”, Bandyopadhyay
argumenta que “o universo é um fractal autossimilar não na forma, mas na informação
(temporal), sendo a consciência a sua música”.
Para que possamos ouvir um som entre os 20 e os 20000 hertz, os neurónios do nosso cérebro
necessitam de operar a velocidades superiores (na ordem dos kilohertz , ou milissegundos). Mas
para que isso aconteça são disparadas proteínas no interior de cada neurónio em frequências
ainda maiores (na ordem dos megahertz, ou microssegundos). E cada proteína depende
internamente de centenas de interruptores e outros processos ainda mais velozes (na ordem dos
gigahertz, ou nanossegundos). Teoricamente, esta linha de pensamento poderia ser estendida
até ao limite entre o mundo “clássico” e o mundo quântico. Para que a percepção ocorra, o
fundamental é que estes relógios recursivamente interiores a outros relógios (e.g. o relógio dos
neurónios, o “relógio das proteínas; etc”) estejam todos sincronizados. Existe um ritmo dentro de
um ritmo dentro de um ritmo…
Bandyopadhyay, que comprovou a existência de frequências de ressonância nos microtúbulos
(o que coerente alácticos: cerca de 20 anos gal percorrer uma orbita em torno do centro da
gal se encontram sincronizados com o ritmoé coerente com a teoria de Penrose e Hameroff),
recorda ainda inúmeros outros ciclos do corpo humano: (e.g. 14 dias: as células da pele são
substituídas; 17 meses: um novo rim; 2 anos: ossos novos; 50 anos: 50% das células do coração
são substituídas). Todos estas durações são orquestradas com a maior precisão, tal como numa
peça musical. A nível externo encontramos o ritmo circadiano (~ 24 horas), que é a base do
ciclo biológico de quase todos os seres vivos, comprovando inequivocamente que os ritmos
internos da vida se encontram sincronizados com os ritmos do planeta e do sistema solar, que
por sua vez dependem dos ritmos da galáxia, etc. (um ano galáctico é o tempo que o sistema
solar leva a percorrer uma orbita em torno do centro da galáxia; o sistema solar tem cerca de 20
anos galácticos, e a via láctea perto de 54). É neste sentido que Bandyopadhyay apresenta
uma teoria fractal do tempo, (eleito o elemento mais estrutural da consciência e da
percepção), e elimina o determinismo mecanicista – uma vez se estende às fronteiras
desconhecidas entre o mundo clássico e o mundo quântico.
No tradicional dualismo cartesiano, matéria e pensamento são absolutamente distintos (res
extensa / res cogitans), o que corresponde, na música, à distinção entre “som científico” (que
obedece às leis da acústica mecanicista e é completamente inaudível, pois não supõe um
observador ou um tipo de escuta), e “som enquanto percepção” (abordado pela
psicoacústica). Quando um som é produzido sem que exista por perto um sistema auditivo
capaz de o percepcionar, tudo se resumiria ao “som científico”, permitindo concluir que a
natureza seria, em si mesma, silenciosa.
No entanto, existe pelo menos um elemento (o tempo), que pertence tanto ao mundo da
ciência como ao da percepção, unificando “som enquanto onda de pressão acústica” e “som
enquanto qualia”. Como defende K. Stockhausen, toda a música consiste em relações
temporais, e as áreas da percepção sonora (timbre, altura, ritmo ou forma) correspondem
simplesmente a escalas temporais diferentes. Concorrentemente, não são os sons que existem
no tempo, mas é o tempo que nasce e existe em cada som. Fazendo um paralelo com a
biologia, verificamos que todos os ritmos internos não são mais que relações temporais. Se os
átomos que nos constituem se vão renovando, então não devemos pensar a vida como a
matéria de que somos feitos, mas como uma onda que percorre o nosso corpo, fazendo vibrar
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todas as estruturas, dos ossos às proteínas, e assim organizando um intrincado e recursivo sistema
de ritmos dentro de outros ritmos.
O som existe em todas as escalas, desde o murmúrio quase inaudível dos átomos, até ao grito
longínquo de clusters de galáxias. Recentemente, foi descoberto que até o espaço sideral em si
não é silencioso. Por exemplo, quando dois buracos negros colidem e se juntam, a quantidade
de energia é tal que o próprio espaço-tempo “ressoa como um tambor”, como afirma a
astrofísica Janna Levin. Não podemos ver um buraco negro, mas podemos ouvi-lo. As
denominadas “ondas gravitacionais”, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein em
1916 e confirmadas em 2016 pelas equipas LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory) e VIRGO, representam um novo “órgão sensorial” – à escuta de sons nunca antes
navegados.
Subordinada à visão computacional, a neurociência cognitiva da música estuda, sobretudo ao
nível dos neurónios e sinapses, os mecanismos cerebrais subjacentes à audição, performance ou
composição musical. A audição envolve redes neuronais em grande escala: córtex pré-frontal,
córtex motor, córtex auditivo, córtex visual, cerebelo, hipocampo, amígdala, núcleo
accumbens, corpo caloso, sistema nervoso autónomo, sistema vestibular e sistema nervoso
entérico, etc. Em suma, ativa a totalidade do cérebro. Mas o que se passa no interior de cada
um dos 86 mil milhões de neurónios?
Para David Bohm, a “ordem implícita” seria uma ponte comum entre pensamento e matéria,
dependente dum universo visto como um todo indivisível, ou seja, que não pode ser analisado
em componentes que interagem e existem separadamente. Bohm alerta para aquilo que une
as duas teorias físicas principais (relatividade e mecânica quântica), nomeadamente, os
aspectos reveladores do holismo ou totalidade do universo: Em Einstein: 1) a relatividade dos
conceitos de espaço e tempo; 2) a existência de um “campo universal”, dinâmico, num
constante fluir – o campo gravitacional. Na mecânica quântica, para além da não-localidade e
do entrelaçamento, o fundamental é que um processo quântico é indivisível enquanto tal: não
pode ser dividido sem deixar de ser aquilo que é.
No extremo oposto, Steven Pinker classificou a música como “cheesecake” auditivo, o que
significa que não lhe atribui nenhum papel na evolução biológica da humanidade, (e muito
menos de outras espécies), sendo apenas um subproduto da evolução. Pinker argumenta que a
música apenas surgiu depois da linguagem, o que parece profundamente contraditório com
todas expressões sonoras do mundo animal, muitas das quais permanecem inexplicadas sob os
pontos de vista da comunicação (estudos etológicos), ou da natureza acústica (estudos
anatómicos e psicológicos).
Será que todos os sons que ouvimos existem apenas na nossa mente, no interior do cérebro? Ou
será que o “som como percepção” se encontra no limite entre a consciência e a imaginação?
Entre uma consciência que sonha com o mundo inteiro e um mundo que sonha uma
consciência?
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Sound at the edge of consciousness: biomusicology and
quantum biology
by Jonas Runa*

Materialism and Objectivity
The dominant scientific view considers consciousness as a “state of matter”. Just like solids, liquids
or gases are just different ways of organizing the atoms, consciousness is taken as an emergent
property resulting from particularly complex combinations of molecules. The solidity of a rock is
not in any of its elementary constituents, it only emerges from the whole. Similarly, consciousness
would only be a fruit of the final truth of all things: nothing more atoms in a void, or quantum
vacuum.
Although accepted as a central tenet in the current paradigm, this materialistic reductionism is
only a hypothesis. No proponent of this assumption is able to quantify objectively and
mathematically from which degree of complexity of matter does life emerge, or from which
degree of complexity of life does consciousness emerge. An alternative hypothesis, perfectly
plausible scientifically, is that some kind of “proto-consciousness” constitutes one of the
fundamental elements of the universe, as the geometry of space-time, mass – through the Higgs
field – or energy. (Example: Orch-OR theory, proposed by Roger Penrose and Stuart Hameroff).
As Bertrand Russell said, we must be prepared to consider as “matter” what physics defines as
such, and be even willing to abandon this concept if it proves inadequate. In fact, the physics of
the 20th century provided us two incompatible visions of the problem: 1) In the “classical” world,
governed by Einstein’s relativity, everything is a field, and mass is simply a region of great
concentration of a field. 2) In quantum mechanics, which contradicts itself in the so-called
“measurement paradox,” matter and its elementary particles have an intrinsic duality: they are
both waves and particles.
If the physical and chemical processes that occur within living organisms are the same as those
that occur in the external environment, then the phenomenon of consciousness could lead to a
new physics, beyond the border of current knowledge – in the enigmatic boundaries between
relativity and quantum mechanics – as it remains unexplained by the two known theories. One of
the most common arguments of dogmatic materialists is that it is illogical to relate quantum
mechanics and consciousness simply because they are both mysterious and paradoxical. But it is
precisely as materialists that they should be the first to recognize that there must be some kind of
physical principle (potentially unknown) in action, appealing to the possibility of opening a new
area of physics.
Another of the great pillars of the scientific revolution was a clear distinction between the
observer and the observed. The classic example can be found in the philosophy of Descartes,
where the distinction between subject and object is manifested in the dualism between thought
(the essence of the mind) and spatial extent (the essence of matter). Thus was eliminated,
apparently, any subjectivity, and finally spun modern science as the study of the external
material and “absolutely objective” world. But it was ironically in what is described as the most
precise theory ever made by mankind, i.e. quantum mechanics, that the problem between
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observer and observed emerged in a more paradoxical way: the famous Schrödinger’s cat (in
“quantum entanglement” with a subatomic particle upon which depends his life), can not be
simultaneously alive and dead, as mathematically predicted. It was to demonstrate the
inconsistency of his theory with the reality of facts that Schrödinger popularized his (purely
mental) experience of a quantum cat.
It is precisely at this point that quantum physics contradicts itself. Reality behaves differently
depending on whether or not it is observed: when it is not observed, matter manifests as waves
(which as such can not be confined to a single point in space-time, as they require spatial extent
and duration) ; when it is observed, matter behaves like particles. The aforementioned
“measurement paradox” simply means: What happens in a measurement in the quantum world?
Or, in physics terminology, how does the “wave function collapse”? The answer to this question
provided some of the most extraordinary speculation in all of contemporary science.
One of the most famous interpretations of this problem, dubbed the “Copenhagen
interpretation”, and popularized in the 1920s by Niels Bohr and W. Heisenberg, states that before
a watching reality there is ipso facto a “quantum superposition” of possible states (determined by
probabilities) and the observer is the cause of the “collapse of the wave function”. In short,
before being observed, Schrödinger’s cat really exist in a “quantum superposition”, alive and
dead simultaneously. Einstein, however, refused to believe that the moon ceased to exist when it
was not observed, always saying the most incomprehensible is that the universe is in fact
understandable.
A more recent interpretation, and more pleasing to materialism, is called the “many-worlds
interpretation” (formulated by Hugh Everett) – the foundation of the concept of multiverse. In this
perspective, the “wave function collapse” does not exist, and “quantum superposition” is the
existence of multiple cats Schrödinger in “parallel” universes – alive in some, and dead in others,
according to the probabilities inherent in theory. These parallel universes would be mutually
undetectable except through the narrow portal of quantum mechanics, and would of course
imply the existence of infinite copies not only of cats but of ourselves, in a kaleidoscopic and
inexhaustible variety of experiences, contexts and forms of existence.
According to this perspective, the multiverse would be the next step in a sequence of revolutions:
i) To give up the Earth as the center of the universe and the only world; ii) To waive the solar
system as the center of the galaxy and the only planetary system; iii) To forego the galaxy at the
center of the universe and the only galaxy; iv) To give up the known universe for the sake of the
incommensurable universes that make up the multiverse. Thus presented, the argument implies a
logical trap, because unlike the other planets of the solar system, other stars or even galaxies,
there is not the slightest evidence that there are other universes, and this case remains in the
purely the speculative domain, close to what what is known as “hard science fiction”.
If true, the “many-worlds interpretation” would explain the experimental values of “fundamental
physical constants” (e.g. the speed of light in vacuum, the gravitational constant, Planck’s
constant) and consequently why the universe is “fine tuned”. If there are multiple universes, each
can have its own values for the “fundamental physical constants,” and life can only exist in a
universe that allows their existence. This cosmological version of the so-called “anthropic
principle” is little more than a tautology, and its scientific bases remain largely undetermined.
Nothing is added to the old Cartesian dualism, and human beings are placed at the edge of
nature, despite clearly being part of it.
The truth is that the “observer” is a real taboo for the vast majority of physicists, although it was
revealed as an essential element of the “measurement paradox”, in the “hardest” of all the
sciences. The possibility of intervention of any subjectivity in the supposedly immutable “objective
laws” of nature is a nightmare for both Western rationalism and to the materialistic reductionism.
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Therefore, in the “many-worlds interpretation”, the “observer” has no real function, and the
“measurement paradox” is solved by postulating a multitude of parallel material realities.
Additionally, by postulating endless copies of ourselves, the planet, the sun and all that there is,
the theory eliminates surreptitiously all that is unique, special, unrepeatable or subjective.
The electromagnetic spectrum is sometimes referred to as a paradigmatic example of the
irrelevance of perception and direct experience of the “observer”. After all, the light detectable
by a human being (or any other living thing) is infinitesimal when compared with the vastness of
electromagnetic radiation to which science has access, from radio waves to gamma rays. How
can awareness play a key role if it is perceptually restricted to a very tiny part of reality? At the
opposite pole in this issue, Merleau-Ponty argued that perception can not be undervalued, since
it is the foundation of all our understanding and engagement with the world. In his
phenomenological thought – which called precisely to a new dialogue between the body and
the mind – it fell to art and modern thought the merit of making us rediscover the world of
perception, in which we live everyday of our lives but which the dominant scientific view invites us
to forget.
Even more undeniable that the huge success of physics, is the evidence that we exist. This is the
most extraordinary fact in every moment of our lives. Consciousness and sensory organs are a
prerequisite for physics, not the reverse. All known laws are no more than “approximations”
(otherwise science could not advance), which shows that they are the result of thought and
perception, and not its foundation, explanation or final cause. For the philosopher David
Chalmers, the “hard problem of consciousness” is to scientifically elucidate the direct and
qualitative phenomenological experience – the perception of qualia. The contemplation of the
blue sky or the blue sea is not explained by the “Cartesian theater” of Daniel Dennett (for whom
consciousness is mere illusion), with homunculi within homunculi in an infinite regress. Watching
the sunrise is not only a visual experience but an intricate aesthetic field of meanings and
interpretations, beyond the mental image and corresponding neuronal patterns that the brain
possibly uses as representation of that image.
Computability
In 1949, in a text entitled “Do the electrons think ?”, Erwin Schrödinger reviewed, in the light of
contemporary physics, an age-old dilemma of Western philosophy: “Are our bodies, and the
bodies of animals, machines that act of necessity, according with their material constitution and
the material influence of the environment, including the impressions on sensory organs? “. In short,
are we automata? In ancient Greece, this issue opposed Leucippus to Lucretius, among others.
For Leucippus, the first atomic physicist, nothing happens without a cause: everything has the
need for a previous reason. The world should therefore be conceived as an infinite and strictly
deterministic chain of causes and effects. Inversely, by introducing the concept of clinamen,
Epicurus and Lucretius argued that atoms are irreducibly subject to an uncertainty principle: in a
small window of space and time, their movements are unpredictable and essentially nonmechanistic, which ultimately justifies the free will in all living beings.
Currently, to consider the universe and all it contains as a universal computer is the essential
dogma of the scientific worldview. This paradigm comes from the fact that all current scientific
laws are computable, with remarkable precision in the field of physics. This means that the
behavior of black holes, galaxies, planets and all the macroscopic things (including everyday
objects) obey, apparently, to a strict determinism. And the same happens in the subatomic
world, despite the constant confusion as to the nature of quantum mechanics: To make reality
probabilistic does not make it less deterministic, as can be seen in the famous Schrödinger
equation. As David Hume wrote, true uncertainty has nothing to do with probabilities, which are
themselves exact: the tossing of a coin ten thousand times is determined by the law of large
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numbers: approximately half face and half crown. Contrariwise, real uncertainty depends on
knowledge that is inherently inaccurate.
If everything works like a machine and depends on an algorithm, from massive galaxy clusters to
the most elementary, unimaginably small, particles, how can life or consciousness pretend to
have free will? The fact is that consciousness remains scientifically unexplained, though confined
to its last stronghold – the brain – which is often presented as the “most complex object ever
found in the universe,” containing almost as many neurons as the number of stars in the Milky
Way. The human mind invented the computer, but has not yet invented a computer capable of
inventing the human mind.
Thus arises computational neuroscience, recognizing from the outset that all the outside world, as
presented to our consciousness, is nothing more than a product of the brain, and not an
“objective” reality (because to this only science would have access) . The brain sees nothing and
hears nothing, remaining in complete darkness and absolute silence inside the skull. The signals
received by the sensory organs are converted into electrochemical signals to be interpreted by
the brain. Based on these signals, a mental representation or model of the world is built inside the
brain. In material and objective reality there are no sounds, colors or smells. All these perceptions
are mental and illusory constructions, for there is nothing in the physical definition of an acoustic
pressure wave that makes it audible, nor anything in an electromagnetic wave that makes it
visible.
As Rupert Sheldrake argues, to accept the current scientific view means to accept that our real
skull is beyond the horizon, beyond the sky and stars, as they appear to our eyes. If our whole
perception is nothing more than a model of the world constructed by the brain, inside the skull,
then the images of distant mountains or stars we see are inside our heads, which means that our
real skull is spatially farther than all the images that we can observe. This conclusion is in deep
contradiction with the perceptions from the sense organs, but the paradox is quickly ignored by
denouncing the illusion of perception and consciousness in the face of scientific and objective
“truth”.
Residually, dissents can be found within science itself, in relation to the computability of the mind.
For George Cantor, who opened the scientific doors of infinity to humanity, the essence of
mathematics lies in its freedom. Similarly, the Lucas-Penrose’s argument about Gödel’s theorem is
intended to demonstrate that the human mind is not a Turing machine, i.e. it is not a computer,
at least in regard to the understanding of mathematics. This is not to deny that there are indeed
computable aspects of the mind, but to place those in the unconscious side of the psyche. The
processes that allow the understanding of things, perception or ultimately consciousness, appear
to be non-computable and non-algorithmic.
Paraphrasing William James, we can argue that those who believe in the absolute determinism
have no reason to defend their arguments, because everything they do or say is completely
predetermined. Why bother to exercise a choice when there is, in fact, no freedom of choice?
Why defend an idea if freedom of thought is not authentic?
Since Galileo and Newton, the aspirations of science receded from an attempt at the world’s
intelligibility to the intelligibility of theoretical explanations of the world. When Newton realized
that by moving his hand he should be to move the moon, since a mysterious force (gravity)
produced an instantaneous “action at a distance”, he must have felt the same misunderstanding
that Einstein, when faced with “quantum entanglement” and its nonlocal properties, leding him
to dub the phenomenon “spooky action at a distance”.
The culmination of this tendency is expressed in a fundamentalism that includes Feynmann and
Richard Dawkins, among many others: they want us to believe that the essential are the numbers,
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that is, confirmation as accurately as possible between mathematical formulas and scientific
experiments. All subsecutive interpretation is superfluous, outside the domain of physics and
therefore out of reality, and should be relegated to philosophy or any other of the human
sciences. This is not in any way a neo-Pythagorean view, because to Pythagoras the
mathematical nature of reality meant the congregation of both scientific as well as mystical
interpretations, including the aesthetic sense for the natural order of all things – the harmony of
the spheres.
A human being is not only homo sapiens (rationality), but also homo demens (madness), homo
ludens (game), homo faber (creation / production), homo economicus (only interested in profit)
and so on. If, on the one hand, the super-specialization / fragmentation of knowledge is one of
the great tragedies of the current era, on the other, the absolute reduction of all the sciences to
physics is a belief that has no solid scientific basis, mainly due to the problem of time . Besides
being completely computable and deterministic, the laws of physics from Newton to Einstein
ignore that time is directional, with the notable exception of the second law of thermodynamics:
all laws are reversible in time. However, cosmology, biology, and even sociology or anthropology
are all evolutionary sciences. To deny the veracity of temporal flow is to deny one of the most
incontestable facts in the life of a human being and his/hers direct observation of how the world
works. The appearance and development of life on earth and of all civilizations, individual
experience and even the organization of sounds in music, are irreversible processes whose
temporal reversibility immediately raises the most absurd paradoxes.
Although no one has yet discovered how to move from chemistry to biochemistry, thus
replicating the origin of life, it is believed that biology is reducible to physics. Despite the fact that
consciousness (or awareness) remains an absolute mystery, it is believed that psychology is
reducible to biology, and consequently reducible to physics. However, applying the principle
referred to as Occam’s Razor, it seems much more logical and probable that physics will be
forced to incorporate the temporal direction at the core of it’s equations, than biology be
required to make Darwin’s theory of evolution a reversible process, or psychology, history,
sociology, anthropology, or philosophy conclude that time is circular and reversible, and that
there is no difference between the past and the future. One of the most important scientists in this
paradigm shift, both in physics and in chemistry, was Ilya Prigogine, for whom the illusion of time
reversibility comes from an almost exclusive focus on phenomena in equilibrium, such as the
movement of a pendulum or the orbits of planets around the sun. Far from equilibrium – through
“dissipative structures”, a new order emerges from chaos. It is an authentic “second Copernican
revolution” which has been, unfortunately, only recognized by a minority of the scientific
community.
Reflecting on the usual spatial metaphor between inner (or mental) world and outer (or physical)
world, the philosopher Alfred North Whitehead concluded that this is a mistake. Similarly to
Bergson, Whitehead argued that the metaphor should not be spatial, but temporal.
Fundamentally, the events of spacetime involve durations, not moments. Situated in “end-limit”
(future) of the duration of an event, the mind is presented as a set of unrealized possibilities,
acting through retro-causal process, where the future influences the past. Situated in “beginninglimit” (past) of the duration of an event, matter is subject to the customary causal and
deterministic laws where the past determines the future.
Determinism in physics rests upon the denial of time. But in biology, as this approach is untenable
in view of the Darwinian theory of evolution, the mechanistic hypothesis of nature and life is
manifested in the present hegemony of genetics and molecular biology. Paraphrasing the
evolutionary biologist Richard Dawkins, living beings are nothing but algorithms that copy
themselves, existing above all due to the immortality of their genes. An elephant is essentially a
self-replicating machine, which only incidentally yields the features that distinguish it from all other
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living organisms, known as “elephant”. The discovery of the genetic code, i.e., the material basis
of heredity, was extraordinary to prove the close relationship between all living beings on the
planet earth, but leaves us in complete darkness as to the uniqueness of each experience and
each form of existence. Infinitesimal differences in DNA clearly correspond to absolutely
disparate psychic worlds.
In the twenty-first century, certain results of neurophysiology were presented as irrefutable proof
of absolute determinism. According to the experiments conducted, the motor centers in the
human brain are activated before the desire to lift an object. For example, before a human
being decides to pick up a glass of water, activity was already detected in the motor cortex.
Despite all the fuss, this experience proves nothing, because all day we walk and move in the
world without the need for conscious thought to determine the action of each of our muscles.
And even if all of our decisions were really unconscious, that would not prove them be intrinsically
computable, or algorithmic.
The illusion of computability was born in a world where we live surrounded by machines,
algorithms and automated systems, often classified as “artificial intelligence”. The future will
undoubtedly be biotechnological, but it will require new knowledge and a new scientific view for
us to be able to build machines capable of thought, feeling or acttion, as the living beings we
know of today.
It is certainly remarkable that human have built CERN (European Organization for Nuclear
Research) – the most expensive scientific instrument ever invented by mankind, where the limits of
matter and energy are tested – or that have invested many millions in HGP (Human Genome
Project), that seeks to sequence one by one, all genes encoding the proteins of the human body.
But think about the potential effects that a budget of this size could archieve if used in so-called
“consciousness studies”, including its various branches. (Example: Orch-OR theory of Roger
Penrose and Stuart Hameroff).
One of the classic examples of the current obscurantism was the ban, lasting more than fifty
years, to study scientifically a drug like LSD, which in the 50’s and early 60’s sparked a revolution in
psychology and psychiatry comparable to “splitting of the atom” in physics , as evidenced by
the scientific literature of the time. For example, a treatment with LSD proved equal to or better
than all methods of current medicine to cure severe alcoholism, obtaining immediate results after
a single use. The passivity and connivance of scientists from all areas on this obscurantism is
inconceivable, since it means accepting that certain “states of matter” – some of which emerge
naturally, without human intervention, and others are even produced by the human body itself –
are outside the scope of science because the law and the jurisprudence of the states so
determines.
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Figure 1: Comparison of connections between brain areas, in the case of a placebo and under the effect of
psilocybin
( Petri et al. J.R. Soc. Interface 11: 20140873 http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0873 )

Anesthesia and other “altered states” of consciousness (caused by both chemicals as well as
music) are potentially privileged areas in the study of the psyche and its non-algorithmic
dimensions. The image above represents the results of a study published in 2014 by Petri, Expert,
Turkheimer, Carhart-Haris, Nutt, Helllyer and Vaccarino where it is shown that psilocybin – the
active ingredient contained in magic mushrooms – causes in functional brain patterns a huge
increase as to the connectivity of different areas, through the emergence of many transient
structures of low stability, and some more persistent: all of them completely new to the normal
functioning of the brain. It was the first time in the history of neuroscience that brain responses to
a hallucinogen were studied.
Quantum Biology
To a conservative view of biology, life should be restricted to the laws of classical physics, since: 1)
Einstein’s relativity only applies when mass is very large or speed is very high. 2) living beings are
too “warm, wet and noisy” for any “quantum coherence”to emerge at the macroscopic level.
However, already in 1944, Erwin Schrödinger had suggested in his book What is Life ?, that certain
quantum physical processes could play a key role in biological organisms, particularly in the
material basis of heredity. One of his arguments was that the astronomical precision of heredity
would not be easy to explain using nothing but classical physics. He was a courageous prophet
of quantum biology. More than seventy years after Schrödinger, the scientist Johnjoe McFadden
summarized some of the aspects of the current quantum biology:

1) Magnetoreception in birds

(leading candidate)

2) enzyme action

(confirmed at the end of the 1980s)

3) Photosynthesis

(confirmed and firmly established)

4) The olfactory perception

(speculative)

5) Mutations in DNA

(open question)
55

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X
6) Connections with cancer
7) connections to the origin of life

(very speculative)

8) connections to the nature of consciousness

First it should be recalled that, contrary to what some quantum biologists believe, the world is not
reducible to quantum mechanics, because that theory is self-contradictory and incompatible
with Einstein’s general relativity. We can only say that all matter is actually made up of quantum
waves and quantum particles when this view is consistent with the observations of the “classic”
and macroscopic world.
Secondly it should be noted, in addition to the already mentioned “measurement paradox,”
some of the strangest or counterintuitive aspects of quantum theory (when compared to
“common sense”), but that proved scientifically to have influence on biological organisms:
1) wave / particle duality (and Uncertainty Principle)
2) tunnel effect (or quantum tunneling)
3) Non-locality and Entanglement: immediate or instant connection between particles at
arbitrary distances.
Specifically, since 2006, deeper studies of photosynthesis in plants concluded that after a photon
of light is absorbed, it is converted into a wave, thus achieving the photosynthetic reaction
center more efficiently. If it was not a wave, but a particle, a photon would lose energy before
reaching the reaction center, and could never give rise to carbohydrates.
Quantum tunneling appears to be present in the case of the action of enzymes, particularly with
respect to electron exchange. Without enzymes, metabolism of living beings would be
impossible, which means that if quantum tunneling is important for enzymes, then it is absolutely
essential for life. Quantum tunneling means that due to the inherent uncertainty in position and
momentum of a particle, it can cross apparently insuperable barriers, as if a human being was
able to pass through walls or doors. Although counterintuitive, it is this phenomenon that allows
the sun to shine (otherwise the photons were trapped inside, and could not escape into outer
space). The fact that the sun shines is one of the few known macroscopic phenomena (apart
from life), where properties of the quantum world are directly responsible for what is observed in
the classical world.
As to the effects of non-locality and entanglement, it is plausible that there are active, for
example, in the eyes of birds, assisting the formation of magnetic compasses – which allow
detection of the magnetic field of the earth. These sensory organs seem to be one of the keys to
understand the fabulous migrations of many birds, which would be inexplicable without some sort
of quantum entanglement.
In any case, the argument that says that in biological organisms there can be no quantum
coherence because they are too “hot, wet and noisy” is definitely wrong. Although humans have
only been able to build quantum computers at temperatures close to zero, Darwinian evolution
had many millions of years to explore these processes. In particular, they exist in photosynthesis,
which occurs within trees and plants from all over the planet, at perfectly ordinary temperatures
considering the earth’s surface.
What immediately stands out is that, unlike almost all the macroscopic phenomena of inert and
inanimate matter around us, life has roots that extend to the quantum level. The consequences
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of this extraordinary observation are still in its infancy, but what is certain is that biology does need
quantum physics.
Connections between consciousness and quantum mechanics remain highly speculative. One of
the best candidates is the aforementioned Orch-OR theory by Roger Penrose and Stuart
Hameroff. (Orch-OR: Orchestrated Objective Reduction). In this theory, the “collapse of the wave
function” or the “state reduction” (which gave rise to the “Copenhagen interpretation” and
“many-worlds interpretation”, among others), is understood as the cause of elements of “proto consciousness”. A state superposition – for example, the spatial overlap of a particle – does not
mean opening a pandora’s box from which universes can jump out, because this superposition
has a theoretically finite decay time, which is spontaneous. For a common molecule, this time is
so long that is not observable, whereas in a stone it is almost instantaneous. This is more an
attempt to integrate quantum mechanics in Einstein’s relativity than the reverse: to change
relativity to obey the laws of quantum physics, as in the theories of quantum gravity. The “state
reduction” is objective (OR: objective reduction), in that it is spontaneous, and thus does not exist
only in the “subjective mind” of an observer. When these elements of “proto-consciousness” are
organized, or “orchestrated” in the brain (Orch-OR: Orchestrated OR), consciousness emerges.
The fundamental belief is that the “proto-conscious” elements are non-algorithmic processes,
non-computable or non-mechanistic, escaping therefore to all known laws of physics.
The physics fundamentals of the theory come from Penrose. The biological structures where the
process could occur were proposed by Hameroff, for whom it is a mistake to try to describe
consciousness at the level of neurons and synapses, precisely because the synaptic transmissions
are too large for the quantum world. Thus, Hameroff suggested that the microtubules inside the
neurons were the “quantum computers” required for the process “objective reduction” (OR).
One of the resonant frequencies of microtubules is located in the area of ultrasound (mega
hertz), which has been shown to have effects on animal brain, electrophysiologically, and in
terms of behavior. Hameroff believes that ultrasounds make the microtubules vibrate, making
them more active, with consequences for individual neurons as they develop axons and
dendrites. By testing the possible effect of transcranial ultrasound in consciousness, Hameroff
concluded that exposure to an 8 MHz sound for 15 seconds produces an improvement in mood
for 40 minutes, when compared to a placebo.
As an anesthesiologist, Hameroff also argues that one of the clues to consciousness is the 40 hz
brainwaves, since this frequency is removed with any anesthetic. In a recent proposal, Penrose
argues that these 40 hz can be beatings from higher frequencies, which suggests an intriguing
coherence between consciousness, sound and music.
Biomusic and Biomusicology
For the scientist Anirban Bandyopadhyay, consciousness is nothing more than a manifestation of
the “music of nature”, resulting from a network of vibrations that govern the inside of all living
organisms. In a conference entitled “Where does music exist ?” Bandyopadhyay argues that “the
universe is a fractal without in shape self-similarity but in information, consciousness is it’s music.”
Before we hear a sound between 20 and 20,000 hertz, the neurons of our brains need to operate
at higher speeds (on the order of kilohertz, or milliseconds). But for this to happen, proteins are
triggered within each neuron at even higher frequencies (on the order of megahertz, or
microseconds). And each protein depends internally on hundreds of switches and other even
faster processes (in the order of gigahertz, or nanoseconds). Theoretically, this line of thought
could be extended to the limit between the “classic” and the quantum world. For perception to
occur, the key is that these inner recursively clocks inside clocks (e.g. the neuron clock, the
protein clock, etc.) must all be synchronized. There is a rhythm within a rhythm within a rhythm …
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Bandyopadhyay, who proved the existence of resonance frequencies in microtubules (which is
consistent with the theory of Penrose and Hameroff), also recalls numerous cycles of the human
body: (e.g. 14 days: skin cells are replaced, 17 months: a new kidney; 2 years: new bones; 50
years: 50% of heart cells are replaced). All these durations are orchestrated as accurately as a
piece of music. Externally, we find the circadian rhythm (~ 24 hours), which is the basis of the
biological cycle of almost all living beings, proving unequivocally that the internal rhythms of life
are synchronized with the rhythms of the planet and the solar system, which in turn depend on
the galaxy rhythms, and so on. (A galactic year is the time the solar system takes to make one
orbit around the center of the galaxy, the solar system has about 20 years galactic, and the Milky
Way near 54). Ii is in this sense that Bandyopadhyay presents a fractal theory of time, (elected as
structural element of consciousness and perception), and eliminates the mechanistic
determinism – because processes extend to the unknown boundaries between the classical and
the quantum world.
In the traditional Cartesian dualism, matter and mind are absolutely different ( res extensa / res
cogitans), which corresponds, in music, to the distinction between “scientific sound” (which
obeys the laws of mechanistic acoustics and is completely inaudible, since it does not suppose
an observer or a type of listening), and “sound as perception” (covered by psychoacoustics).
When a sound is produced without an auditory system capable of perceiving it, everything would
reduce to the “scientific sound”, leading to the conclusion that nature would, in itself, be silent.
However, there is at least one element (time), which belongs both to the world of science and
the world of perception, unifying “sound as acoustic pressure waves” and “sound as qualia.” To
K. Stockhausen, all music consists of temporal relations, and the areas of sound perception
(timbre, pitch, rhythm or form) simply correspond to different time scales. Sounds do not exist in
time, it is time that is born and exists in every sound. Drawing a parallel with biology, we find that
all our internal rhythms are nothing but temporal relations. If the atoms that constitute us are
going to renew, then we should not think of life as the matter we are made of, but as a wave that
travels through our body, vibrating all structures, from bones to proteins, and thus organizing an
intricate and recursive system of rhythms within other rhythms.
Sound exists at all scales, from the barely audible murmur of atoms, to the distant cry of galaxy
clusters. Recently, it was discovered that even the outer space itself is not quiet. For example,
when two black holes collide and join, the amount of energy is such that the space-time itself
rings, and “resonates like a drum,” as astrophysics Janna Levin says. We can not see a black hole,
but we can hear it. These so-called “gravitational waves”, predicted by Einstein’s general theory
of relativity in 1916 and confirmed in 2016 by the LIGO team (Laser Interferometer GravitationalWave Observatory) and VIRGO, represent a new “sensory organ” – listening to sounds never
before navigated.
Subject to the computational model, the cognitive neuroscience of music is particularly focused
at the level of neurons and synapses as the brain mechanisms underlying hearing, performance
or musical composition. But hearing alone involves neural networks on a large scale: the
prefrontal cortex, motor cortex, auditory cortex, visual cortex, cerebellum, hippocampus,
amygdala, nucleus accumbens, corpus callosum, autonomic nervous system, vestibular system
and the enteric nervous system, etc. In short, it activates the whole brain. But what goes on inside
of each of the 86 billion neurons?
For David Bohm, the “implicate order” is the bridge between mind and matter, depending on a
universe which is an indivisible whole – it can not be analyzed in components that interact and
exist separately. Bohm discovers what unites the two main physical theories (relativity and
quantum mechanics): they are both revealing aspects of holism of the entire universe. In
Einstein’s theory: 1) the relativity of the concepts of space and time; 2) the existence of a
“universal” dynamic field, in a constant flow – the gravitational field. In quantum mechanics, in
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addition to non-locality and entanglement, the key is that a quantum process is indivisible as
such: it can not be divided without ceasing to be what it is.
At the other end, Steven Pinker described music as auditory “cheesecake”, which means it did
not play any major role in the biological evolution of humanity (and even less in other species),
and is just a by-product of evolution. Pinker argues that music only came after language, which
seems deeply contradictory with all sound expressions of the animal world, many of which remain
unexplained only by communication (ethological studies), or their acoustic nature (anatomical
and psychological studies).
Do all the sounds we hear exist only in our mind, inside the brain? Or can the “sound as
perception” be the boundary between consciousness and imagination? Between a
consciousness that dreams of a world, and a world that dreams of a conscience?
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Literatura e animalidade, de Maria Esther Maciel . 2016
por Maria Esther Maciel*

Como alguns escritores modernos e contemporâneos lidam com a alteridade animal em suas
obras, bem como com a noção de humano? Em que medida as discussões bioéticas,
biopolíticas e ecológicas do nosso tempo incidem, ainda que obliquamente, no enfoque
literário dessas questões? O que definiria o conceito de animalidade? Como os poetas buscam
capturar pelas palavras a subjetividade animal? Até que ponto é possível escrever o animal?

Essas são algumas das questões que atravessam o recém-publicado livro Literatura e
Animalidade, primeira obra no Brasil voltada exclusivamente para reflexões sobre animais,
animalidade e os limites do humano na literatura moderna e contemporânea, a partir das
contribuições teóricas sobre o tema nas áreas de filosofia, estudos literários, etologia e
biopolítica.
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O livro contextualiza a questão do animal em obras de autores de diferentes nacionalidades,
com ênfase na produção literária da segunda metade do século 20 e início do século 21. Isso,
sem deixar de fazer também remissões a séculos passados, com vistas a traçar as principais
linhas de força da chamada zooliteratura ocidental. Entre os muitos escritores abordados, estão
J.M. Coetzee, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Ted Hughes, Jacques Roubaud, Marianne
Moore, Wilson Bueno, Astrid Cabral, Herberto Helder, Luíza Neto Jorge e Eucanaã Ferraz.
Escritores esses que inventaram – cada à sua maneira – diversas vias de acesso à alteridade
animal, possibilitando a nós, leitores, uma travessia das fronteiras entre as espécies, rumo
também ao encontro da animalidade que nos habita.

Tomando como referência as contribuições do pensamento de Michel de Montaigne, Jacques
Derrida e, principalmente, de J.M. Coetzee, o estudo busca ainda mostrar como a filosofia
humanista antropocêntrica contribuiu não apenas para alimentar uma relação predatória dos
homens com os animais, mas também para estabelecer hierarquias e práticas de violência nas
relações dos humanos com os próprios humanos. Daí a necessidade de se repensar o conceito
de humanismo e as relações entre as espécies fora dos limites do antropocentrismo e do
especismo que definiram (e ainda definem) a noção de vida.

O volume, dividido em um prólogo e três capítulos (“Pensar o animal”, “Narrativas da
animalidade” e “Animais poéticos, poesia animal”), inclui como anexo uma entrevista feita com
o filósofo e etólogo francês Dominique Lestel, autor de quase uma dezena de livros sobre a
noção de animalidade e condição dos animais no mundo contemporâneo.

..
*Maria Esther Maciel é escritora e professora titular de Teoria da Literatura e Literatura
Comparada na Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Publicou, entre outros, os livros: A
memória das coisas – ensaios de literatura, cinema e artes plásticas (2004); O livro de Zenóbia
(ficção, 2005); O livro dos nomes (ficção, 2008); Escrever/Pensar o Animal – ensaios de
zoopoética e biopolítica (org. 2011); e Literatura e animalidade (ensaios, 2016).
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Literature and Animality, by Maria Esther Maciel . 2016
by Maria Esther Maciel*

How do some modern and contemporary writers deal with the alterity of animals in their works, as
well as with the very notion of humanity? To what extent do our time’s bioethical, biopolitical and
environmental discussions affect, even if tangentially, the literary focus of these questions? How
would the concept of animality be defined? How do poets attempt to incorporate animal
subjectivity into their poems? To what extent is it possible to write the animal?

These are some of the questions present in the recently-published book Literatura e Animalidade
(Literature and Animality), the first Brazilian publication focused exclusively on reflections
regarding animals, animality and the limits of the human in modernist and contemporary
literature, utilising related theoretical contributions in the fields of philosophy, literary studies,
ethology and biopolitics.
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The book contextualises the question of the animal in works of authors of various nationalities, with
an emphasis on literary production from the second half of the 20th century up until the early 21st
century – without, however, reneging works from previous centuries, as key pillars of the so-called
Western zooliterature can be traced back to them. Among the many writers examined are J.M.
Coetzee, Clarice Lispector, Wilson Bueno, Astrid Cabral, Herberto Helder, Luíza Neto Jorge and
Eucanaã Ferraz. All these are writers who invented – each in their own way – different ways of
accessing animal alterity, thus enabling us, readers, to cross the boundaries between species and
head towards the animality within us.

With the contributions and thoughts of Michel de Montaigne, Jacques Derrida and, especially,
J.M. Coetzee as reference, this study also aims to show how a humanist and anthropocentric
philosophy contributed not only to fuel a predatory relationship between humans and animals,
but also to establish hierarchies and violent practices in the relations between humans
themselves. Therein lies the need to rethink the concept of humanism and interspecies relations
outside the boundaries of anthropocentrism and speciesism that have defined (and continue to
define) the very concept of life.

The volume is split into a prologue and three chapters (“Pensar o Animal”, Narrativas da
Animalidade” and “Animais Poéticos, Poesia Animal”; ”Thinking the Animal”, “Narratives of
Animality” and “Poetic Animals, Animal Poetry”), and includes as an appendix an interview with
French philosopher and ethologist Dominique Lestel, who has authored almost ten books on the
concept of animality and the state of animals in the contemporary world.

*Maria Esther Maciel she is a writer and a full professor of Literary Theory and Comparative
Literature at the Federal University of Minas Gerais, Brazil. She has published, among others, the
books: A memória das coisas – ensaios de literatura, cinema e artes plásticas (2004) (The memory
of things – literature essays, film and visual arts); O livro de Zenóbia (ficção, 2005) (The book of
Zenóbia); O livro dos nomes (ficção, 2008) (The book of names); Escrever/Pensar o Animal –
ensaios de zoopoética e biopolítica (org. 2011) (Writing / Thinking the Animal – zoopoética tests
and biopolitics); and Literatura e animalidade (ensaios, 2016) (Literature and animality).
..
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Politizando as Plantas
por Patrícia Vieira*

The Green Thread: Dialogues with the Vegetal World
Patrícia Vieira, Monica Gagliano, John Ryan (ed.)

O livro The Green Thread: Dialogues with the Vegetal World reúne um conjunto de ensaios sobre
plantas nas áreas das humanidades e ciências sociais (filosofia, literatura, antropologia, cinema,
artes plásticas). O fio condutor que une os vários capítulos é a crítica a uma concepção
antropocêntrica das plantas como seres aos quais falta autonomia, consciência, inteligência,
etc. e uma tentativa de repensar estas categorias a partir do mundo vegetal.
A definição aristotélica do ser humano como “animal político” [Zoon politikon] proscreveu, de
modo amplo, todos os outros seres vivos da complexa esfera da política[i]. Enquanto os animais
ainda se poderiam aproximar da acção política em virtude de sua maior semelhança com os
seres humanos na escala hierárquica das diferentes formas de vida, as plantas ficaram
completamente de fora desta equação. E, no entanto, a flora tem estado na vanguarda da
política humana desde muito cedo. O desenvolvimento das sociedades agrícolas há cerca de
doze mil anos atrás, tornada possível por uma exploração eficiente de certos tipos de plantas,
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desencadeou uma das mudanças mais profundas na história humana, gerando níveis sem
precedentes de desigualdade e permitindo a criação de vastos impérios[ii]. Já no século XX, a
chamada “Revolução Verde”, baseada na mecanização da agricultura, no uso extensivo de
fertilizantes, bem como de híbridos e, mais tarde, de sementes geneticamente modificadas,
teve profundas repercussões políticas. Estes desenvolvimentos beneficiaram principalmente a
América do Norte, a Europa e o Japão, e contribuíram para o relativo declínio da União
Soviética, que começou a cultivar sementes híbridas mais tarde do que o Ocidente, e para o
empobrecimento geral da África, incapaz de financiar a transição de uma agricultura de
subsistência para um sistema agrícola industrial[iii].
Mas as plantas não se limitam a fornecer a base material para o desenvolvimento político
humano, nem formam simplesmente o pano de fundo de acções políticas. Grande parte da
história da humanidade foi concebida em termos de uma luta para conquistar e governar uma
natureza selvagem e feroz, sendo as plantas um dos aspectos mais salientes deste poderoso
inimigo a ser subjugado[iv]. Se invertermos a famosa frase de Carl von Clausewitz do início do
século XIX e considerarmos a política como uma continuação da guerra por outros meios[v],
chegamos à conclusão que a nossa relação com a vida vegetal sempre foi eminentemente
política. Temos lutado para superar o reino vegetal em vastas áreas de terra, colonizado o seu
território e forçado as plantas a tornarem-se súbditos obedientes, trabalhando para colmatar as
nossas necessidades.
A classificação das plantas como perigosas ou úteis, invasivas ou nativas, formando um “Inferno
verde”, ou, em vez disso, espelhando o “Paraíso terrestre” atesta a natureza política da nossa
relação com a flora. Recorrendo à definição da política proposta pelo jurista Carl Schmitt como
a distinção entre inimigos e amigos[vi], os seres humanos comportam-se politicamente perante a
vida vegetal através da identificação de alguns dos seus elementos – plantas venenosas, por
exemplo –, como inimigos a serem destruídos, enquanto que outras são muito bem aceites sob o
título de amigas – plantas nutritivas, como as batatas ou as maçãs, plantas belas, como as
orquídeas, plantas perfumadas, tais como alecrim, e assim por diante. Os seres humanos têm
forjado com as plantas parcerias estratégicas, cujo sucesso determinou a nossa sobrevivência
numa variedade de ambientes diferentes, ao mesmo tempo que contribuíram para a expansão
exponencial de certas espécies vegetais – arroz, milho, ou as roseiras, por exemplo – em
detrimento
de
outras.
A definição da política de Schmitt destaca a natureza inerentemente ambígua da expressão
“politizar as plantas.” Como já vimos, os seres humanos trataram desde sempre as plantas de
forma política, postulando algumas como amigáveis e outras como hostis aos seus esforços.
Considerando que o núcleo de uma atitude política é estabelecer uma distinção entre amigos
e inimigos, no entanto, também dos animais e plantas pode ser dito que se comportam
politicamente. Os seres vegetais são capazes de reconhecer os seus parentes, forjar alianças
com outras plantas e animais – por exemplo, com insectos, que agem como polinizadores – e
identificar os seus inimigos, que tentam evitar, por exemplo, pela libertação de compostos
voláteis no ar ou pela contracção das suas folhas[vii]. A expressão politização das plantas
implica, deste modo, a consideração das plantas como objecto politizado, assim como sujeito
que politiza.
A política humana e a política das plantas interagem, chocam e, por vezes reforçam-se. As
plantas não são meros seres passivos que sofrem os efeitos da acção humana mas
frequentemente informam e chegam mesmo a determinar a nossa actividade política. Torna-se
assim impossível distinguir entre política humana sobre plantas e a política das plantas tout court.
Este intercâmbio, ou melhor, a irrelevância destas categorias simplistas, revela a relação
simbiótica que temos com as plantas.
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As plantas compreenderam há muito das vantagens de ter os seres humanos e outros animais
do seu lado. Basta pensarmos na beleza e fragrância das flores para nos apercebermos de
como as plantas nos manipulam para as admirarmos e, deste modo, as ajudarmos a
reproduzirem-se. Somos nós, humanos, que temos ficado para trás na nossa convicção de que
podemos ser mestres e senhores das plantas. Já é tempo de aprendermos com elas e
adoptarmos uma atitude mais diplomática na nossa política das plantas.

Notas

[i] Aristotle, Politics, I, 1253a.
[ii] Para uma análise em profundidade do aumento da desigualdade nas sociedades humanas,
consulte Kent Flannery e Joyce Marcus, The Creation of Inequality: How our Pre-Historic Ancestors
Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).
[iii] J.R. McNeill, Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth Century
(London and New York: Norton, 2001), 225–26.
[iv] Para uma análise detalhada das maneiras em que as plantas e florestas em particular, têm
sido interpretados como o reverso da civilização no mundo ocidental, ver Robert Pogue Harrison,
Forests: The Shadow of Civilization (Chicago and London: University of Chicago Press, 1993).
[v] Carl von Clausewitz escreveu famosa frase “A guerra é uma mera continuação da política
por outros meios” em On War. Project Gutenberg. Consultado a 16 de Junho de 2015,
http://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm.
[vi] Carl Schmitt, The Concept of the Political, trans. G. Schwab (Chicago and London: The
University of Chicago Press, 2007), 29.
[vii] Para alguns exemplos, ver Raguso, “Wake Up and Smell the Roses,” Annual Review of
Ecology, Evolution and Systematics 39 (2008): 549-69; Martin Heil e Jurriaan Ton, “Long-distance
Signalling in Plant Defence,” Trends in Plant Science 13 (2008): 264–72; Marcel Dicke, “Behavioural
and Community Ecology of Plants That Cry for Help,” Plant, Cell &Environment 32 (2009): 654–65;
Martin Heil e Richard Karban, “Explaining Evolution of Plant Communication by Airborne Signals,”
Trends in Ecology and Evolution 25 (2010): 137–44.

*Patricia Vieira. Professora Associada de Espanhol & Português e Estudos de Cinema & Media, e
Diretora do Programa de Literatura Comparada na Universidade de Georgetown. Co-editou
Existential Utopia: New Perpectives on Utopian Thought (2011). É co-editora geral da série de
livros Future Perfect: Images of the Time to Come in Philosophy, Politics and Cultural Studies na
Rowman e Littlefield International.

.

66

animalia vegetalia mineralia 7 . ano / year 3 . Primavera 2016 / Spring 2016. ISSN 2183-265X

Politicizing Plants
by Patrícia Vieira*

The Green Thread: Dialogues with the Vegetal World
Patrícia Vieira, Monica Gagliano, John Ryan (ed.)

The book The Green Thread: Dialogues with the Vegetal World brings together essays about
plants in the humanities and social sciences (philosophy, literature, anthropology, cinema and
the arts). The guiding thread that unites the various chapters is a critique of an anthropocentric
view of plants, whereby they lack autonomy, conscience, intelligence, and so on, and an
attempt to rethink these categories from the perspective of the vegetal world.
Aristotle’s foundational definition of the human being as a “political animal” [zōon politikon]
proscribed, in one broad stroke, all other living entities from the complex realm of politics.[1] While
animals might still approximate political action by virtue of their propinquity to humans in the
Aristotelian hierarchical scale of life, plants were altogether absent from the picture. And yet flora
has been at the forefront of human politics from very early on. The development of agricultural
societies some twelve thousand years ago, made possible by an efficient exploitation of certain
types of plants, triggered one of the most profound shifts in human history, generating
unprecedented levels of inequality and allowing for the rise of vast empires.[2] Already in the
twentieth century, the so-called “Green Revolution,” based upon the mechanization of
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agriculture, the extensive use of fertilizers, as well as of hybrid and, later, genetically modified
seeds, had profound political consequences. These developments primarily benefited North
America, Europe, and Japan, while contributing to the relative decline of the Soviet Union, which
caught on to hybrid seeds later than the West, and to the general impoverishment of Africa,
unable to fund the transition from a traditional to an industrial agricultural system.[3]
But plants do not merely provide the material basis for human political development, nor do they
simply form the backdrop against which politics takes place. Much of humankind’s history has
been framed in terms of a fight to conquer and rule over a wild and fierce nature, plants being
one of the most salient aspects of this powerful enemy to be subdued.[4] If we invert Carl von
Clausewitz’s famous dictum from the early nineteenth century and regard politics as a
continuation of war by other means,[5] then our relationship with vegetal life has always been
eminently political. We have struggled to overcome plants’ hold onto vast swathes of the earth,
colonized their territory, and forced them to become obedient subjects working to fulfill our
needs.
The classification of plants as dangerous or useful, invasive or native, forming a “green Hell” or,
instead, mirroring the “earthly Paradise” testifies to the political nature of our engagement with
flora. Going back to jurist Carl Schmitt’s understanding of politics as the distinction between
enemies and friends,[6] humans behave politically toward vegetal life by identifying certain of its
elements—poisonous plants, for instance—as enemies to be destroyed, while others are warmly
accepted within the fold of friendship—edible, nutritious plants such as potatoes or apples,
beautiful ones, like orchids, fragrant ones, such as rosemary, and so on. Humans have forged
strategic alliances with plants, the success of which has determined our survival in a variety of
different environments, at the same time as it has contributed to the exponential expansion of
certain vegetal species—rice, maize, or rose bushes, for instance—to the detriment of others.
Schmitt’s definition of politics highlights the inherently ambiguous nature of the expression
“politicizing plants.” As we have just seen, humans have always rendered plants political by
positing some of them as friendly and others as inimical to our endeavors. Considering that the
core of a political attitude is to draw a distinction between friends and enemies, however, both
animals and plants can also be said to behave politically. Vegetal beings are able to recognize
their kin, forge alliances with other plants and animals—for instance, with insects, who act as
pollinators—and identify their enemies, which they try to avoid, for example, by releasing volatiles
into the air or by contracting their leaves.[7] To envision “plants” in the expression politicizing
plants both as the politicized object and as the politicizing subject is one of the challenges posed
by contemporary environmental politics. How do human politics and the politics of plants
intersect, clash, or are mutually reinforced? In which ways has vegetal life informed or even
dictated human political activity? And, in turn, what have been some of the effects of human
politics for flora? These questions reveal that, at the limit, it becomes impossible to distinguish
between human politics about plants and plant politics tout court.
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[1]. Aristotle, Politics, I, 1253a.
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[3]. J.R. McNeill, Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth Century
(London and New York: Norton, 2001), 225–26.
[4]. For a detailed analysis of the ways in which plants, and forests in particular, have been
construed as the obverse of civilization in the Western world, see Robert Pogue Harrison, Forests:
The Shadow of Civilization (Chicago and London: University of Chicago Press, 1993).
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Brigitte Bauer e ‘Dogwalk’
entrevista por João Bento*

© Brigitte Bauer

Brigitte Bauer nasceu em 1959, na Alemanha. Vive e trabalha em Arles, França, desde 1987.
Bauer trabalha com fotografia e vídeo. O seu mais recente projeto intitula-se ‘Dogwalk’ (20112014).
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Quando é que iniciaste a tua carreira? No teu website está escrito que ‘Ostdeutschland’ foi
fotografado em 1990, mas, aparentemente, as imagens estiveram de algum modo esquecidas
até 2009. O teu primeiro projeto de relevo foi ‘Montagne Sainte-Victoire’, realizado entre 1992 e
1994 – concordas?
Brigitte Bauer: De facto, a minha carreira começou com ‘Montagne Sainte-Victoire’. Foi com
essa série que surgiu a minha primeira exposição e as primeiras vendas para coleções públicas e
privadas. As fotografias de ‘Ostdeutschland’ foram feitas em 1990 – imediatamente após ter
recebido o meu diploma pela Ecole Nationale Supérieure de la Photographie em Arles – e não
pertenciam a nenhum projeto elaborado. Tratavam-se somente de fotos que realizei na minha
primeira viagem à antiga Alemanha de Leste no verão de 1990, no período seguinte à queda
do Muro de Berlim, antes da reunificação. Tive essas imagens esquecidas durante muito tempo.
Apenas regressei a elas em 2012, quando a Ecole Nationale pediu a alguns dos seus antigos
alunos uma contribuição para o livro ‘Qu’avez-vous fait de la photographie’, publicado para a
comemoração do 30.º aniversário da escola.
Como descreverias a tua prática artística?
O meu trabalho incide sobretudo na exploração do mundano e de lugares não espetaculares.
Após ‘Montagne Sainte-Victoire’ apercebi-me de que não tinha interesse por lugares de grande
beleza e significado especial (‘Montagne Sainte-Victoire’ possui uma longa tradição na pintura).
Eu procuro ir a lugares que são verdadeiramente banais e onde posso descobrir algo
interessante, como jogadores de paintball na floresta (‘Jeu de forêt’, 2008) ou casais nas ruas de
Alexandria, no Egipto (‘Fragments d’intimité – Alexandrie’, 2005-07). Uma outra vertente do meu
trabalho é mais pessoal, como o questionar da identidade cultural em ‘D’Allemagne’ (200171
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2002) ou o recente ‘Dogwalk’, que diz respeito a um aspeto da minha vida do dia a dia. No
geral, a minha abordagem parece documental, mas penso que cada fotografia se trata de
uma construção de algum tipo e por vezes existem elementos de ‘mise en scène’ no meu
trabalho que poderão não ser muito óbvios ou identificáveis. Por exemplo, nos projetos ‘Aller aux
jardins’ (2010-2011) e ‘AlexWest’ (2009 / 2012 / em curso).
Qual é a relação entre o projeto coletivo ‘France(s) Territoire Liquide’, Paul Wombell e o teu
projeto ‘Dogwalk’?
A ideia por trás de France(s) Territoire Liquide (FTL) era a de reunir vários fotógrafos – de
diferentes contextos, de origens diversificadas e várias idades – e investigar coletivamente a
paisagem francesa dos dias de hoje, seguindo o exemplo de projetos coletivos anteriores como
DATAR, da década de 1980. Os quatro fotógrafos que deram início ao FTL desejavam trabalhar
com um curador independente e escolheram Paul Wombell, pela sua extensa experiência e
excelente competência. Eu fui então convidada a participar, como um dos fotógrafos. Não
havia dinheiro e cada um tinha de realizar o seu trabalho pelos seus próprios meios. Essa foi uma
das razões pelas quais decidi fazer um projeto em “casa”. Além disso, nunca antes tinha levado
a cabo um trabalho em Arles e já me encontro a viver aqui há 26 anos. Iniciei o ‘Dogwalk’ no
final de 2011 e parei em março de 2014, de modo a estar pronto para a exposição coletiva no
TriPostal em Lille, em junho desse mesmo ano. Paul validou todos os projetos, esteve fortemente
envolvido na apresentação das obras na exposição e redigiu todos os textos introdutórios.
Quanto deste projeto aborda a natureza da atividade de passear cães e quanto é acerca das
coisas que observas enquanto passeias o cão. Consideras apropriado fazer-se esta distinção?
Ambas as coisas são dependentes uma da outra, de modo que é difícil fazer uma distinção.
Todos os passeios tiveram lugar em áreas onde não haviam carros e onde fosse seguro a minha
cadela, Charo, mover-se à vontade. De certo modo, adaptei-me ao ritmo dela e apercebi-me
de coisas em que não teria reparado se me encontrasse a passear sozinha. Por exemplo,
quando a Charo me trazia de volta um pau, eu tinha de me baixar para o apanhar, o que me
proporcionava uma nova perspetiva e permitia ver as coisas de um angulo diferente. Prestei
atenção a coisas que normalmente não noto, como coisas espalhadas pelo chão, pedaços de
lixo ou pequenas flores. Quando vejo a Charo a erguer o nariz no ar, pergunto-me o que será
que ela está a farejar e como poderá ser tal cheiro. “Dog walking” também significa “rotina” e
“repetição”, e ambas podem ser muito úteis para reparar em coisas. Normalmente eu não
regresso dezenas de vezes aos mesmos lugares, mas desta vez foi isso que fiz. Tirei muitas fotos do
mesmo local ou do mesmo objeto em diferentes ocasiões. Decidi não guardar mais do que 12
imagens de cada passeio. Ainda assim, terminei o projeto com aproximadamente 3000
fotografias.
Podes falar-me sobre o uso duma câmara de telemóvel para desenvolver o projeto?
Foi a primeira vez que usei uma máquina fotográfica de telemóvel (um Samsung Galaxy S) para
um trabalho “sério” e fiquei verdadeiramente impressionada com a qualidade das imagens.
Claro, não poderei imprimir grandes ampliações, mas isso não é um problema, pois considero
que não têm a necessidade de ser muito ampliadas. 30×40 cm é óptimo. Usando o menu da
câmara, é possível fazer alguns ajustes, como o modo de focagem por exemplo, o que é útil.
Aquilo de que senti falta foi uma alça para pendurar o telemóvel no pescoço! Teria sido muito
útil, especialmente quando a Charo me pedia para apanhar e lhe lançar o pau!
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Partindo das imagens que apresentaste, poderemos imaginar que apenas passeaste a Charo
durante o dia e que não saíam se estivesse a chover. Tentaste fazer fotografias em ocasiões em
que fizesse mau tempo e durante a noite?
Por vezes chovia e eu tirava fotografias, mas há apenas umas poucas imagens com mau tempo
porque não é frequente esse tipo de clima aqui no sul de França. Eu nunca saio durante a noite
para estes passeios – na maioria dos sítios em que fotografei não existem postes de iluminação,
de modo que não seria capaz de ver nada. Eu vivo numa casa com um enorme jardim e,
portanto, não há a necessidade de sair com a Charo logo cedo pela manhã ou à noitinha.
A Charo que tipo de cão é?
É um cruzamento, Border collie e Malinois (Pastor-belga).
Charo é um nome interessante – de onde é que surgiu?
É um nome espanhol, é o diminutivo de “Rosario”, e é também a personagem principal de uma
série de livros do autor espanhol Manuel Vázquez Montalbán, na qual Charo é a namorada
prostituta de Pepe Carvalho.
Que idade é que tem?
Tem 14 anos, nasceu em abril.
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Como é que a Charo surgiu na tua vida?
A Charo veio de um refúgio para animais. Foi lá que ela nasceu e está comigo desde as 6
semanas de idade.
Já tinhas tido outros cães antes?
Não. Teria adorado, mas quando era mais jovem o meu estilo de vida tornava isso difícil (viagens
constantes, viver sozinha em apartamentos minúsculos). Mas os meus pais tinham uma quinta e
eu cresci com diversos tipos de animais.

© Brigitte Bauer

Alguns fotógrafos realizaram obras com ou acerca dos seus cães de forma a reconhecer a sua
importância. Poderia esta ser uma dimensão oculta no teu trabalho?
Ao princípio não era. Quando comecei a refletir acerca do FTL limitei-me a pensar sobre onde e
como poderia eu fazer um trabalho de paisagem de longa duração. Então, rapidamente, tomei
consciência de que a Charo é verdadeiramente o coração deste trabalho e alegra-me mostrar
desta forma o quão importante é ela na minha vida. Ver como vivemos com os nossos cães,
observar os nossos amigos com os seus cães, eu considero-os membros da família a 100%. Não
como filhos, claro – jamais chamaria a Charo de “minha bebé” ou coisa do género – mas como
verdadeiras companhias.
Em Lille apresentaste três grupos de imagens (‘Classements’, ‘Promenades’ e ‘Poteau rouge’), e
ainda um vídeo feito na perspetiva da Charo (‘Charo’s video’) e uma única imagem da Charo
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(‘2014-02-23 15.51.37’). Qual foi a intenção em apresentar uma fotografia isoladamente? Para
mim tem o efeito de uma foto determinadora, a qual afirma “isto trata-se de um projeto acerca
de passear este cão, nesta paisagem concreta, num momento particular da minha vida.”
Sim, é isso mesmo. Para mim era importante mostrar uma imagem isolada da Charo, mas não
numa situação específica. Esta pretende ser uma espécie de foto “genérica” (representativa)
de todas as outras. Além disso, cada fotografia que tirei durante este projeto poderia ser
apresentada isoladamente.
Em ‘Classements’ observamos diferentes objetos, vistas e situações que encontraste durante os
passeios. A série ‘Promenades’ mostra os vários locais em que passeaste com a Charo. ‘Poteau
rouge’ é uma peça que mostra um local particular de diversas formas…
O passeio ao longo do rio é um dos meus caminhos favoritos. Existe uma estrutura vermelha
situada mais ou menos a meio do caminho em que reparei de todas as vezes. É um objeto
visualmente forte na paisagem, que eu já conhecia ainda antes de ter a Charo. Para a
exposição combinei imagens de vários passeios ao longo do rio numa só peça e posicionei
sempre as imagens do “poteau rouge” de modo a que, no final, criassem uma linha vertical de
estruturas vermelhas.
Qual foi a reação inicial das pessoas ao teu trabalho na exposição?
Pelo que pude observar, as reações foram muito variadas. Algumas pessoas não mostraram
qualquer interesse, limitavam-se a passar em frente das molduras, enquanto que outras
prestavam uma atenção cuidadosa a cada peça do trabalho. Houve questões frequentes
acerca do número de imagens, da frequência dos passeios e as pessoas tiveram curiosidade
em saber como é que selecionei as fotos de entre as 3000 com que terminei. Algumas pessoas
acharam divertido e outras mostraram sincero interesse no facto de um animal ter sido um
verdadeiro colaborador nesta obra.
Brigitte Bauer tem patente a exposição ‘Dogwalk’ com France(s) Territoire Liquide no MAPRAA
em Lyon até 25 de maio, e terá em breve uma exposição no Parcours de l’Art em Avignon de 1 a
23 de outubro de 2016.

*João Bento é editor de Fauna & Flora, uma plataforma de investigação sobre animais e plantas
na fotografia (www.faunaandflora.org). No domínio fotográfico, investiga e desenvolve trabalho
artístico, organiza e lecciona workshops, e é colaborador regular da revista Four&Sons.
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Brigitte Bauer and ‘Dogwalk’
Interview by João Bento*

© Brigitte Bauer

Brigitte Bauer was born in 1959 in Germany. She has been living and working in Arles, France,
since 1987. Bauer works with photography and video. Her most recent project is called ‘Dogwalk’
(2011-2014).
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João Bento: When did you start your artistic career? On your website it is written that
‘Ostdeutschland’ was photographed in 1990 but, apparently, the images were somewhat
forgotten until 2009. Your first significant project was ‘Montagne Sainte-Victoire’, made between
1992 and 1994 – would you agree?
Brigitte Bauer: Indeed, my career started with ‘Montagne Sainte-Victoire’. With that series I had
my first exhibitions and first purchases for public and private collections. The photographs from
‘Ostdeutschland’ were made in 1990 – just after my diploma at the Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie in Arles – and they were not part of an elaborate project. They were just
pictures that I made on my first trip to former East Germany in the summer of 1990, in the period
after the fall of the Wall, before the reunification. I forgot about these images for a long time. I
only came back to them in 2012 when the Ecole Nationale asked some of their former students
for a contribution to the book ‘Qu’avez-vous fait de la photographie’, published to
commemorate the 30th anniversary of the school.
How do you describe your artistic practice?
My work is mostly about the exploration of the mundane and unspectacular places. After
‘Montagne Sainte-Victoire’ I realised that I was not interested in places of significant beauty and
special meaning (‘Montagne Sainte-Victoire’ has a long tradition in painting). I often go to places
that are really ordinary and where I might discover something interesting, like paintball players in
the forest (‘Jeu de forêt’, 2008) or couples in the streets of Alexandria, Egypt (‘Fragments
d’intimité – Alexandrie’, 2005-07). Another part of my work is more personal, as the questioning of
cultural identity in ‘D’Allemagne’ (2001-2002) or the recent ‘Dogwalk’, that is concerned with an
aspect of my everyday life. In general, my approach looks documentary but I think that every
photograph is a construction of some sort and sometimes in my work there are elements of ‘mise
en scène’ that might not be so obvious to identify. For example, in the projects ‘Aller aux jardins’
(2010-2011) and in ‘AlexWest’ (2009 / 2012 / ongoing).
What is the relationship between the collective project ‘France(s) Territoire Liquide’, Paul Wombell
and your project ‘Dogwalk’?
The idea behind France(s) Territoire Liquide (FTL) was to gather many photographers – from
different backgrounds, various locations and different ages too – and collectively investigate the
French landscape(s) of today, following the example of previous group projects such as DATAR in
the 1980’s. The four photographers that started FTL wanted to work with an independent curator
and chose Paul Wombell, for his long experience and excellent skill. I was then invited to
participate, as one of the photographers.There was no money and everybody had to do the
work within his or her own means. That is one of the reasons why I decided to do a project ‘at
home’. Also, I had never created work in Arles before and I have been living here for 26 years
now. I started ‘Dogwalk’ at the end of 2011 and I stopped in March 2014 to be ready for the big
group exhibition at TriPostal in Lille in June of that year. Paul validated every project, he was
heavily involved in the presentation of the work at the exhibition and he wrote all the introductory
texts.
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How much of this project is about the nature of dog walking and how much is about the things
you saw while dog walking? Do you think it is appropriate to make a distinction?
The two depend on each other so it is hard to make a distinction. All the walks took place in
areas where there were no cars and where it was safe for my dog Charo to move around. I
more-or-less adapted to her rhythm and I noticed things that I would not have seen if I had been
walking alone. For example, when Charo brought her stick back to me, I had to bend to collect
it, so I got a new perspective and saw things from a different angle. I paid attention to stuff I
usually do not notice, like things lying on the ground, pieces of garbage or little flowers. When I
see Charo putting her nose in the air, I wonder what she is smelling and how such a smelling world
could be. “Dog walking” also means “routine” and “repetition”, both of which can be very useful
for seeing things. Normally I don’t go back dozens of times to the same places but this time I did. I
took many pictures of the same place or the same object on different occasions. I decided to
keep no more than 12 images from each walk. Still, I finished the project with nearly 3000
photographs to choose from.
Can you tell me about using a mobile phone camera to develop the project?
It was the first time that I used a mobile phone camera (a Samsung Galaxy S) for ‘serious’ work
and I was really surprised by the quality of the images. Of course, I will not be able to make big
prints, but that is not a problem because I consider that these images do not need to be
enlarged. 30×40 cm is OK. Using the camera menu, it is possible to make some adjustments, like
the way it focuses for example, which is useful. What I missed was a shoulder strap to have it
around my neck! It would have been useful, especially when Charo asked me to pick up and
throw the stick!
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From the kind of images that you have shown, one could imagine that you only walked Charo
during the day and that you did not go out if it was raining. Did you experiment making
photographs during bad weather and at night?
Sometimes it was raining and I took pictures, but there are only a few images with bad weather
because the weather does not get like that so often, here in the South of France. I never go out
at night for these walks -- in most places where I photographed there are no streetlights so I would
not be able to see anything. I live in a house with a big garden and therefore I do not need to go
out with Charo early in the morning or late at night.

© Brigitte Bauer

What kind of dog is Charo?
A crossbreed, Border Collie and Malinois (Belgian Shepherd).
Charo is an interesting name – where does it come from?
Her name is Spanish, it is the diminutive from “Rosario”, and is also the main character from a
series of books by Spanish writer Manuel Vázquez Montalbán, where Charo is the prostitute
girlfriend of Pepe Carvalho.
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How old is she?
She is 14, born in April.
How did Charo come into your life?
Charo came from an animal refuge. She was born there and we got her when she was 6 weeks
old.
Have you had dogs before?
No, I would have loved to, but when I was younger my lifestyle (travelling a lot, living alone, in little
flats) made it difficult. But my parents had a farm and I grew up with many kinds of animals.

© Brigitte Bauer

Some photographers have made work with or about their own dogs as a way to recognise their
importance. Could this be a hidden dimension in your work?
In the beginning it was not. When I started thinking about FTL I just thought about where and how
I could do a long-term landscape project. Then, quickly, I became conscious that Charo is really
at the heart of this work and I am glad to show in this way how important she is in my life. Seeing
how we live with our own dogs, and observing friends with their dogs, I consider them 100% to be
family members. Not like children of course – I would never call Charo “my baby” or such a thing
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– but as real companions.
In Lille you showed three groups of images (‘Classements’, ‘Promenades’ and ‘Poteau rouge’),
plus a video from Charo’s perspective (‘Charo’s video’) and a single image of Charo (‘2014-02-23
15.51.37’).
What was your intention for presenting a photograph in isolation? It works for me as an
establishing shot, one that says “this is a project about walking this dog, in this particular
landscape, at a particular moment in my life.”
Yes, you are right. For me it was important to show a single image of Charo, but not in a specific
situation. This one is meant to be a kind of “generique” (representative) photo that stands for all
the others. Also, every photograph that I took during this project could be shown as a single
image.
In ‘Classements’ we see different objects, views and situations that you found during the walks.
The series ‘Promenades’ shows several locations where you walked with Charo. ‘Poteau rouge’ is
a piece showing one particular place on different days…
The promenade along the river is one of my favourite walks. It has a red structure located moreor-less in the middle of the walk that I noticed every time. It is a strong visual object in the
landscape that I knew even before I had Charo. For the exhibition I combined images from many
of these walks in one piece and I always positioned the “poteau rouge” images so that, in the
end, they made a vertical line of red structures.
What was people’s initial response to your work in the exhibition?
As far as I observed, the reactions were very different. Some people were not interested at all,
they just passed by the different frames, while others paid great attention to every piece of the
work. Frequent questions were about the number of pictures, the frequency of the walks and
people wanted to know how I chose the pictures out of the 3000 that I took. Some found it
amusing and others were really interested in the fact that an animal was a real partner in this
work.
Brigitte Bauer is currently showing ‘Dogwalk’ with France(s) Territoire Liquide at MAPRAA in Lyon
until the 25th of May and has an upcoming exhibition at Parcours de l’Art in Avignon from the 1st
to the 23rd of October 2016.

*João Bento is the editor of Fauna & Flora, a research platform about animals and plants
in photography (www.faunaandflora.org). In the photography domain, Bento researches and
develops artistic work, organizes and gives workshops, and is regular collaborator of magazine
Four&Sons.
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Diários de uma Pesquisa / Diaries of a Research
ilda teresa castro . 2016

«O que significa ser “pessoa”, “animal” ou “árvore”? Porque é que ao contrário do que seria
natural, a civilização insiste em prosseguir comportamentos que são nocivos?» Estas e outras
questões cruzam a arte e a ecocritica num registo diarístico, e convocam o pensamento sobre
estes tempos marcados por uma falência ambiental de abrangência planetária.
«What means to be a “person”, “animal” or “tree”? Why in opposition to what is natural,
civilization insists in pursuing behaviours that are harmful?» These and other questions intersect art
and ecocriticism in a diaristic registration, and summon the though about these times marked by
an environmental bankruptcy of planetary scope.
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o filme está acessível em / watch the film at :
https://animaliavegetaliamineralia.org/2016/05/13/2180

uma versão final do filme foi exibida em / a final version of the film has been screened at :

Ecocinema Festival and Conference, Tinai Ecofilm Festival, 9 – 10 October 2015, Goa, India
Fundação Oriente, 15 October 2015, Panjim, Goa, India
BBC, 7 Dezembro 2015, Funchal, Ilha da Madeira, Portugal

* Ilda Teresa Castro é investigadora no Instituto de Filosofia da Nova, no AELab - Laboratório de
Estética e Filosofia das Práticas Artísticas. Desenvolve o projecto pós-doc “Paisagem e Mudança
−
Movimentos”,
financiado
pela
FCT,
que
integra
a
plataforma
e
jornal
AnimaliaVegetaliaMineralia de que é fundadora e editora; e a realização de ecofilmes e ecoinstalações. Publicou Eu Animal − argumentos para uma mudança de paradigma - cinema e
ecologia (2015), adaptação do seu doutoramento em Ciências Sociais e Humanas, na
Universidade Nova de Lisboa. Prossegue investigação em Estudos Fílmicos e Ecocriticismo.

* Ilda Teresa Castro is a researcher at Nova Institute of Philosophy, in the AELab - Laboratory of
Aesthetics and Philosophy of Artistic Practices. Castro is developing the Postdoctoral project
"Landscape and Change - Movements", with a scholarship awarded by the FCT, which includes
the journal and homonym platform AnimaliaVegetaliaMineralia that she is the founder and
editor; and making ecofilms and eco-instalations. Castro published the book Eu Animal −
argumentos para uma mudança de paradigma - cinema e ecologia (2015), an adaptation of
her PhD thesis in Human and Social Sciences, at Nova University of Lisbon. Castro continues
making research in Film Studies and Ecocriticism.

.
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