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Resumo
O projeto “Simbiose” consiste em um trabalho realizado com a Cooperativa de Reciclagem Meio
Ambiente Saudável (COOPERMAS),localizada no bairro Conjunto Vera Cruz I. A partir de reflexões
coletivas, foi realizada uma intervenção no espaço destes trabalhadores para evidenciar a importância
de suas práticas. Neste processo, identificamos a condição tribal humana, refletindo sobre as afeições e
relações do ser humano.
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Abstract
The “Simbiose” project consists of a work with the Cooperativa de Reciclagem Meio Ambiente
Saudável (COOPERMAS), located in the neighborhood Conjunto Vera Cruz I. From collective reflections
intervention in their space was performed to demonstrate the importance of their practices. In this
process, we identified the human condition tribal and reflect upon the affections and relations of
human beings.
Keywords: recycling, tribe, relationships, affections and symbiosis.

1 Reflexões para uma simbiose
O projeto “Simbiose” nasceu a partir de reflexões em torno dos seres humanos
e seus hábitos. Instigado a pesquisar as relações que este ser possui com o que lhe
cerca e, desta forma, realizar um processo artístico acerca destas inquietações a
pesquisa tomou forma em meados de 2010. Inicialmente os conceitos e a prática desta
proposta ainda eram verdes, carecendo de tempo e reflexões para a construção de um
discurso coeso. Mas foi no final de 2011 que o projeto ganhou forma mais palpável e seu
amadurecimento começou a aflorar. A intervenção realizada no parque Flamboyant
(Figura 1) tratava de minhas relações com a cidade de Goiânia, onde transforme-me
em um anticorpo para poder limpá-la do mau hábito do ser humano.

Figura 1 – ALVES, Don Gomes. Simbiose, 2011. Empacotamento parcial de uma árvore realizado com
malhas plásticas 8,87 x 6,15 x 2,21 m. Fonte: arquivo pessoal.
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Não é preciso aprofundar nas explicações ambientais para vermos que este
projeto calca-se em reflexões sobre o ser humano e o planeta Terra. A relação entre
nós e o meio em que vivemos é de suma importância para esta pesquisa que continua
em desenvolvimento. Atualmente, a “Simbiose” está sendo desenvolvida com vínculo
ao Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais
(FAV) em nível de mestrado. No primeiro despertar de amadurecimento desta proposta,
apesar de envolver questões coletivas sobre o ser humano, o caminhar dentro do
processo aconteceu de forma solitária. Foi uma reinvenção de mim, ser humano,
como parte do macrocosmo que constitui o planeta vivo, a Terra. A coletividade na
produção era algo latente para ser trabalhado na “Simbiose”, foco nesta nova fase de
desenvolvimento do projeto, evidenciando as relações mútuas que podem acontecer
entre nós por intermédio da arte.
O desdobramento desta etapa tem foco na aproximação com os trabalhadores
da Cooperativa de Reciclagem Meio Ambiente Saudável (COOPERMAS), que localizase no bairro Conjunto Vera Cruz I de Goiânia, comunidade ao qual pertenço. Através
deste contato com os cooperados percebi que as afeições da grande maioria dos seres
humanos são agrupadas em pequenos grupos que saciam necessidades próprias.
Transformamo-nos em uma máquina de consumo individualista. O sistema capitalista
que rege o mundo manipula tudo à nossa volta. Em nossas comunidades, fomos criados
desde o nascimento para trabalhar e consumir. A roda que movimenta essa máquina é
sustentada por todos nós que, com o individualismo e consumismo exacerbados nos
isolamos do que nos cerca, destarte, perdemos a capacidade de pensar coletivamente.
Deixamos nas mãos da gestão pública a função de administrar a coletividade, com isso
nos imergimos em pequenos nichos que atendem apenas a interesses particulares
(ZIZEK, 2003), o que acaba por configurar nossa atual condição tribal.

1.1 Condição tribal humana
Ao entrar em contato com os cooperados da COOPERMAS percebi que eles
são uma pequena comunidade bastante unida, mas fechada a estranhos. Como a
grande maioria dos grupos que conhecemos, há um líder que se coloca a frente das
aproximações externas e, desta forma, blinda os demais integrantes. Neste caso em
estudo, elas e chama Maria de Lourdes Moreira Soares (mais conhecida como Dona
Lourdes). Uma mulher de idade, com aparência dócil, mas que é sagaz no discurso,
na defesa de seu trabalho e de seus companheiros. Ainda temerosa com o contato
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inesperado, ela se abriu descrevendo os procedimentos e importância dos trabalhos
que a cooperativa executa. E é nesta conversa que Dona Lourdes revelou os preconceitos
que os trabalhadores e a COOPERMAS sofrem de seus vizinhos. Compreendo aqui a
separação de nichos distintos de seres humanos com afeições diferentes: os vizinhos
(preocupados com suas casas e bens particulares) e os cooperados (que veem a
importância da reciclagem para a comunidade goianiense e tentam preservar seu
modo de sustento).
Os pequenos nichos nos quais nos organizamos em sociedade também
podem ser chamados de pequenas tribos, que são protegidas de acordo com nossos
interesses, como neste caso em estudo. Não ficamos presos somente a uma tribo,
existem outras que atendem a diferentes ambições, como a família, os amigos, o
trabalho, a faculdade, a religião, o país, entre inúmeras outras. A partir do momento
que este pequeno coletivo não satisfaz mais seus anseios, o ser humano descarta estas
relações, muitas vezes de forma violenta, como explica o biólogo e professor inglês
James Lovelock (2006, p.22):
Tanto o terrorismo como o genocídio resultam de nossas naturezas tribais.
O comportamento tribal está certamente inscrito na linguagem de nosso
código genético. Qual outro motivo nos faria, como um grupo ou multidão,
cometer ações que somente psicopatas perpetrariam sozinhos? O genocídio
e o terrorismo não são males próprios de nossos inimigos; dado o sinal certo,
qualquer um de nós é capaz de realizá-los, e a civilização apenas abrandou
ligeiramente essas tendências horríveis, em forma de guerra.

Os seres humanos possuem uma natureza tribal. Este aspecto se manifesta,
na maioria das vezes, de forma irracional e agressiva. O que são as guerras senão
protecionismos destas tribos, visando ambições e interesses de grupos ou de
indivíduos? Esta característica de nossa espécie acaba por atingir tudo à nossa volta.
Não conseguimos perceber que somos parte de algo maior. Autodenominamo-nos
como senhores do que nos rodeia: somos donos do cachorro, da água, da terra, do
planeta. Em nossa mente tudo gira em torno de nós. E nesse sistema instituído, o que
está à nossa volta sofre as consequências de nossas cobiças e desejos. Somos entes
tribais e esta é nossa herança, programados a ver os outros seres como algo descartável,
colocando nossos interesses acima de qualquer outra coisa. “Sacrificaremos até
nossas vidas por ela e estamos dispostos a matar outros seres humanos, com a maior
crueldade, em benefício de nossa tribo” (LOVELOCK, 2006, p.17).
No ambiente que é foco desta pesquisa, os vizinhos dos cooperados tentam
tirá-los a qualquer custo do espaço onde a prefeitura de Goiânia os instalou (Figura
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2). As justificativas apresentadas são de que o local da cooperativa não é apenas para
reciclagem, e que lá funciona um lixão (termo popular para aterro sanitário). Com isso,
segundo eles, juntam-se insetos, ratos, odores e supostas predisposições a doenças. As
manobras para a retirada da COOPERMAS vão desde a convocação da imprensa, onde
foram realizadas reportagens com afirmações caluniosas contra estes trabalhadores, ao
abaixo assinado que está em circulação pelo Conjunto Vera Cruz I. É curioso ver como
certas afeições e proximidades surgem entre as pessoas por interesses particulares e
protecionismos egocêntricos. Apesar das desigualdades que temos, a espécie humana
costuma se agrupar e se defender do que é diferente. Passamos a enxergar apenas
nossos problemas, preocupando-nos somente com nossas tragédias.
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FIGURA 2 – ALVES, Don Gomes. COOPERMAS, 2015. Registro para a pesquisa. Fonte: arquivo pessoal.

Tal proteção que criamos do que é diferente e alheio ao nosso pequeno
universo individualista nos conduz à comodidade. Mergulhamos tão profundamente
nela que alimentamos sistemas que nós mesmos contestamos. É esta acomodação
que avaliza, por exemplo, o abaixo assinado para a retirada dos trabalhadores da
cooperativa, que realizam um trabalho de suma importância para a sociedade
goianiense e, por que não, poderíamos estender para todos os seres humanos. Somos
permissivos pela praticidade e comodidade do nosso modo de vida. São figuras do
discurso, muito bem explicadas por Anne Cauquelin (2007, p.108):
Tendemos a opor a retórica, obra um pouco demoníaca, que cobre o campo
da persuasão, do falso-aparente e das argumentações viciosas, ao justo
sentimento do verdadeiro, à reta razão, à “verdadeira” filosofia. Desse modo,
geralmente limitamos nossos direitos às operações pontuais indispensáveis
à condução de um discurso convincente, em outras palavras, às “figuras
do discurso”. Dispositivos e efeitos especiais, adjuvantes da fala, que o reto
pensamento deve gerir em prol de seus interesses.

Ao entrevistar os vizinhos, todos são categóricos ao afirmar a importância da
reciclagem para o planeta. Mas não conseguem ver que os cooperados realizam este
ISSN 2316-6479 I DE JESUS, S. (Org). Anais do VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte
e Cultura Visual: arquivos, memorias, afetos . Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015.

trabalho importante. A quebra de qualquer possibilidade afetiva com aquele local é
evidente nos discursos destas pessoas. “O discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o
poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2009, p.10). Este falso-aparente que
nós, seres humanos, estamos acostumados a praticar aponta para esta característica
tribal de nossa espécie. Para proteger interesses próprios adaptamos nossos discursos
para morais estabelecidas socialmente, mas os atos praticados são desconexos destes
discursos. Quando esta comodidade ao qual nos habituamos é rompida, os seres
humanos se afeiçoam a outros em mesma situação. Estas relações duram até que sua
famigerada sede pela defesa de seus interesses particulares é saciada. Quando há o
alimento de seu protecionismo egocêntrico, estas afeições são descartadas como a
visão que estes vizinhos têm da COOPERMAS: lixo!

1.2 Afeições no fazer artístico
Inicialmente a proposta do projeto “Simbiose” era aberta, pois não sabíamos
o que iríamos encontrar, quem seriam os participantes, como seriamos recebidos,
quais seriam seus pensamentos, como a proposta seria conduzida e o que seria
produzido a partir desta relação que se construiria ao longo desses últimos meses.
O que era dado como certo (e ainda não se descartou) é o diálogo com a reciclagem
e a importância destes trabalhadores como anticorpos no sistema social em que
vivemos. Socializar a produção artística, como forma de interagir com os cooperados,
desde o princípio das reflexões do processo também foi fundamental para que os
participantes da pesquisa se sentissem como coautores do projeto, característica
que Nicolas Bourriaud (2009, p.20-21) aponta como abertura de diálogo dentro da
arte contemporânea para uma arte relacional:
[...] já não se pode considerar a obra contemporânea como um espaço
percorrido. Agora ela se apresenta como uma duração a ser experimentada,
como uma abertura para a discussão ilimitada. [...] a arte sempre foi relacional
em diferentes graus, ou seja, fator de socialidade e fundadora de diálogo.

Com a aproximação inicial surgiua questão do preconceito que os cooperados
sofrem. Percebe-se que o grupo é fechado e arisco com estranhos justamente
por se sentirem a margem da sociedade. Assim como há a tribo dos vizinhos que
pleiteiam a defesa de suas particularidades, os cooperados formam outra tribo que
protege seu sustento. Mas estes trabalhadores não defendem apenas seus interesses
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particulares. Existe uma preocupação com direitos e deveres coletivos, já que há uma
consciência da importância de seus afazeres para a sociedade. Neste momento a
proposta artística começou a tomar forma para tornarmos a produção uma forma de
militância na conscientização da vizinhança para a valorização daquele espaço. A arte
pode muito bem atuar nesta problemática, envolvendo a comunidade em reflexões
sobre esta situação e colocando-os de frente ao problema como ser atuante através
da produção cultural, trabalhando estas relações humanas que se mecanizaram. “A
prática artística aparece como um campo fértil de experimentações sociais, como um
espaço parcialmente poupado à uniformização dos comportamentos” (BOURRIAUD,
2009, p.13).
A COOPERMAS foi convidada a efetivamente fazer parte do processo artístico
que ali se iniciava. Um dos objetivos é que cada integrante da comunidade pudesse
ver que tem o poder de atuar dentro da arte e se expressar, operando na cultura como
artista. Eles podem habitar “as circunstâncias dadas pelo presente para transformar o
contexto de sua vida (sua relação com o mundo sensível ou conceitual) num universo
duradouro” (BOURRIAUD, 2009, p.19). Essa revolução social ativada pelos poderes
transformadores da arte é muito discutida nos escritos e discursos do artista alemão
Joseph Beuys (2006, p.301). Ele esclarece que as transformações necessárias no mundo
dependem de nós mesmos, como visto em uma de suas falas:
Quero dizer que as pessoas poderiam fazer a revolução se usassem seu
próprio poder. Mas elas não estão conscientes do enorme poder que têm,
e é por isso que não se faz nenhuma revolução. É isto que quero dizer com
este slogan. Mais uma vez as pessoas têm o poder de mudar a situação, mas
não tem consciência disso. Por isso reputo como meu dever informá-las do
enorme poder que possuem, e vou trabalhar cada vez mais por essa causa.

No início houve certa resistência dos cooperados para a participação na
proposta, não por conta de uma rejeição ao projeto ou à minha pessoa, mas sim por
timidez. Através dos diálogos as afetividades foram aparecendo. As reflexões que
estes sujeitos realizaram acerca de sua condição neste sistema sócio-cultural-político
foram transformadas em produções imagéticas através do desenho, realizados por
eles mesmos. Como os relatos da vizinhança apontavam para uma impressão errônea
do que acontecia dentro daquele espaço – a grande maioria que entrevistei, achava
que a cooperativa era um lixão por conta de sua aparência ou não fazia ideia do que
havia naquele local – o projeto “Simbiose”, neste momento da pesquisa, passou a ter
como foco a mudança da visualidade da fachada da COOPERMAS. Tendo como base
estas produções dos cooperados, realizei uma composição para intervir no muro
da cooperativa com elementos que eram corriqueiros na maioria dos desenhos: o
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caminhão da coleta seletiva, os cooperados trabalhando, os resíduos sendo separados
e a analogia entre o fazer destes profissionais e o cuidado com o meio ambiente.
Destarte, seria possível, através da mudança visual deste espaço, tentar quebrar alguns
pré-conceitos que a vizinhança do bairro Conjunto Vera Cruz I tinha em relação a
cooperativa. Depois de semanas de trabalho, a fachada foi pintada com os elementos
retirados dos desenhos dos cooperados (Figura 3, 4 e 5).

Figura 3 – ALVES, Don Gomes & COOPERMAS. Sem título, 2015. Pintura com tinta a base de água no
muro da cooperativa 2,77 x 18,9 m. Fonte: arquivo pessoal.
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FIGURA 4 – ALVES, Don Gomes & COOPERMAS. Sem título, 2015. Pintura com tinta a base de água no
muro da cooperativa 2,77 x 18,9 m. Fonte: arquivo pessoal.

FIGURA 5 – ALVES, Don Gomes & COOPERMAS. Sem título, 2015. Pintura com tinta a base de água no
muro da cooperativa 2,77 x 18,9 m. Fonte: arquivo pessoal.
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A arte contemporânea produz relações externas ao campo da arte que
alimentam a cultura que foi apropriada pelo artista como ferramenta de conturbação
do cotidiano ou mesmo na ordenação do tempo vivido. Experiências que constituem
modelos de existência e ação dentro de nossa realidade. São relações que vão desde o
artista, o espectador e o mundo. Proposições que trabalham as interações humanas e
seu contexto social, deixando de lado a instauração de espaços autônomos e privados
(BOURRIAUD, 2009).
Novas relações surgem desta mudança de visualidade. Mudar algo tão
arraigado quanto os preconceitos dos vizinhos próximos da cooperativa é difícil.
Mas a vizinhança que constitui o bairro Conjunto Vera Cruz I (e outros próximos), que
ainda possui uma visão superficial de todo o contexto, dialoga melhor com a proposta
do projeto. Nas falas dos transeuntes podemos perceber que a estética relacional
que os espectadores criam ao ver a nova fachada é positiva. O florescimento de
conscientização germina em cada ser que ali passa no fluxo da dinâmica rotineira da
rua. Percebemos que “os espaços educam. Espaços criativos geram pessoas criativas”
(PORO, 2013, p.81).
A comunicação com os espectadores foi essencial neste ponto em que o
projeto chegou. Comunicar é interface. Uma zona de interação que vai ao encontro do
outro, ou seja, estar em comum. A comunhão vai além da técnica enfatizando valores
e investimentos emocionais que ultrapassam a troca de signos ou informações no
sentido utilitário do termo (MAFFESOLI, 2010). O resultado da produção deste projeto
não visa materializar um objeto artístico para contemplação em espaços institucionais
da arte. Esta relação que se cria com o espaço e sua potencialidade comunicacional
foi e sempre será o mote da “Simbiose”. “A desmaterialização do objeto contribuiu
com a diluição da autoria individual, com a arte como linguagem de protesto e arma
educacional” (MESQUITA, 2008, p.102).
Coletivizar a produção artística, desde sua concepção aos diálogos que surgem
posteriores a sua execução, foi uma maneira de trabalhar a conscientização e educação
da população. Uma forma de mostrar aos cooperados e a vizinhança que podemos
ser locatários da cultura que nos cerca para poder trabalhar as relações e afetividades
entre nós seres humanos. Foi o uso do espaço para a criação de um discurso que se
torna um sítio específico. Miwonkwon (1997, p.172-173), professora da Universidade
da Califórnia (UCLA) e pesquisadora sobre arte e arquitetura contemporânea, bem
como sobre a relação entre arte e cidade, nos ajuda a entender esse contexto:
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[...] diferentes debates culturais, um conceito teórico, uma questão social,
um problema político, uma estrutura institucional (não necessariamente
uma instituição de arte), uma comunidade ou evento sazonal, uma condição
histórica, mesmo formações particulares do desejo, são agora considerados
sites [...] essa transformação do site textualiza espaços e espacializa discursos
[...] Nesse sentido, as possibilidades de conceber o site como algo mais do
que um lugar – como uma história étnica reprimida, uma causa política, um
grupo de excluídos sociais – é um salto conceitual crucial na redefinição do
papel “público” da arte e dos artistas.

Trazer os trabalhadores da COOPERMAS para o projeto como coautores
estabeleceu uma afetividade entre nós que contribuiu para a espacialização do
discurso que defendemos. Juntos, trabalhamos a visualidade dentro do sistema
cultural de nosso bairro visando micro mudanças que se estabelecerão a médio e
longo prazo. Este engajamento poético e estético nos transformou não apenas em
artistas, mas também em cidadãos propositores de reflexões em nossa comunidade.
O abaixo assinado que circula pelo bairro já começa a perder força devido a
mudança de olhar da vizinhança para aquele espaço. “Uma ação, necessariamente
local, ecoa em outros pontos, como por ondas” (PEIXOTO, 2002, p.12).O projeto
“Simbiose” pode ser uma pequena pedra jogada na água, mas suas ondas podem
atingir distâncias inimagináveis.
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