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RESUMO 

 

 

Água, Arte e Consciência no Século XXI  

 O papel da tecnologia no fluxo da natureza. 

 

 

António Abernú 

 

 

Palavras – Chave: Água, Arte, Ciência, Consciência. 

 

 

A relação do homem com a água tem vindo a modificar-se ao longo dos últimos 
séculos. A humanidade perdeu o contacto espiritual com o arquétipo da água e, num 
futuro muito próximo, arrisca-se a perder o elemento físico que é a água. A ontologia 
da água tem a ver com a evolução temporal, a contaminação, a mistura, a fusão de 
materiais e a recodificação permanente de memórias. A água é transformação, 
metamorfose, regeneração formal, articulação da vida e da morte. Esta dissertação 
tem como ponto de partida o acréscimo da presença da água como matéria na arte 
contemporânea do Século XXI, os problemas ecológicos e de sustentabilidade 
ambiental, bem como um trabalho pessoal, com mais de três anos, em torno de uma 
sensibilização para o universo da água. O pensamento estético e a teoria da arte têm 
passado a ser nas últimas décadas, um pensamento interdisciplinar em que filosofia e 
história podem encontrar cada vez mais apoios nas ciências sociais, nas ciências 
naturais, nas tecnologias e nos estudos culturais. O aumento da presença da água na 
arte contemporânea deve-se principalmente às mudanças tecnológicas e científicas, 
aos novos meios de codificação da informação, aos problemas ecológicos, à 
privatização e a uma nova consciência do individuo e da humanidade. Pretende-se 
encontrar sinergias em torno das relações e das interligações que cada vez mais, a 
água tem com todos os campos da história, filosofia, arte, ciência e tecnologia. Para 
tal serão estudados autores, projectos artísticos, investigações e estudos científicos em 
torno de conceitos de forma, informação e memória da água. Ainda um inquérito 
sobre a água será realizado a um universo de pessoas para obter uma noção do seu 
conhecimento sobre a ontologia da água e algumas das suas características ímpares. A 
água constitui para um grande número de artistas contemporâneos um elemento 
material que tem a capacidade de ligar a experiência do mundo actual com um sentido 
profundo e primogénito da mudança, do devir, de uma relação do ser humano com o 
tempo e com a natureza. Redes de informação, fluxos de criação de conhecimento, 
processos abertos, compartidos e complexos, referentes a realidades vinculadas com 
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modelos de desenvolvimento das teorias do caos, da cibernética e da dinâmica dos 
fluidos, panth rhei ! tudo flui. Uma investigação metodológica que defina e analise a 
semântica de materiais contemporâneos numa perspectiva arqueológica dos meios 
artísticos e científicos. Uma arqueologia de meios artísticos supõe uma atenção às 
mudanças ontológicas experimentadas e uma análise critica da construção da 
realidade. Este trabalho responde à consciência de uma necessidade de localizar 
espaços de encontro entre perspectivas desunidas, de explorar pontos cegos e zonas 
escuras, guardadas fora dos limites estabelecidos disciplinarmente.  
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ABSTRACT !
 !
 !

Water, Art and Consciousness in the 21rst Century  

The role of technology in nature´s flow.  

  

  

António Abernú 

  

  

Keywords: Water, Art, Science, Consciousness 

  

  

The relationship man has with water has been changing over the past centuries. 
Mankind has lost spiritual contact with the archetype of water and in the very near 
future, it risks losing it as physical element. The ontology of water is about timeless 
evolution, contamination, mixing, fusion of materials and permanent memory 
recoding. Water is transformation, metamorphosis, form regeneration, and the 
articulation of life and death. This dissertation takes as its starting point the addition 
of water’s presence, as subject in contemporary art of the 21rst Century, ecological 
concerns and environmental sustainability, as well personal work, with more than 
three years, to raise awareness for the universe of water. Over the past decades, 
aesthetic thought and theory of art have become an interdisciplinary thought, in which 
both philosophy and history is increasingly finding further support from social 
sciences, natural sciences, technology and cultural studies. The increased presence of 
water in contemporary art is mainly due to technological and scientific changes, new 
means of coding information, ecological concerns, privatization issues and a new 
awareness of the individual and humanity. The aim is to find synergies around the 
relationships and the links water increasingly has with all fields of history, 
philosophy, art, science and technology. To that end, it will be studied authors, artistic 
projects, scientific research and studies around the concepts of form, information and 
memory of water. A survey on water will be carried out to a universe of people in 
order to understand their knowledge about the ontology of water and some of its 
unique features. For a large number of contemporary artists, water is a material 
element with the ability to connect the experience of today’s world to a profound first 
sense of change, of what is to come, and of the relationship of man with time and 
nature. Information networks, knowledge creation flows, open, shared and complex 
procedures were related to realities and linked with chaos theories, cybernetics and 
fluid dynamics development models, Panth rhei - everything flows. A methodological 
research that defines and analyzes the semantics of contemporary materials with an 



! #""!

archaeological perspective of artistic and scientific mediums. An archaeology of 
artistic mediums presumes the attention to the experienced ontological changes and a 
critical analysis of the construction of reality. This work answers to the awareness of 
the need to find meeting points for disjointed perspectives, exploring blind spots and 
dark areas, kept off limits by established discipline.  
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I. Introdução 

 

 Vários pensadores e artistas ao longo do tempo abordaram a verdadeira 

natureza da água. Desde Da Vince, Goethe, Bachelard, Schwenk, entre tantos outros, 

observaram, experimentaram e perceberam as maravilhas deste elemento e a sua 

relação com o desenvolvimento e a vida das formas das criaturas vivas. A água foi 

reconhecida como o arquétipo de todos os líquidos e determinadora dos processos 

formativos da vida. 

 A relação que o homem tem com a água tem vindo a modificar-se ao longo 

dos últimos séculos. Em tempos remotos, homenagens, rituais, oferendas e todo o tipo 

de celebrações eram prestadas à água. Divindades da água fazem parte da mitologia e 

da cultura popular. Esse conhecimento e essa consciência associada têm vindo a 

perder-se, como nos diz Schwenk “os seres humanos perderam gradualmente o 

conhecimento e a experiência da natureza espiritual da água, até que finalmente 

chegam a tratá-la apenas como uma substância e um meio de transmissão de 

energia”.1 A humanidade perdeu o contacto espiritual com o arquétipo da água e, num 

futuro muito próximo, arrisca-se a perder o elemento físico que a água é, até mesmo a 

da torneira. 

 Esta dissertação tem origem num trabalho pessoal e artístico com três anos, o 

projecto O homem que queria ser água.2 O presente trabalho tem por objectivo definir 

uma zona pouco abordada na arte contemporânea, o estudo da água como presença 

material na arte, de onde derivam uma série de problemas em relação aos conceitos de 

forma, informação, memória da água e da própria arte em si. Quando falamos de arte, 

não tratamos apenas de falar no objecto artístico, mas e principalmente das relações 

que se criam e se estabelecem. Uma aproximação ao sistema técnico material da obra 

de arte, entendendo este como uma estrutura sinérgica e complexa de relações 

simbólicas, tecnológicas e imaginativas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Schwenk, 1996, p. 9. Tradução do Autor. 
2 O homem que queria ser água - espectáculo criado a convite da Biblioteca da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para as comemorações do Ano Internacional da Química. 
Estreou no dia 15 de Dezembro de 2011 no Campus da Caparica. Mais informação em 
www.antonioabernu.com/homemagua. Consultado em 29/01/14. 
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 Aos poucos, aprendemos a sujeitar a água às necessidades das conquistas 

técnicas: cada vez mais temos condições de armazenar artificialmente grandes 

quantidades de água, que através de grandes condutas e canalizações fazem fluir a 

água energicamente por todo o lado, graças a turbinas hidroeléctricas. Numa outra 

perspectiva, rodamos as tampas das garrafas de plástico, cujo conteúdo nem temos a 

certeza da proveniência e constituição química, mas confiamos e bebemos sem 

pensar. Mas sabemos exactamente o que é a água, além disso?  

 Apresentam-se em seguida, os autores, os conteúdos e as investigações 

propostas. Este trabalho pode dividir-se em quatro secções: 1) Água, Matéria 

Cultural; 2) Memória da Água; 3) Tecnologias da Água e 4) Arte, Ciência e 

Consciência.  

 Na primeira parte, será abordada a água como elemento da natureza. A sua 

origem, o seu valor, as suas qualidades e características ímpares, o seu arquétipo de 

movimento, o líquido dos sonhos e dos devaneios, a mediadora da vida e da morte e a 

sua simbologia para o homem. Obras de Fritjof Capra, Gastón Bachelard, James 

Lovelock e Titus Burckhardt servirão de referência para o trabalho. 

 A segunda parte do trabalho dedica-se a um olhar sobre a Memória da Água. 

Desde um ponto de vista científico serão abordados conceitos de phenomenology, 

fluxo, flowforms, homeopatia, memória da água e ressonância. Johann Goethe, 

Theodor Schwenk, Masaru Emoto e Jacques Benveniste serão os autores abordados. 

Uma metodologia que compreende também uma observação científica e os resultados 

de uma experiência que, de uma forma incipiente, se propõe pôr em evidência o 

trabalho de Emoto sobre a capacidade que a água tem de memorizar informação do 

seu entorno. 

 A terceira parte centra-se nos novos meios tecnológicos, nos videojogos e no 

papel da água na arte contemporânea, incorporando-se como interface, meio e 

presença material, avaliando os processos como componentes da obra de arte. Obras 

de Cláudia Giannetti, Jane McGonigal e Johan Huizinga servirão de orientação. 

 Segue-se a quarta e última parte onde colocaremos em questão o papel da arte, 

da ciência e dum pensamento ou consciência associada, não esquecendo que a água 

suscitou a curiosidade, a sensibilidade e a criatividade da humanidade desde a sua 

origem. Como referência, a obra de Rudolf Steiner. 
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 Paralelamente a estes segmentos e em anexo ao trabalho, irão ser analisados 

projectos contemporâneos que tenham como interface e material de trabalho a água. 

Projectos onde a ciência, a tecnologia, a natureza e a arte se fundem. Esta análise será 

indispensável para fundamentar e argumentar toda a exposição do trabalho. Ainda 

uma inquérito sobre o água que será realizado a um universo de pessoas para obter 

uma noção do seu conhecimento sobre a ontologia da água.  

 Será num fluir constante que este trabalho segue, navegando por onde a água 

nos transporte, “a lenta introdução, totalmente dedicada à glória das construções 

aéreas da água, diz com bastante clareza que a água é a matéria em que a Natureza, 

em reflexos comoventes, prepara os castelos do sonho”.3 O sonho de um processo 

científico, deixando que o fluxo do pensamento, o fluxo do sangue e o fluxo da água 

nos conduzam, mesmo que seja apenas para lançar novas questões. Inquietações 

como: qual o papel da arte contemporânea? O que aconteceu ao homem para tratar tão 

mal a natureza? Como pode a tecnologia ajudar a natureza? A água armazena 

informação? Poderá a água, num futuro próximo, funcionar como uma tecnologia? A 

água pode levar-nos a outro estado de consciência? Serão directrizes para o nosso 

pensamento e para a nossa investigação. Correndo o risco de fracassar, pelo erro e 

pela vontade da experiência. A ciência está em tudo ao nosso redor, até naquelas 

coisas que estando, não as podemos ver. 

 Finalmente a actualidade deste trabalho de investigação converge de uma 

forma especifica com o agravamento da crise do meio ambiente e o seu impacto no 

campo da criação artística como ferramenta de acção política e de mudança da 

realidade social e das consciências. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Bachelard, 1997, p. 54. 
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I Água, Matéria Cultural  

I.1  Água - Elemento  

 
Thousands have lived without love, no one without water...4 

 

 Se atendermos à nossa história sensorial com a água, temos de lhe conceder a 

categoria de fundamental desde um primeiro momento que define o entorno 

germinativo do nosso ser, que envolve e define a forma dos tecidos, que sedimenta o 

que é duro e o diferencia do que é fluido até consolidar e formar um ser. Nascemos e 

saímos ao mundo só depois de se “rebentarem” as águas nas quais nos mantivemos 

suspensos durante nove meses. A quantidade de água num feto ascende a 96%. São 

raros os bebés que têm medo da água. A partir dai, aprendemos a procurá-la 

exteriormente, a água flui por nós carregada de substâncias, alimenta cada célula, 

filtra, estabiliza termicamente, limpa, activa, relaxa. Beber água, saltar nas poças, 

molhar-se à chuva, lavar as mãos, boiar, ouvir uma torneira a correr, atirar bolas de 

neve, aquecer os pés com uma botija de água quente, regar as plantas, nadar, patinar 

no gelo, observar a transformação das nuvens, a humidade, ferver vegetais, salpicar os 

amigos, fazer gelo, ouvir uma tempestade, ouvir uma cascata, lavar a loiça, suar.  

 O contacto com esta matéria, este elemento, desde que nascemos, configura 

quer a nível consciente como inconsciente um imaginário de sensações várias que nos 

ligam às recordações que a água consagra a cada um de nós, formas, cheiros, sabores 

e ligações que vão desde o perigo à bondade. Bachelard descrevia a sua vinculação 

sentimental com a água assim: 

 

Meu prazer é ainda acompanhar o riacho, caminhar ao longo das margens, no sentido certo, no 

sentido da água que corre, da água que leva a vida alhures, à povoação vizinha. […] Não é 

preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anónima sabe todos os 

segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.5 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 W. H. Auden, introdução do documentário Flow – For the Love of Water, 2008. 
http://vimeo.com/23581589. Consultado em 20/11/13 
5 Bachelard. 1997, p. 8-9. 
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 Não podemos falar sobre a água sem termos uma impressão suprema de 

grandeza, respeito, infinito e graça. Somos água. Viemos da água, evoluímos dos 

répteis. Só sobrevivemos 7 dias sem a beber. “A água é H2O, a única fórmula 

química que todos aprendem: dois átomos de hidrogénio ligados a um de oxigénio.”6 

A molécula de água é o resultado de uma união. Desde a origem que a água conhece a 

partilha, desde a sua origem que nos desafia a partilhar. 

 Tales de Mileto (624/625 a.C. - 556/558 a.C.) “foi o iniciador da filosofia da 

physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um principio originário único, 

causa de todas as coisas que existem, sustentando que tal principio (arché) é a água”.7 

Tales afirmava que “tudo é água”. Todos os seres existentes seriam, essencialmente, 

produtos da transformação da água ou água transformada. Assim, a expressão “tudo é 

água”, por intermédio de longa tradição aristotélica, passou a ser considerada a 

primeira frase filosófica do Ocidente. 

 

Os antigos Gregos adivinharam bem o percurso da origem do planeta, eles acreditavam que a 

Mãe Terra – Gaia – surgiu a partir do Caos primordial. Caos é a origem etimológica para 

‘gás’, e foi a partir de gás e poeiras que a Terra foi formada, conjuntamente com o Sol e os 

planetas irmãos. […] E então, um dia, algures entre os 4.4 e os 4.0 biliões de anos atrás, a 

temperatura desceu o suficiente para que a água se condensasse. E a concentração de nuvem 

no céu deu origem à chuva do oceano.8  

 

Será que podemos afirmar que a água foi consagrada à Terra pelo universo?  

 

 A água cobre 71% da superfície da Terra.9 Sensivelmente a mesma 

percentagem é o que constitui o nosso corpo, onde ascende aos 80% na constituição 

do cérebro. A água circula pelo planeta, fluindo através dos nossos corpos e 

espalhando-se pelo resto do mundo.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ball, 2000, p. 6. Tradução do Autor.  
No inquérito que foi realizado para este trabalho (anexos) e num universo de 106 pessoas, apenas 12 
erraram a pergunta: o que quer dizer H2O.  
7 Reale, Antiseri, 2003, p.18. 
8 Ball, 2000, p. 16-19. Tradução do Autor. 
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Água. Consultado a 12 de Agosto de 2013.!
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 Na água existe toda uma história de proporções épicas. A água já deu a volta ao 

mundo, vezes sem conta, acumulando e memorizando em si respostas, imagens, 

questões e todo um sem fim de informação, desde os tempos primordiais. Se há 

perguntas de que ainda não sabemos a resposta, provavelmente as mesmas poderão 

ser dadas pela água. A água é um reflexo de nós próprios e da história do planeta. 

 

 Os egípcios viviam em torno do rio Nilo. Os Romanos através da engenharia  e 

de uma tecnologia de então, levaram a água até às cidades, o que mudou toda a 

sociedade. “Quanto mais as pessoas aprenderam a entender a natureza física da água e 

usá-la tecnicamente, mais o seu conhecimento da alma e do espírito deste elemento 

desapareceu.”10   

 

 Na sociedade contemporânea, não se pensa na água, basta abrir a torneira. Mas 

não será sempre assim e os problemas relacionados com a água potável para consumo 

já se fazem sentir nos países subdesenvolvidos. E não falta muito para que se 

estendam para o resto do mundo. 

 

 Apreciar, respeitar e criar uma consciência do que é a água como forma de 

preservação do planeta e de nós mesmos. A água pode questionar os sistemas, as 

políticas e a sociedade em geral. Será benéfico repensar o que estamos a fazer à água, 

como não será demais pensarmos em prol de uma “filosofia natural como a do tempo 

de Goethe e do movimento romântico que denominou a água como a imagem de 

todos os líquidos e detentora dos processos formativos que vivem.”11 

 A água, recurso primordial para a vida, fonte de amplos conteúdos simbólicos 

e matéria mutável por excelência, traça um catálogo de possibilidades de relação entre 

informação e fluxo, oferecendo pautas relevantes para a compreensão dos processos 

de evolução tecnológica e conceptual da arte contemporânea e de uma consciência 

que lhe está associada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10Schwenk, 1996, p.10. Tradução do Autor. 
11Schwenk, 1996, p. 9. Tradução do Autor.!
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 A água tem constituído para um grande número de artistas contemporâneos 

um elemento material que tem a capacidade de ligar a experiência do mundo actual 

com um sentido profundo e primogénito da mudança, do devir, de uma relação do ser 

humano com o tempo e com a natureza. Redes de informação, fluxos de criação de 

conhecimento, processos abertos, compartidos e complexos, aportaram referentes a 

realidades vinculadas com modelos de desenvolvimento das teorias do caos, da 

cibernética e da dinâmica dos fluidos, panth rhei ! tudo flui. 

 

!

I.2  Água e os sonhos 

 

 Existem ciclos, repetições constantes no pensamento, nos processos criativos 

dos artistas, cientistas e pensadores em torno da água. Um qualquer chamamento que 

a água exerce, uma forma fluida de criar e pensar, talvez mesmo uma forma de 

desafio da própria água para que nela procuremos e encontremos respostas.  

 A natureza funciona por ciclos, o maior exemplo disso é o ciclo da água. 

Existe sempre um movimento cíclico, de regresso ao passado, uma procura, uma 

repetição de fenómenos, de processos e de procedimentos, uma eterna substituição e 

repetição, uma putrefacção filosofal, pois quando algo morre, a natureza encarrega-se 

de colocar outra forma similar e mais bela no lugar da outra, fazendo com que a vida 

continue o seu ciclo. E a água está sempre presente nestes processos, mesmo nos dos 

pensamentos. O fluxo da água faz fluir o pensamento. 

 Talvez estas repetições cíclicas, como processo em si, sejam as únicas 

verdades com que podemos contar, independente dos resultados. Temos de voltar a 

aprender, estudar e investigar tudo novamente, vezes sem conta, uma e outra vez, sem 

muitas vezes se conseguir chegar a algum resultado ou a algum tipo de verdade. E 

voltamos a investigar os porquês. 

 Neste sentido, talvez tenhamos de repensar e estudar o conceito de 

Phenomenology de Goethe. Como nos diz Seamon, “fenomenologia é a exploração e 

descrição dos fenómenos, onde os fenómenos são as coisas ou as experiências como 
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os seres humanos as experimentam.”12 Urge uma nova exploração, observação, 

experiência e descrição dos fenómenos naturais, que nos possa levar a novos 

caminhos. Observação que deve ser realizada com a ajuda dos novos meios 

tecnológicos à nossa disposição que, de dia para dia, nos oferecem mais 

possibilidades de análise, descoberta, conhecimento e informação. 

 O tema e o elemento água fazem parte não apenas de um dos maiores e mais 

importantes ciclos da natureza, da vida, como também de um processo cíclico de 

procura de respostas e descobertas sobre este elemento. Ao longo de toda a nossa 

história e em todos os campos do saber científico e humano, este líquido une, liga e 

funde os termos ciência e humanidade, não os podendo dissociar na maioria dos 

casos. Como referíamos no capitulo anterior, desde a sua origem a água desafia a 

partilhar.  

 No período contemporâneo, o simbolismo da água esteve muito vinculado à 

figura de Gastón Bachelard (1884-1962), um filósofo inclassificável e um cientista 

francês cuja obra teve e tem uma grande influência sobre a imaginação poética e 

arquetípica dos 4 elementos (água, ar, terra e fogo). Entre a poética e o ensaio, 

Bachelard usou os 4 elementos nos seus livros para explorar os automatismos que 

configuram o saber inconsciente. No livro L’Eau et les Rêves: Essai sur l’imagination 

de la matière, que serve como referência para este trabalho, Bachelard defende que a 

essência da água é vivaz e ao mesmo tempo imutável. Está vinculada ao destino que 

constantemente transforma o nosso ser: “A água é realmente o elemento transitório. É 

a metamorfose ontológica essencial entre a terra e o fogo. O ser consagrado à água é 

um ser em vertigem. [...] A água corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre na 

sua morte horizontal. [...] ...para a imaginação materializante a morte da água é mais 

sonhadora que a morte da terra: o sofrimento da água é infinito”.13  

 

 Em autores como Da Vinci, Goethe, Bachelard e Schwenk, de todas as áreas 

do saber, existe um processo repetitivo de procura através e na água, de informação e 

uma espécie de memória. Uma identidade que só se pode encontrar na água e através 

dela. Será que todos, incluindo nós próprios, procuramos um reflexo do homem que 

somos, na água? O que é que a água tem ou não tem. Que imagens estão ocultas na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Seamon, Zajonc, 1988, p. 2. Tradução do Autor. 
13 Bachelard, 1997, p. 7. 
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água, para ainda no Século XXI suscitar tanta investigação e tantos processos cíclicos 

de tentativas de encontrar respostas, por um lado. Por outro, existem tão poucas 

verdades e conclusões sobre ela, talvez mesmo a única seja a constante repetição e 

investigação em torno da água. Será que vemos na água coisas que os nossos olhos 

não podem reter e retratar?14 

 Um sonho revisitado vezes sem conta, que parece por agora ainda não ter um 

fim anunciado para o seu término. Um processo de descoberta, de imaginação, que 

não pode existir a não ser pela água. O que faz todo o sentido, porque se não fosse a 

água não podíamos sonhar, nem viver. 

 

 Bachelard diz-nos que “poderíamos distinguir duas imaginações: uma 

imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa 

material; ou mais brevemente a imaginação formal e a imaginação material.”15 Para 

tal “é necessário que uma causa sentimental, uma causa de coração se torne uma 

causa formal para que a obra tenha a variedade do verbo, a vida cambiante da luz. 

Mas além das imagens da forma, tantas vezes lembradas pelos psicólogos da 

imaginação, há – conforme mostraremos – imagens da matéria, imagens directas da 

matéria.”16 

 

Quais são as imagem directas da água? 

 

 A imaginação dos dias de hoje é potenciada pelo avanço da ciência e pelas 

tecnologias que nos ajudam a descobrir, aceitar, criar e imaginar novos cenários, 

perceber outros, assimilar informação que até aqui se mantinha no desconhecido das 

sombras ou de áreas menos aceites e pragmáticas. Contudo e apesar de podermos 

imaginar sem as restrições que até aqui tínhamos, ainda hoje não conseguimos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Beatrice de Gelder, Neurocientista na Universidade de Tilburg na Holanda, estuda a Visão Cega ou 
Visão Inconsciente. Estudos recentes mostram que a nossa visão capta em questão de milissegundos 
imagens e sensações exteriores além das conscientes. Antes de tomar consciência que as viu, já o nosso 
cérebro as reconheceu, contudo depende da nossa vontade em acreditar ou não na intuição para que as 
tornemos conscientes, i. é. uma coisa é o que vemos e outra o que queremos realmente ver.  In minuto 
12: 45 de http://www.rtve.es/television/20130117/nuestra-vision-inconsciente/602882.shtml. 
Consultado em 19/12/13. 
15 Bachelard, 1997, p. 1. 
16 Idem, p. 1- 2. !
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descobrir e perceber as imagens escondidas na água que se encobrem, e para as quais 

temos de fazer um caminho deveras imagético e profundo para as começar a 

vislumbrar. Um caminho talvez afastado da razão convencional. 

 

 Em relação ao método científico, necessário a um trabalho desta natureza, diz-

nos também Bachelard que “pode-se com certeza dizer que uma cabeça bem feita é 

infelizmente uma cabeça fechada. É um produto de escola.”17 

 Acreditando no seu pensamento e no âmbito deste processo de investigar e 

imaginar o que a água tem para nos revelar ou o que temos nós de revelar perante a 

água, “é preciso que o pensamento abandone o empirismo imediato. O pensamento 

empírico assume, portanto, um sistema. Mas o primeiro sistema é falso. É falso mas, 

ao menos, tem a utilidade de desprender o pensamento, afastando-o do conhecimento 

sensível; o primeiro sistema mobiliza o pensamento.”18 

 

 Leonardo Da Vinci foi um pioneiro no espírito científico e “foi o primeiro a ir 

além de regras empíricas de engenharia hidráulica e se aventurar em estudos teóricos 

embasados no fluxo da água. As suas análises e os requintados desenhos dos fluxos de 

rios, redemoinhos, vórtices espiralados e outros padrões de turbulência estabeleceram 

Leonardo como o pioneiro num campo que nem existia na sua época – a disciplina 

conhecida hoje como dinâmica dos fluidos”19, como nos diz Fritjof Capra no seu livro 

sobre a ciência de Leonardo. Concerteza que poderíamos escrever muitos trabalhos 

em torno da obra de Leonardo. Contudo, o que nos interessa sublinhar é a sua 

dedicação e a exploração da sua imaginação, observação e paixão pela natureza. 

 

 Temos de voltar a observar a natureza, os fenómenos, de uma forma efectiva 

segundo o nosso tempo actual. Potenciar e abrir outros horizontes, através do uso da 

tecnologia de hoje em dia para conseguirmos ir mais longe neste ciclo de procura de 

respostas na água. Respostas dos sonhos que ainda temos e de outros que ainda não 

sonhámos sequer. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Bachelard, 1996, p. 20. 
18 Idem, p. 25. 
19 Capra, 2008, p. 219.!
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 Um mais profundo e efectivo conhecimento da natureza, da natureza dos nosso 

dias, dos seus ritmos,  dos ciclos naturais já transformados pela marca do homem, vai 

ajudar a encontrar possíveis caminhos futuros, visto as exigências e transformação 

que a Terra e a natureza têm sofrido, já não nos oferecem muitas alternativas. Um 

caminho mais próximo do natural possível, da melhor simbiose da tecnologia, da 

ciência e da natureza.  

 

 Ao observarmos a natureza nos nossos dias, podemos perceber que já não é a 

mesma de outros tempos mais “inocentes”, e está em constante transformação, 

principalmente pelo atropelo do homem e pelo abuso em todas as vertentes, criando 

entropias, que em vez de escutar e adoptar uma filosofia de fusão com a natureza, 

impõe a sua presença transformando-a no pior sentido, poluindo, desertificando, 

sujando, maltratando e fazendo com que se atinjam pontos de não retorno - a própria 

natureza está a reagir da pior forma: os acidentes naturais têm vindo a aumentar de 

ano para ano, como o problema do buraco de ozono, da desflorestação e da poluição. 

O planeta já não consegue dar uma resposta de renovação como seria normal, devido 

aos estragos e ao ritmo que lhe foi incutido e exigido por todos nós nesse processo.  

 

 James Lovelok (1919-) britânico, ambientalista e pesquisador independente, 

escreveu o livro A vingança da Terra, onde a Terra é considerada um superorganismo 

– Gaia (terra para os antigos Gregos). Um sistema complexo, integrado e 

autorregulado, em que os seus organismos vivos e o seu ambiente físico evoluem 

sofrendo influencias recíprocas que objectivam a preservação da vida. Lovelok diz 

que hoje em dia “sabemos que a Terra, efectivamente, se autorregula, mas devido ao 

tempo que levou a reunir os dados necessários para o demonstrar, descobrimos 

demasiado tarde que essa regulação está a falhar e que o sistema da Terra avança 

rapidamente para um estado critico que colocará em perigo a vida que alberga”.20 

Lovelock defende que um dos caminhos para podermos ainda fazer alguma coisa em 

prol de evitarmos cenários catastróficos é “recuperar o amor e a empatia que tínhamos 

pela natureza que perdemos quando nos apaixonamos pela vida urbana”.21 Lovelock 

defende ainda que uma adequada utilização da ciência e da tecnologia ao nosso dispor 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Lovelock, 2007, p. 23. Tradução do Autor. 
21 Idem, p. 27. Tradução do Autor. 
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será essencial no processo de auxiliar a natureza. 

 

 O trabalho da tecnologia deverá ser o de ajudar, estudar, compreender e 

reajustar-se aos ciclos naturais e da água, para que o mundo seja novamente fluido. 

Urge um trabalho de comunhão entre a máquina e a natureza. Trabalho esse em que a 

arte contemporânea tem um papel importante de sensibilização, aproximação, 

formação e defesa da própria natureza. O papel do artista do Século XXI poderá ser o 

de um guardião da Terra, estudando formas, arriscando conceitos e perspectivas 

novas, propondo caminhos de simbiose entre o todo que hoje em dia constitui a nossa 

realidade.  

 “Sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um espectáculo consciente, toda 

paisagem é uma experiência onírica. Só olhamos com uma paixão estética as 

paisagens que vimos antes em sonho.”22 Para apurar e compreender a este ponto a 

natureza, temos de lhe fazer frente e dar resistência, para podermos ir mais longe na 

sua contemplação e percepção, na nossa imaginação científica, pois o primeiro 

sistema foi já assim mobilizado. O inicio de um pensamento que mobiliza o próprio 

pensamento. 

 

 “Sob as imagens superficiais da água, uma série de imagens cada vez mais 

profundas, cada vez mais tenazes, ele (leitor) não tardará a sentir, em suas próprias 

contemplações, uma simpatia por esse aprofundamento; verá abrir-se, sob a 

imaginação das formas, a imaginação das substâncias”. 23 E é sobre este processo de 

aprofundamento e de apuramento de camadas da água, das substâncias, que isso pode 

trazer à nossa imaginação, que nos propomos neste trabalho, onde a figura do homem 

se subjuga à ontologia da água. 

 

 Este caminho de investigação que se pode criar e construir, pode assemelhar-se 

a um qualquer storyboard de um videojogo, onde vamos desvendando, devaneando 

com a imaginação novas fases e novos caminhos da narrativa do jogo. Socorrendo-

nos das ferramentas e das tecnologias para acelerar, clarificar e memorizar os 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Bachelard, 1997, p. 5. 
23 Idem, p. 6. 
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processos, na procura dessa identidade da água e de nós próprios. 

 

 Assim sendo e “fora de qualquer metáfora, é necessária a união de uma 

actividade sonhadora e de uma actividade ideativa para produzir uma obra poética. A 

arte é natureza enxertada.”24 

 

 Existirá maior obra poética que a própria natureza? A arte contemporânea tem 

aqui um papel fundamental de formação de consciências. A natureza também pode ser 

arte enxertada? 

 

A água é objecto de uma das maiores valorizações do pensamento humano: a valorização da 

pureza. Que seria da ideia de pureza sem a imagem de uma água límpida e cristalina, sem esse 

belo pleonasmo que nos fala de uma água pura? A água acolhe todas as imagens da pureza. 

[...] Temos aqui um exemplo de uma espécie de moral natural ensinada pela meditação de 

uma substância fundamental.25 

 

 Será que é essa pureza que procuramos na água? Será que a arte não é uma 

forma de mostrar beleza? Não será este o papel da arte contemporânea, ajudar-nos a 

encontrar o caminho da pureza com a natureza, ajudar a tecnologia a funcionar e 

existir como um desenvolvimento da própria natureza. Reaprender ou aprender 

finalmente a trabalhar, respeitar e valorizar a água é fundamental, bem como 

reconhecer o elemento espiritual que é, mesmo porque não podemos dominar a água. 

E a “água e a actividade espiritual dos seres humanos pertencem um ao outro; a 

natureza de um é uma imagem do outro”.26 

!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Bachelard, 1997, p. 11.!
25 Idem, p. 15. 
26 Schwenk, 1965, p. 97. Tradução do Autor. 
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I.3  Simbologia da Água  

 

 O processo de recuperação simbólica da água, que vem acontecendo desde o 

Século XX, leva a uma reinterpretação dos conteúdos com os quais não temos um 

distanciamento proporcionado pelo passado, vivemos no presente, formamos parte 

dele, escrevemo-lo todos os dias. Como diz Bachelard, “as imagens da água, nós as 

vivemos ainda, vivemo-las sinteticamente em sua complexidade primordial, dando-

lhes muitas vezes a nossa adesão irracional”.27 Dai a dificuldade em nomear e 

estabelecer conexões a respeito da simbologia da água de uma forma contemporânea. 

 Podemos constatar que, nas últimas décadas, opera-se um retorno amplo e 

plural que procura recuperar a experiência directa com a água e uma apreciação 

através do seu plano simbólico. Desde a performance, a literatura, a psicanálise ou a 

filosofia, está subjacente uma consciencialização da importância devida ao meio 

ambiente e à antropologia, que em qualquer caso se pode interpretar como uma perda 

das origens, dos referenciais naturais, uma desvinculação ética, espiritual e da 

consciência social e ambiental da sociedade moderna. Por isso, temos de levar em 

conta que este desassossego devido à previsão dramática da sobrevivência a 

médio/curto prazo do planeta e da responsabilização de alguns sectores pelo 

insustentável sistema actual, condiciona a visão sobre as origens simbólicas da água, 

com uma urgência que faz parte da contemporaneidade. 

 O sentimento de perda encontra por outra parte uma compensação num 

entusiasmo de recuperação activa, que podemos encontrar na criação artística, o 

surgimento a nível global de um sem número de obras de arte dedicadas à água 

(algumas podem ser vistas nos projectos do Anexo 1). Claramente um sinal que 

denota uma hibridação da arte com a realidade da natureza e da sociedade, numa 

tentativa de uma sustentabilidade entre o valor e a perda. Este conflito pode ser 

encontrado no texto de Titus Burckhardt, “O Simbolismo da água” do livro Espelho 

do Intelecto: 

 

A economia moderna, apesar de todos os conhecimentos de que dispõe, não tem querido 

considerar desde há muito tempo, uma das bases mais importantes tanto da sua própria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Bachelard, 1997, p. 8. 
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existência como da nossa vida, a saber, a pureza da água viva. Semelhante esquecimento 

demonstra o carácter unilateral do seu desenvolvimento, o qual, deixando de lado a questão da 

água, é prejudicial para muitas outras coisas, e não menores, tais como a alma e a psique.28 

 

 Segundo Burckhardt, o desenvolvimento ocidental já demonstrou de forma 

clara não ter em conta o prejuízo dos elementos fundamentais (terra, água, ar e fogo) 

para a vida e para a psique, e concretamente ao ameaçar através da contaminação e 

poluição da água a destruição do equilíbrio da natureza e do planeta. A 

vulnerabilidade da água é maior, segundo o autor, em relação aos outros elementos 

fundamentais, os quais também podem ser sujos, mas a água é mais susceptível de 

sujidade, pelo que deveria ter uma protecção especial. 

 O autor aponta também um aspecto paradoxal desta destruição, que é uma 

fuga dos insuportáveis mundos artificiais: “as mesmas pessoas que quando estão de 

férias procuram, conscientemente ou não, essa beleza natural, renegam a mesma 

como um luxo “romântico” cada vez que suponha um obstáculo para os seus 

interesses práticos”.29  

 Em relação a este contexto, o autor faz uma série de analogias entre a água e a 

alma, através de Goethe, da cultura judaico-cristã e do extremo oriente. O seu texto 

“O Simbolismo da Água”, escrito em meados do Século XX, não podia ser mais 

actual. Termina com uma reflexão sobre a recuperação operada no centro do mundo 

moderno, que é incapaz de desterrar totalmente a contemplação da natureza:  

 

A contemplação espiritual da natureza, que assinala através das suas formas fundamentais e 

permanentes os seus protótipos e a sua causa eterna, não tem nada de puramente sentimental; 

não depende sequer de circunstancias geográficas e históricas, apesar do reinado do mundo 

moderno, de que este tipo de contemplação parece haver sido desterrado. Dizemos “parece”, 

porque esta contemplação espiritual das coisas está enraizada demasiado profundamente no 

coração do homem para poder desaparecer por completo. Perpetua-se inclusive de uma forma 

inconsciente, e não seria difícil mostrar como a atracção misteriosa da água como elemento 

sagrado, manifestação simbólica de uma realidade psíquica ou cósmica, sobrevive ainda na 

arte…30 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Burckhardt, 1999, p. 19. Tradução do Autor. 
29 Idem, p. 19. Tradução do Autor. 
30 Idem, p. 23. Tradução do Autor. 
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 O que nos aconteceu à razão, para não conseguirmos ver as coisas como elas 

são realmente? O que nos aconteceu para mal tratarmos tanto a natureza e tudo o que 

dela faz parte? 

 

 Curiosamente a Fundação Calouste Gulbenkian no livro Water and the Future 

of Humanity editado recentemente, consagra um capitulo do livro ao tema “The 

Anthropocene31 and Water”, onde se realça o papel destruidor que a humanidade tem 

vindo a exercer no planeta e onde “somos a primeira geração com o conhecimento de 

como as nossas actividades influenciaram o sistema da terra e, assim, a primeira 

geração com o poder e a responsabilidade de mudar a nossa relação com o planeta.”32 

No fim do capitulo, podemos ler ainda que “de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, durante a última década do século passado cerca de dois milhões de pessoas 

foram vítimas de desastres naturais, dos quais 85% foram cheias e secas.”33 Por aqui 

também temos de aceitar o quão insignificante é a humanidade perante o poder 

destruidor da natureza. O que nos leva a uma nova experiência da humanidade, pois o 

planeta que hoje habitamos, já não é o mesmo de outros tempos, o que leva a novas 

directrizes e acções de prevenção para a humanidade ter um futuro mais próspero.  

 

 No Século XXI, a água apurou esta perspectiva de símbolo de união; reunião 

social e reunião do homem com a natureza no contexto da aldeia global. O seu 

manuseamento simbólico pelos meios de comunicação tem sido progressivamente no 

sentido ecológico e humano, umas vezes com um sentido critico e outras apenas como 

marketing. Em qualquer dos casos, a água representa, neste século, um móbil de 

igualdade que qualquer ser humano deveria aspirar, e o símbolo mais forte da relação 

ética, de respeito ao díspar desenvolvimento económico do planeta. Por essa razão, a 

água ilustra em qualquer parte uma dupla vertente de fronteira ou barreira social – 

dos povos que não têm água potável, e de conectora, constituindo uma das mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 O termo Antropoceno foi proposto no ano 2000 pelo biólogo Americano, Eugene Stoermer, e pelo 
bioquímico Alemão e vencedor do prémio Nobel, Paul Crutzen, considerando as marcas e a extensão 
da recente actividade humana como impacto global significativo no Planeta Terra, concluíram que é 
mais do que apropriado para enfatizar o papel central da espécie humana em termos de geologia e 
ecologia na época actual.  CUNHA, 2014, p. 5. Tradução do Autor. 
32 Cunha, 2014, p. 6. Tradução do Autor. 
33 Cunha, 2014, p. 6. Tradução do Autor.!
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usadas metáforas da comunicação do homem com a natureza, e entre as comunidades 

humanas. 

 A água é um recurso natural indispensável para a vida. Isso supõe que a sua 

gestão, mais do que qualquer aspecto técnico ou científico, evidencie as opções em 

relação ao destino comum do planeta, forçando um dos pilares da ética que mais 

presença alcançou a nível internacional, até ao ponto de construir o eixo do modelo de 

equidade e sustentabilidade da Terra.  

 Tudo isto nos leva também a compreender melhor a propagação de projectos 

artísticos codificados, material e conceptualmente, em torno da água tendo em conta a 

expansão que o pensamento ecológico e sistémico teve e tem na arte. 
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II. Memória da Água  

II.1 Método  Científico  

 

 O que é a água? De onde veio? É uma espécie de extraterrestre? Acreditar 

nisto talvez fosse uma boa forma de responder a várias questões ainda hoje por 

compreender sobre este elemento, por exemplo, o facto de ser o único líquido do 

planeta que no seu estado sólido flutua sobre o seu estado líquido. A quantidade de 

água na terra é a mesma desde o primeiro dilúvio que lhe deu origem há mais de 

quatro mil bilhões de anos. A água veio do universo e trouxe consigo informação para 

a Terra, informação que tem de ser descodificada. A água não pode ser compreendida 

exclusivamente como um símbolo complexo. É uma substância do mundo físico, a 

sua presença experimenta-se antes de a compreendermos intelectualmente. 

 Na arte contemporânea, a aproximação às propriedades da água desde um 

contacto próximo, ao conhecimento sensível do meio, transmite à imaginação e 

desenha os traços simbólicos fundamentais da matéria, projectando uma realidade que 

transcende o ponto de partida. Um conhecimento ao qual ascendemos através dos 

nossos órgãos sensoriais e de uma compreensão intelectual, uma projecção imagética 

que nos faz viver uma qualquer experiência hídrica, com toda a pluralidade que 

envolve. A água nunca é sempre igual, por isso nunca será sempre a mesma água a 

que o artista procura na sua obra e a que testemunha cada pessoa quando experimenta 

essa obra.  

 Observar melhor implica ver mais profundamente. Não podemos partir para 

qualquer tipo de processo sem uma observação rigorosa e profunda. Se partirmos de 

uma observação consciente da natureza, devemos desde o início do processo, estar 

vinculados com a natureza, com o fenómeno - e não ao seu lado, contra ele, por baixo 

dele - mas sim vinculados, com consciência. As nossas reflexões, as nossas idéias e a 

forma como as pomos em acção, vão certamente comungar com a natureza, num 

fluxo, numa simbiose de mundos.  

 O mesmo pensamento podemos encontrar nas palavras de Alan P. Cottrell, 

num ensaio do livro Goethes’s Way of Science – A Phenomenology of Nature: “Como 

o pensamento ganha vida na natureza, e a natureza ganha vida na actividade de 
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pensar, o conhecimento do mundo e o conhecimento de si mesmo unem-se a um nível 

superior, onde o perigo de “falsas contemplações” é superado”.34 

 E essa observação tem de ser neutra, não pode ter pensamentos economicistas 

e comerciais, não podemos continuar a olhar para a natureza com um intuito de 

exploração, de apropriação e modificação, já estragámos e já fizemos demasiado 

nesse sentido. Estes novos estudos serão acompanhados mais profundamente, pelas 

novas ferramentas tecnológicas que temos aos nosso dispor e pelo conhecimento mais 

concreto que temos em certas áreas do conhecimento científico. A ciência ao serviço 

dela própria. 

 O pensamento de Goethe abraça níveis qualitativamente ascendentes da 

existência, por meio de uma epistemologia que é verdadeiramente critica e esforça-se 

por reagir e lidar com os fenómenos sempre em articulação constante com o todo 

onde se inserem. Este pensamento, de autoavaliação, gradualmente cresce para 

englobar as realidades da vida, dos valores e da consciência. Desta forma, o 

pensamento de Goethe é um legado para o nosso tempo. “Este novo modo cognitivo 

pode ser descrito como a chave para o futuro da ciência, na medida em a que a ciência 

queira abraçar a consciência”.35  

 Como podemos olhar hoje para a natureza? A vitalidade das terras deteriora-se. 

Através de actos irreflectidos de exploração, morre o solo e a lista de espécies extintas 

cresce diariamente bem como os problemas e as guerras em torno da água. O papel da 

ciência é abrir novos horizontes, mais do que criar teoremas ou equações e nesse 

sentido “a liberdade do cientista, como a liberdade do artista, é a indeterminação 

activa e, portanto, a revolução perpétua”36, como nos diz Frederick Amrine.  

 

A ideia é que, enquanto a ciência pode reivindicar o factual e ir ao aspecto objectivo das coisas, 

a arte é vital na medida em que lida com a dimensão subjectiva, com qualidades em vez de 

quantidades, sentimentos, em vez de fatos. Argumenta-se que tanto a ciência e a arte são 

necessários para obter uma imagem completa da realidade, ou, em outras palavras, que os dois 

estão na necessidade de unificação. 37 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Seamon, Zajonc, 1988, p. 259. Tradução do Autor. 
35 Idem, p. 264. Tradução do Autor. 
36 Idem, p. 47. Tradução do Autor. 
37 Seamon, Zajonc, 1988, p. 167. Tradução do Autor.!
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 Goethe foi mais um dos pensadores, artistas e cientistas do mundo que também 

se dedicou ao estudo da água. Numa perspectiva fenomenológica da noção do corpo 

como mediador activo entre o eu e o mundo, no acesso ao surgimento do mundo e do 

seu conhecimento através dos sentidos. O elemento água faz parte do seu método 

científico, onde o pensamento descobria o fenómeno, onde o fluxo do pensamento se 

funde com o que é observado. Goethe procurava o pensamento fluido, uno e 

universal.  

 

 Será necessário uma observação sistémica do meio envolvente, da percepção da 

realidade. Um actor no terreno procurando fazer a ligação entre o que outros viram, 

sentiram e escreveram e o que tudo isso reverbera interiormente, tendo em conta o 

entorno. Uma observação pelo sujeito de um objecto que nos dá vida, a água. Uma 

observação que por mais que tentemos desmontar, a sociedade está longe de 

compreender e perceber. Um agente no terreno que cientificamente pense como as 

coisas podem funcionar de outras formas, onde a tecnologia se coloque ao lado da 

natureza, no fluxo da vida. 

 

!

II.2  Fluxo, Flowforms  

 

A intuição da bebida fundamental, da água nutritiva como um leite, da água encarada como o 

elemento nutritivo, como o elemento que digerimos com evidência, é tão poderosa que talvez 

seja com a água assim maternizada que se compreende melhor a noção fundamental de 

elemento. O elemento líquido aparece então como um ultra-leite, o leite da mãe das mães.38 

 

 A literatura, o acto de escrever, de igual modo que a filosofia e as ciências 

naturais, são caminhos pelos quais se tenta uma aproximação aos mistérios do 

universo. A água continua a ser um desses grandes mistérios. Um mistério sem forma, 

mas que “sempre que ocorre a água tende a assumir uma forma redonda. Ela envolve 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Bachelard, 1997, p. 130. 
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toda a esfera da terra, envolvendo tudo com um fino manto.”39 A água protege, 

envolve-nos, como uma mãe faz ao seu filho.  

 Esta visão maternal da água, o seu envolvimento e a sua constante circulação 

“vemos o mesmo fenómeno quando o sangue arterial e o venoso confluem no 

coração”.40 Há uma replicação de movimentos, dos ciclos e fluxos da água, por todos 

os seres vivos. A água não só protege, envolvendo exteriormente, como está no 

interior dos seres, fazendo parte das células, fazendo parte dos ciclos dos organismos 

vivos. Por isso mesmo a Terra é um planeta único onde “juntos, Terra, mundo das 

plantas e a atmosfera formam um único grande organismo, em que o fluxo da água, é 

como sangue vivo”.41  

 A água faz sempre para voltar ao seu estado nato, como se não houvesse 

tempo, procurando sempre retomar a forma original, respeitando uma qualquer ordem 

universal. Procurando sempre reorganizar o equilíbrio, sabendo que o equilíbrio é 

sempre um desequilíbrio constante. A água mistura e funde tudo, unindo através da 

circulação.  

 O engenheiro alemão Theodor Schwenk (1910-1986), construtor de máquinas  

de propulsão hidráulica e teólogo, no seu livro Caos Sensível, enuncia os padrões do 

fluxo universal que considerava desvendados no movimento e nos processos formais 

da água líquida, cujas leis governam para o autor tanto os oceanos como o interior das 

células.  

 Schwenk chegou à conclusão que os princípios formativos orgânicos da 

natureza reproduziam um movimento universal baseado nos princípios de ausência de 

peso e de influência das forças que mudam permanentemente.42 

 Mesmo sem forma, a água adopta e adapta uma forma esférica, envolvendo 

tudo, ela própria criadora de universos. A sua forma sempre esférica, os seus 

arquétipos movimentos subtis e envolventes, primeiro levam a imaginar uma imagem 

de um globo, o globo terrestre, movimentando-se no cosmos como um bebé no útero 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Schwenk, 1996, p.13. Tradução do Autor. 
40 Idem, p. 22. Tradução do Autor. 
41 Idem, p. 14. Tradução do Autor. 
42 Nas palavras de Schwenk: “Dado que aqui não trataremos de composições químicas, mas sim do 
movimento dos fluidos e das formas que têm origem a partir de ditos movimentos, o autor não fez, em 
geral, nenhuma diferenciação, entre a água como existe na natureza e os líquidos internos dos 
organismos. Os movimentos estudados são essencialmente comuns a todos os líquidos e veremos que 
são movimentos típicos, independentes de toda a diferenciação química” Idem., p.11. 
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de sua mãe. Apesar do planeta ter o nome Terra, quando visto do espaço é um planeta 

azul, pois é constituído maioritariamente por água, “os oceanos representam cerca de 

71 por cento da superfície do planeta Terra.”43 Talvez a Terra seja redonda, porque a 

água a envolve com o seu fluxo, protegendo-a. Talvez a Terra se devesse chamar 

Água. 

 A forma esférica também se encontra nos movimentos serpenteantes da água, 

nos caudais dos rios, onde forma uma união entre a vegetação e todo o entorno por 

onde vai passado. “Em comparação, um rio que foi modificado artificialmente parece 

sem vida e triste. [...] Indica a paisagem interior nas almas humanas que já não sabem 

como mover-se com os ritmos da natureza viva.”44  

 Será um risco usarmos a tecnologia e as máquinas para desviar caudais de 

rios, para provocarmos ainda mais desequilíbrio e entropias nos ecossistemas, como 

tem vindo a ser feito pela mão do homem. Devemos sim, estudar, respeitar a ordem 

natural, os movimentos arquétipos da água e potenciá-los sim, com a ajuda da 

tecnologias em prol de uma mundo mais fluido. Desde uma mais cuidada observação 

e compreensão dos fenómenos, até simulações e recriações de situações e cenários, a 

tecnologia de hoje em dia pode e deve ser uma aliada nesses processos de 

compreensão e nos caminhos e directrizes a seguir. 

 A água, por tanto, revela padrões, de formação e de mudança, que podem 

interpretar-se num sentido mais holístico, oferecendo um ponto de vista para 

compreender tanto a embriogénese, como a geomorfologia, a hidrodinâmica dos 

animais ou a formação do universo.  

 A compreensão profunda do sentido de fluxo que proporcionou a Schwenk a 

sua experiência como engenheiro hidráulico, combinada com a espiritualidade da 

teosofia,45 desvendou ao autor uma nova perspectiva para analisar as formas e o caos 

da água – “alfabeto da natureza”. Schwenk ilustra a sua teoria com inúmeros 

exemplos e imagens que evidenciam as afinidades entre a constituição da água de 

rios, remoinhos, do crescimentos dos chifres dos animais, da estrutura de órgãos como 

o coração; padrões aéreos no voo dos pássaros e em instrumentos musicais; na 

formação de montanhas, dos músculos e dos ossos; na formação do embrião humano, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Schwenk, 1996, p. 14. Tradução do Autor. 
44 Idem, p. 15. Tradução do Autor. 
45 A influencia de Rudolf Steiner é patente em toda a obra de Schwenk. 
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até padrões do tempo atmosférico. A sua ideia reside em que todas essas formas 

solidificadas, passaram previamente por estados líquidos que deixaram “marcas 

irreversíveis”.  

 Como nos diz Schwenk, há dois tipos de fenómenos ao observamos as ondas. 

Na corrente de qualquer rio: “A forma de onda permanece no mesmo local mesmo 

com a água que flui constantemente através dele”46, e nas ondas do mar: “A forma de 

onda viaja através da superfície, a água em si permanece no mesmo lugar.”47 

Rapidamente podemos perceber que o entorno onde a água está tem influência directa 

no seu comportamento e movimento. Neste caso, as pedras e os obstáculos dos rios e 

o vento no mar, fazem a água mudar o seu comportamento. Podemos dizer que a 

“água é como um órgão sensitivo, que se torna "consciente" aos menores impactos e 

imediatamente traz as forças contrastantes para um equilíbrio rítmico do  

movimento.”48  

 Indo mais longe no nosso pensamento, arriscamos dizer que a água tem um 

pensamento consciente. Numa outra perspectiva, podemos pensar numa própria 

linguagem da água com os elementos e com o seu entorno, respeitando e misturando-

se com eles, uma estrutura que as ondas constroem quando se encontram, quando 

encontram e contornam um obstáculo.  

 O movimento da água pode ensinar-nos novos níveis de tratamento da 

informação, novas formas de armazenamento dessa informação. Se a água flui em 

todos os campos do conhecimento e do saber, de uma forma única, desde a ciência, a 

biologia, a filosofia, até à tecnologia, porque não poderá esta ultima aprender com a 

água também?  

 

 Schwenk fundou o Institut fur Stromungswissenschaften (Instituto das 

Ciências das Correntes/Fluxo).49 Este Instituto compreende a água como elemento 

mediador para a vida e tem por objectivo trabalhar os princípios científicos para uma 

atitude responsável da água.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Schwenk, 1996, p. 27. Tradução do Autor. 
47 Idem, p. 27. Tradução do Autor. 
48 Idem, p. 28. Tradução do Autor. 
49 http://stroemungsinstitut.de. Consultado em 08/01/14. 
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 A obra de Schwenk demonstra um grande investimento de tempo em 

observação e na construção de ferramentas e objectos que ajudassem e potenciassem 

essa observação – dos phenomenos. O estudo destes padrões arquétipos do fluxo 

deram lugar a novos desenhos adaptados às formas de água, que desde os anos setenta 

se desenvolveram no campo artístico, como disso são exemplo as Flowforms.  

 

 As Flowforms são um dos exemplos desta comunhão entre a arte e a ciência e 

a água. Trabalho desenvolvido a partir do trabalho de Schwenk pelo escultor inglês 

John Wilkes do Flow Design Research Group50, que combina a aproximação 

científica e a artística para criar formas orgânicas com água. Resultado da pesquisa na 

procura de um “órgão” que permitisse à água manifestar todo o seu potencial natural. 

Desenhos de fontes em forma de rins aos pares que procuram gerar fluxos rítmicos e 

harmónicos de água, devolvendo a água à sua condição mais viva, foram construídos 

artisticamente, onde a água pudesse fluir pelas superfícies originando uma trajectória 

de fluxo em forma de oito – lemniscatas.  

 

          
Figura 1 – Flowform 

Fonte http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowform_Vortex_Garten_Darmstadt.jpg 

 

 As flowforms podem ser utilizadas onde quer que exista água. Podem fazer 

serviços itinerantes, técnicos ou funcionais e até mesmo só estéticos. Estações de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 http://www.livingwaterflowforms.com/research.htm. Consultado em 08/01/14. 
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tratamento de esgotos, tratamento de água potável, purificação de resíduos de 

fábricas, bebedouros de animais, banhos terapêuticos, não esquecendo os jardins, os 

parques, escolas e tantos outros sítios, onde as flowforms podem ser de grande valor.  

 

 Um outro exemplo desta comunhão entre a ciência e a água e a arte (embora 

aqui a componente plástica e artística não seja relevante), são as Waterboxx,51que 

podemos encontrar no Livro Circle-2, Adaptation Inspiration Book52, editado em 

2013 pela Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em parceria 

com a Comissão Europeia. O livro aborda 22 casos implementados em várias regiões 

da Europa, como forma de sensibilização para as alterações climáticas.  

 

      
Figura 2 – Waterboxx´s 

Fonte Circle-2, 2013, p.149. 

 

 O projecto em Espanha que dá pelo nome de The Green Deserts encontrou 

uma forma de superar o problema da desertificação em zonas áridas, com pouca 

precipitação e altas temperaturas – as Waterboxx’s. Na Waterboxx, chuva e 

condensação são recolhidas numa dose diária. As caixas são feitas de polipropileno, 

existe também uma versão biodegradável em pasta de papel reforçado em fase de 

testes. As caixas podem armazenar até 15 litros de água. O design e o armazenamento 

da caixa evita a evaporação da água, uma vez recolhida. Com a ajuda de um pavio, é 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Circle-2, 2013, p. 148-149. 
52 Site do Projecto Circle-2, http://www.circle-era.eu/np4/home.html. Consultado em 10/01/14. 
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feita a distribuição de uma dose diária de água para as raízes da nova árvore. Desta 

forma, uma chuva de dez minutos, o que pode ocorrer apenas uma vez por ano, pode 

ser distribuída pela planta ao longo dos 300 dias seguintes. Esta captura e distribuição 

de água dá à planta jovem tempo suficiente para procurar água no solo, mesmo em 

solos muito secos. 

 Este projecto tem ainda uma outra vertente de sensibilização, formação 

ecológica e sustentabilidade, pois na grande maioria das vezes as plantações com 

Waterboxx´s são feitas pelas crianças das escolas da região, tornando-as responsáveis 

e participantes no desenvolvimento da sua zona e do planeta.  

 Estes são exemplos de como a comunhão entre a natureza, a tecnologia e a 

arte podem sobremaneira melhorar o nosso futuro e o nosso trato com a água e com o 

próprio planeta.  

 Ao dar-se incondicionalmente, a água sacrifica-se ao ponto de perder a sua 

própria identidade. A água não é capaz de resistir às acções que lhe são impostas, pois 

está aberta a esse mesmo propósito. Apenas os seres humanos, através de uma 

consciência elevada, podem proteger a água, impedindo a sua má utilização, 

promovendo a gestão cuidadosa da tecnologia e do desenvolvimento de uma maior 

sustentabilidade e compreensão da natureza da água e do planeta. 

 

 

II.3  Masaru Emoto 

 

A água num rio permanece pura porque se está a mover. [...] Mover, mudar, fluir: é tudo do 

que se compõe a vida.53 

 

 Temos de levar em conta o amplo desenvolvimento técnico e comercial das 

últimas décadas em termos das tecnologias de vitalização da água. Enriquecer a água 

de características singulares e benéficas no âmbito do consumo humano, do meio 

ambiente, da agricultura e da indústria. A crescente preocupação pela qualidade da 

água deu lugar a um aumento do mercado, particularmente explorado pela Alemanha, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Emoto, 2006, p. 18. 
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França e Estados Unidos. Os campos magnéticos e as propriedades eléctricas da água 

encontraram aplicações tanto na homeopatia como na hidroterapia e na agricultura 

biológica.  

 Cabe aqui também falar na controversa hipótese da memória da água, 

desenvolvida pela equipa do francês Jacques Benveniste (1935-2004). Em 1988 

publicava na revista Nature a descrição da acção positiva das altas diluições em água 

com anticorpos na desgraduação de basófilos humanos, que constitui o suporte 

conceptual da homeopatia. Esta informação molecular ou biológica era segundo o 

autor, gravada, transferida e amplificada num novo campo da biologia digital, que a 

imprensa traduziu por “memória da água”. A controversa foi gerada na comunidade 

científica pela falta de provas credíveis da hipótese de Benveniste. Contudo, isso fez 

com que tenha havido um aumento da popularidade do conceito de homeopatia no 

mundo.54 

 No seguimento da memorização de informação pela água, temos de falar no 

trabalho do japonês Masaru Emoto (1943-). Investigador e fotógrafo que desde 1994 

desenvolve um trabalho em torno da teoria da memória da água e dos fenómenos de 

ressonância. Alcançou a sua popularidade devido às fotografias dos cristais de água.  

 O seu método consiste em congelar amostras de água a uma temperatura de 

menos 25º que são fotografadas através de um microscópio numa sala a menos 5º. A 

água congelada forma moléculas hexagonais. O resultado são imagens de cristais de 

água, sempre diferentes e cuja forma hexagonal - mais perfeita, mais bonita, mais 

turva, menos definida - deriva do entorno onde foi recolhida a mostra ou do entorno a 

que foi exposta.  

 Emoto recolhe água de várias geografias, de fontes, lagos, esgotos, também 

expõe as amostras de água a vários tipos de música e a diferentes palavras, desde ódio 

até amor. Amor e gratidão originam o cristal mais bonito que já fotografou. As 

moléculas mais bonitas e perfeitas têm origem em nascentes, lagos não poluídos, 

orações e cânticos, em música clássica e palavras e pensamentos positivos. Por sua 

vez, água de locais poluídos, ruído e palavras negativas formam moléculas disformes 

e de pouca ou nenhuma beleza. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Para mais informações consultar uma lista de fontes bibliográficas em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Benveniste. Consultado em 10/01/14. 
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Figura 3 – Amor e Gratidão 

Fonte Emoto, 2006, p. 33. 

 

 Emoto encontra a resposta para o seu trabalho “...no facto de tudo ser 

vibração. A água, tão sensível às frequências únicas que são emitidas pelo mundo, 

espelha essencial e eficazmente o mundo externo.”55 Inclusive “quando se mostra à 

água uma palavra escrita, esta recebe-a como vibração e exprime a mensagem numa 

forma especifica.”56 

 Emoto propõe a necessidade de purificar a água que circula na terra desde uma 

interpretação espiritual que encontrou bastantes seguidores. Este facto não nos 

surpreende, pois no inquérito (Anexo 2) realizado para este trabalho 59% das pessoas 

encaram a água como algo espiritual. A ideia de Emoto baseia-se na recuperação do 

conhecimento arcaico sobre o poder curativo e vitalizador da água, com uma nova 

interpretação onde as ressonâncias de um pensamento e uma consciência de amor e 

gratidão podem limpar a água do mundo. 

 O seu trabalho é considerado cego pela comunidade científica pois apresenta 

falta de controlo experimental e não faculta todos os dados à comunidade científica.57 

Contudo, não podemos deixar de pensar nas questões que este trabalho levanta, nem 

nos podemos esquecer das palavras de Bachelard, quando diz que “pode-se com 

certeza dizer que uma cabeça bem feita é infelizmente uma cabeça fechada. É um 

produto de escola.”58 O que é importante compreender não é apenas os resultados do 

trabalho de Emoto, mas todo o conjunto de delicadas questões que suscita o seu 

trabalho. Perceber isso será uma tarefa importante para a espécie humana. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Emoto, 2006, p. 70. 
56 Idem, p. 71. 
57 Para mais informações consultar uma lista de fontes bibliográficas em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto. Consultado em 11/01/14. 
58 Bachelard, 1996, p. 20. 
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Acreditamos que a água vai muito mais além da estrutura do cérebro humano e do 

nosso comportamento, revelando possibilidades de aceitar o que somos. 

 

 What the Bleep Do We Know!?59 de 2004 é um filme que combina 

documentário, animação digital com uma narrativa ficcional que liga a ciência à 

espiritualidade e com várias entrevistas a especialistas em áreas como a neurologia, 

mecânica quântica, psicologia, epistemologia, metafísica, entre outras. Neste campo 

da tão discutida física quântica, o trabalho do Emoto é exibido neste filme e durante 

essa cena, uma personagem diz a outra: “Dá que pensar não é? Se os pensamentos 

podem fazer isto à água, imagine o que podem fazer a nós próprios.”60 

 No âmbito desta dissertação, foi realizada uma experiência baseada nas teorias 

de memória da água e ressonância propostas por Emoto. O projecto Memória da 

Água61, procurou de uma forma simples, acessível e económica, tirar possíveis 

conclusões, ainda que rudimentares, sobre o trabalho de Emoto. 

 

 
 

Figura 4 – Vasos da experiencia Memoria da Água 
 

Fonte http://antonioabernu.wordpress.com/memoriagua/ 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 O filme que faz parte do projecto: http://www.whatthebleep.com., pode ser visto na integra em: 
http://www.youtube.com/watch?v=ioONhpIJ-NY. Consultado em 11/01/14. Para mais informações 
consultar uma lista de fontes bibliográficas em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F. Ultima consulta em 11/01/14. 
60 A frase mencionada no texto surge aos 35’ e 35’’em http://www.youtube.com/watch?v=ioONhpIJ-
NY. . Consultado em 11/01/14.  
61 Toda a experiência pode ser visualizada em: http://antonioabernu.wordpress.com/memoriagua. 
Consultado em 11/01/14.!



! 30!

 Da mesma planta mãe (nome botânico: Hatiora; origem: Brasil), foram 

retirados alguns braço para posteriormente serem separados e plantados 

individualmente. 7 dias antes de se plantar na terra os pedaços da planta mãe, foi 

guardada água da mesma origem em 3 garrafas similares. Cada uma das garrafas foi 

coberta com uma cartolina preta. Uma com a palavra Amor, outra Ódio e uma sem 

palavras (processo idêntico ao trabalho do Emoto). As 3 garrafas foram 

aleatoriamente etiquetadas de 1 a 3. Guardadas num lugar escuro para evitar ao 

máximo a criação de bactérias na água, devido á luz. Uma semana após se ter 

guardado a água, foram plantados os pedaços da planta mãe na terra, em 3 vasos 

diferentes, posteriormente etiquetados de 1 a 3. A terra é toda da mesma origem. Os 3 

vasos foram regados sempre com a garrafa com o número correspondente a cada 

vaso, durante 30 dias. 

 

Embora não tirando conclusões claras, transcrevemos aqui o observado:  

 

! No Vaso 1 com a palavra ódio, foi onde proliferou mais a vida com 4 

exemplares com rebentos minúsculos. Rebentos que não cresceram, o que nos 

leva a equacionar se continuam vivos ou se serão saudáveis; 

! No Vaso 2 sem palavra, foi onde proliferou  menos a vida com 2 exemplares 

com rebentos maiores que os do Vaso 1 – o que reforça a probabilidade de não 

estarem vivos ou de não serem saudáveis; 

! No Vaso 3 com a palavra amor, apenas 2 exemplares originaram rebentos 

maiores que os do Vaso 1 e no número de 2 por exemplar. Rebentos esses que 

estão em crescimento e saudáveis. 

! Nos vasos regados pelas garrafas onde a água estava exposta à informação das 

palavras ( 1 – Ódio e 3 – Amor), foi onde proliferou mais a vida. Em 

contrapartida no vaso regado com a água que não foi exposta a nenhuma 

informação de palavras, foi onde menos a vida proliferou. 
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 Será que podemos dizer que a água que é exposta a informação (seja ela qual 

for) potencia mais vida? Se assim for, aventuramos demonstrar que a água pode 

mesmo memorizar informação do seu entorno, através das vibrações do mesmo. 

 

 Cientificamente, a resposta para o facto da água poder memorizar informação 

deve-se ás Pontes de Hidrogénio ou Ligações de Hidrogénio. No caso particular da 

água, as ligações de hidrogénio originam um arranjo hexagonal das moléculas de água 

quando no estado sólido (como nas fotografias de cristais do Emoto). Este arranjo é 

particularmente aberto, por isso o gelo é menos denso do que a água liquida. Contudo 

as ligações de hidrogénio fazem-se sentir na água liquida, estabelecendo-se e 

desfazendo-se continuamente devido à maior liberdade de movimentos das moléculas 

de água. O que leva a que as propriedades anómalas da água no que respeita aos seus 

pontos de fusão e de ebulição têm uma importância decisiva nas condições biológicas 

dos seres vivos e do ambiente onde estes evoluem.62 

 

 O tratamento tecnológico e conceptual da água hoje em dia, não se fica pelos 

exemplos aqui mencionados. Teríamos de levar em consideração outras experiencias 

no campo da energia hidroeléctrica, agricultura, transportes marítimos, na indústria, 

nos desportos aquáticos, entre outros. Contudo podemos ficar com a ideia de que as 

tecnologias da água passaram a constituir um dos produtos mais versáteis da 

economia dos países desenvolvidos. Não compete a este trabalho abordar a forma 

monopolista, capitalista, pouco solidária e humana com que essa economia está a ser 

praticada.  

!
!
!
!
!
!
!
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Para mais informação, consultar: http://www.educacao.te.pt/jovem/index.jsp?p=117&idArtigo=400. 
Consultado em 11/01/14. 
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III Tecnologias da Água  

III.1 Visão Científica  

 

 A confluência nas últimas décadas de novos materiais e novos meios 

informáticos e de telecomunicação abriu diferentes fluxos de expressões no campo 

dos procedimentos artísticos. Podemos assinalar a possibilidade de aumentar a 

distância física com a materialização da obra, ou a aplicação de algoritmos e fórmulas 

matemáticas altamente complexas que permitem desenvolver projectos de dimensões 

numa antes pensadas. O desenho de materiais para aplicações concretas fez evoluir o 

próprio estatuto dos mesmos. Por um lado, existe uma nova distância entre o homem 

e a matéria, onde a relação se estabelece agora com um sistema de conhecimento e de 

possibilidades técnicas, sem necessidade de uma presença física. Por outro lado, deu 

lugar a um método de trabalho em que o material se adapta, sem constituir um 

obstáculo, a uma formalização específica, o que faz com que o desenho da matéria 

passe a integrar o próprio projecto, constituindo-se um contexto tecnológico muito 

mais flexível e aberto que atrai numerosos artistas.  

 A matéria de trabalho, hoje em dia, já não é um conjunto determinado de 

materiais, mas sim um sistema de linguagens, de conhecimentos e de tecnologias. 

Sem duvida uma matéria mais fluida, o que por vezes ainda alicia mais a criatividade, 

pois nem sempre é fácil ver, perceber, conhecer e dominar estes materiais. Como nos 

diz Giannetti: “essas novas pesquisas e práticas artísticas salientam a necessidade de 

se desvincular dos modelos e postulados anteriores, provenientes, na sua grande 

maioria, do legado da modernidade.”63 

 A criação artística das últimas décadas denota uma sensibilidade particular 

pela crise de compreensão em relação ao entorno derivado deste desenvolvimento 

material, especulando as infinitas formas com os limites do natural e do artificial. Nos 

nossos dias, quase todas as formas orgânicas encontraram a sua equivalência 

funcional nos plásticos e nos polímeros, lã e algodão substituídas pelo nylon e suas 

variedades; madeira, pedra, deram origem ao cimento e fórmicas, entre tantas outras. 

A criação artística neste sector, chama a atenção para os possíveis enganos em que 

nos movemos e sobre os efeitos desta evolução. A matéria e os materiais são 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Giannetti, 2012, p. 15. 
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atravessados por um sem fim de conotações sensoriais, sociais, políticas, culturais, 

económicas, éticas e estéticas em que os valores variam em função do contexto 

global. 

 

A partir dessas novas interpretações dos fenómenos artísticos e da progressiva assimilação e 

integração da arte às novas tecnologias, a própria idéia de ‘obra de arte’ sofre uma 

transformação conceitual, na medida em que, ao acentuar a sua condição aberta e formativa 

(que permite a experiência), afasta-se, paulatinamente, da sua acepção hermética e intuitiva. 

Este é um passo de fundamental importância, uma vez que significa a superação do valor ou 

da experiência estéticos baseados na fruição subjectiva (postura propagada pelo Romantismo 

e que perdura, de certa forma, ainda no nosso século). 64 

 

 A água, na arte contemporânea, incorpora-se como meio e como presença 

material. Avaliando os processos como componente da obra de arte. Com a água, 

questiona-se a conservação e memória do objecto artístico, onde se introduz a obra 

como um processo no qual os sistemas dinâmicos e complexos, tão intrínsecos ao 

pensamento contemporâneo, estão presentes. Uma reflexão dinâmica e profunda sobre 

os limites da realidade e sobre as características físicas da matéria/energia, originada 

em grande parte pela aproximação cada vez maior entre arte e ciência.  

 A informação deixou de ser uma constante, multiplica-se, flui pelo 

pensamento de todos. A água é uma imagem do fluxo do pensamento. Os rios podem 

ser assemelhados a artérias, a conexões de neurónios. Um pensamento fluído dá 

origem a novos significados. O que é que se pode cifrar a níveis inacessíveis da nossa 

percepção sensorial? Como nos afectam as configurações matéria/energéticas que não 

somos capazes de perceber mas que também contêm informação? 

 O conhecimento do meio favoreceu a decomposição dos paradigmas 

tradicionais do sujeito receptor e do objecto de percepção, graças à introdução de 

fluxos, sistemas evolutivos e dispositivos interactivos. “A realidade virtual, a vida 

artificial e a inteligência artificial como sistemas incorporados na arte pressupõem 

novas experiências participativas e interactivas, que permitem integrar o espectador 

no contexto da obra.”65 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64Giannetti, 2012. p. 53. 
65 Giannetti, 2012, p. 16- 
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 No Anexo 1 deste trabalho, podemos encontrar exemplos que documentam o 

que vimos falando neste capítulo e ao longo do trabalho. Um conjunto de vários e 

variados projectos que abrangem áreas desde o meio ambiente, o espaço, a 

performance, a land art, a engenharia, simuladores, instalações artísticas, escultura, 

arquitectura, sociedade. Projectos onde se cruza a arte, a ciência e a tecnologia, onde 

artistas interagem com físicos, filósofos, biólogos e engenheiros, onde os projectos na 

sua maioria são interactivos e dependem eles mesmos da participação e intervenção 

de quem os experiencia. Onde a água funciona como um interface, onde é tratada nos 

seus 3 estados, líquido, sólido e gasoso, onde a natureza é respeitada e onde se criam 

novas formas de a preservar. Projectos que recriam cenários, ambientes, situações, 

universos. Fusões tecnológicas e artificiais com a natureza numa tentativa de 

descobrir novas formas em que a tecnologia funcione de uma forma mais ecológica e 

ajude os ritmos do planeta.  

 Valorizou-se a amplitude do trabalho realizado com a água e a reflexão 

filosófica implícita em torno da água como matéria e meio. Evidencia-se em todos os 

artistas um pensamento específico em volta da matéria hídrica com que trabalham e 

um vínculo com a cultura. Outros ainda foram escolhidos por constituírem linhas de 

trabalho pioneiras. Nos processos de interacção, a água constitui um interface, 

chegando em alguns casos a conceber um próprio meio de visualização de dados. 

Poderá num futuro próximo a água por si, funcionar como uma tecnologia? 

Aportando novas formas de armazenamento de informação, e tornando o acesso a 

essa informação cada vez mais veloz e fluida.  

 

 Na aproximação da arte às telecomunicações e aos sistemas digitais, somam-

se outros campos, como a robótica, a nanotecnologia, a microbiologia, a neurologia 

ou a matemática. Numa outra vertente, a arquitectura e a escultura começaram a traçar 

caminhos de sustentabilidade ecológica, oferecendo obras que não apenas têm um 

carácter estético, como também técnico, purificadoras, distribuidoras e recicladoras da 

água no meio das cidades e dos sítios onde são implementadas.  

O futuro será caracterizado por novos cenários e circunstâncias, onde a água 

continuará a obrigar a repensar a sua essência, as suas propriedades e o seu valor e 

importância no planeta.  
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III.2  Videojogos  

!
 Para aprender a comunicar, os bebés brincam. Brincar é a primeira forma de 

comunicação. Crescemos a brincar, a aprender a brincar ao faz de conta, às profissões, 

entre tantas outras coisas. Não olhamos a limites nem a restrições, elas começam 

quando nos chamam a atenção, quando impostas pela sociedade. 

 

 O conceito de jogo “é mais velho do que a cultura, para a cultura, porém 

inadequadamente definida, pressupõe sempre a sociedade humana, e os animais não 

esperaram pelo homem para os ensinar a jogar.” 66 

 

 Johan Huizinga (1872-1945) foi um historiador alemão e um dos fundadores da 

história da cultura moderna. No seu livro Homo Ludens escreve:  

 

A diversão de jogar resiste a toda a análise, toda a interpretação lógica. Como conceito, não 

pode ser reduzido para qualquer outra categoria mental... No entanto, é precisamente esse fun – 

elemento que caracteriza a essência do jogo. [...] Podemos também chamar jogar a uma 

“totalidade”, no sentido moderno do mundo, e é como uma totalidade que devemos tentar 

entender e avaliá-lo. 67 

 

 O conceito de jogo não tem época ou tempo no mundo e prova disso é o 

aumento do número de pessoas que joga videojogos hoje em dia. Sendo o jogo uma 

das formas mais antigas de comunicação e entretenimento, cada vez mais, estudos e 

correntes contemporâneas consideram o processo de jogar e brincar como uma forma 

de aprendizagem e aquisição de conhecimento privilegiada. Um campo fértil para a 

sensibilização, formação e transmissão de informação de todo o tipo, incluindo 

sustentabilidade e ecologia. Já Huizinga defendia que: “O espírito de competição 

lúdica é, como um impulso social, mais estranho do que a própria cultura e permeia 

toda a vida como um verdadeiro fermento”. 68 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Huizinga, 1949, p. 1. Tradução do Autor. 
67 Huizinga, 1949, p. 3. Tradução do Autor. 
68 Huizinga, 1949, p. 173. Tradução do Autor. 
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 No seguimento do lúdico e da brincadeira, Jane McGonigal 69(1977-) uma 

americana designer de videojogos e autora de vários livros, defende o uso da 

tecnologia móvel e digital para canalizar atitudes positivas, partilha e colaboração no 

contexto do mundo real. No início do seu último livro Reality is Broken, Why games 

make us better and how they can change the world (2011), defende que comparando 

com o mundo virtual dos videojogos, o mundo real está acabado. “A realidade não 

nos motiva de forma tão eficaz (como os jogos). A realidade não é projectada para 

maximizar o nosso potencial. A realidade não foi concebida para nos fazer felizes.”70 

Um conceito que, segundo o que diz o economista Edward Castronova (1985-), já é 

um fenómeno na medida em que existe um “mass exodus” para o mundo virtual.  

 

 Não é o propósito deste trabalho tomar nota do aumento do número crescente de 

pessoas que jogam videojogos, contudo e para o desenvolvimento do mesmo, não 

devemos ficar indiferentes aos seguintes números: 

 

Apenas nos Estados Unidos, há 183 milhões de jogadores activos (indivíduos que, em 

pesquisas, relatam que jogam computador ou videojogos "regularmente" em média, 13 horas por 

semana). Globalmente, a comunidade de jogadores online, incluindo consolas, PC´s e 

smartphones, conta com mais de 4 milhões de jogadores no Oriente Médio, 10 milhões na 

Rússia, 105 milhões na Índia, 10 milhões no Vietname, 10 milhões no México, 13 milhões em 

Central e América do Sul, 15 milhões na Austrália, 17 milhões na Coreia do Sul, com 100 

milhões na Europa e 200 milhões na China. 71 

 

 O jogo pode ser o princípio de mudanças, de novas respostas para 

acontecimentos e rotinas do nosso dia a dia mudarem, serem melhoradas, trocadas por 

outras mais divertidas e menos penosas. Os jogos podem tornar a nossa vida mais 

consciente e simpática. Os jogos fornecem informação que de uma outra forma não 

chegaria até nós, sem obrigações e num processo de entretenimento e aprendizagem. 

Especificamente os videojogos e todos os jogos que se jogam com a ajuda de 

dispositivos tecnológicos como, smartphones, tablets, computadores e consolas 

criadas com o propósito de proporcionar entretenimento e conhecimento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 http://janemcgonigal.com. Consultado em 15/01/14. 
70 McGonigal, 2011, p. 3. Tradução do Autor. 
71 McGonigal, 2011, p. 3. Tradução do Autor.!
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 A indústria criativa dos videojogos, onde centenas de profissionais: criativos, 

pensadores, designers, engenheiros entre outros, constituem um universo de criação 

de jogos, trabalhando em conjunto por um objectivo comum. Toda uma nova 

indústria que propõe novas alternativas à realidade, novos caminhos e novos 

pensamentos. Também aqui reside um papel fundamental da imaginação, na procura 

de respostas e novas perspectivas do conhecimento humano.  

 

 Este universo de criação de jogos, indiscutivelmente será uma cultura de sonhar, 

de investigar, analisar e reproduzir quase sem limites de possibilidades, a realidade da 

vida, da natureza, do planeta e da sua ecologia, do que é real e do que é ficcional. Um 

universo onde a imaginação, o devaneio criativo não têm limites. Um mundo onde a 

tecnologia está ao dispor da criação e com a qual não se poderia certamente obter os 

resultados e os cenários que hoje em dia se conseguem, devido aos avanços 

tecnológicos.  

 

 Profissionais que têm ao seu dispor os mais recentes avanços da tecnologia, 

máquinas cada vez mais completas e potentes, que lhes servem a imaginação e 

vontade de criar outros mundos e outras realidades, ainda que virtuais. Profissionais 

com sonhos também, que se juntam para que as pessoas possam ter experiências 

divertidas, únicas, agradáveis e que suscitem boas sensações e energias. Um mundo 

onde sem dúvida podemos recriar as palavras de Bachelard num qualquer cenário de 

um jogo: “Assim a água torna-se uma espécie de pátria universal; ela povoa o céu 

com seus peixes. Uma simbiose das imagens entrega o pássaro à água profunda e o 

peixe ao firmamento”. 72 

 

 Se fizermos uma pequena pesquisa na internet, podemos constatar que uma 

grande maioria dos jogos tem como objectivo salvar a humanidade e o planeta Terra. 

Os criadores de jogos assumem aqui um papel de mentores, orientadores e guias para 

um mundo melhor, o que nos leva também a pensar no seu papel como guardiães da 

Terra, numa tentativa de levar os outros a pensar de formas mais humanas, ecológicas 

e justas. Os criadores aproveitam lendas, batalhas, histórias antigas e intemporais para 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Bachelard, 1997, p. 54. 
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recriarem e criarem outras - também aqui existe um processo cíclico de procura, de 

repetição de conceitos para se tentar chegar a outros. Criativos que contam com a 

memória dos jogadores sobre o seu conhecimento da história, a informação que eles 

possuem desses acontecimentos, torna os jogadores desde o início familiarizados com 

o ambiente do jogo, sendo este criado na e pela cabeça de cada jogador também. 

 

 Sobre um dos maiores jogos online: “Halo 3” 73, que conta com mais de 6 

biliões de jogadores no mundo inteiro, um jornalista de videojogos diz: “Halo  foi 

sempre um lugar onde me senti bem. Eu não quero dizer, no sentido do James Brown. 

Quero dizer, é um lugar onde me sinto virtuoso. . . (o jogo) gera um sentimento de 

honra e dever que realmente me faz sentir como uma pessoa melhor…”74 

 

 O número de pessoas que jogam entre si, ajudando-se umas às outras em prol 

de um objectivo comum, é sugestivo de novas questões. Existe um sentimento 

colectivo de ajuda para salvar os mundos ou o mundo, ainda que virtual. Essas 

pessoas sentem-se parte de alguma coisa. Os jogadores criam blogues e fóruns para 

partilhar truques e formas de jogar, para se ajudarem, para se sentirem mais 

envolvidos num todo. 

 

 Porque se ajudam as pessoas no mundo virtual? Que lhes oferece o mundo 

virtual que o real não? “Em comparação com os jogos, a realidade é trivial. Os jogos 

fazem-nos parte de algo maior e atribuem um significado épico às nossas acções.”75 

 

 Os jogos não nos obrigam a nada, jogamos porque queremos. A forma como 

nos conectamos ao acto de jogar e aos objectivos deste, revela-se num empenhamento 

pessoal, que atinge motivos cooperativos e de entreajuda. Criam-se redes, correntes, 

faz-se a informação circular por todos, para todos tirarem o maior partido dela e 

atingir novos alvos e metas. A informação flui. Um fluir de boa energia, boa vontade 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Podemos ver e comprar o jogo em http://marketplace.xbox.com/en-us/product/halo-3/66acd000-
77fe-1000-9115-d8024d5307e6. Consultado em 15/01/14. 
74 http://marketplace.xbox.com/en-us/product/halo-3/66acd000-77fe-1000-9115-d8024d5307e6. 
Consultado em 15/01/14. 
75 McGonigal, 2011, p. 98. Tradução do Autor.!
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e porque não, amor, entre os jogadores. Claro que existe também um lado menos 

positivo. A adição, a competição e até alguma violência entre os jogadores são 

exemplos disso, embora o número de casos problemáticos e que levam a algum tipo 

de intervenção, são contudo números bastante mais pequenos em comparação com os 

da realidade.  

 

O significado é algo que estamos todos à procura [...] mais oportunidades de deixar uma 

marca duradoura no mundo [...] como podemos obter mais significado em nossas vidas? [...] 

Filósofos, psicólogos e líderes espirituais concordam: a única maneira de adicionar significado 

às nossas vidas é ligar as nossas acções diárias a algo maior do que nós mesmos, e quanto 

maior, melhor.76 

 

 Será este o intuito de jogar em conjunto – o significado ou um significado – 

um dínamo que nos faz jogar por um objectivo comum, uma necessidade de nos 

empenharmos num propósito, numa causa comunitária, mundial, grande, acreditando, 

brincando e jogando ao mesmo tempo. Se juntássemos todos os benfeitores da água 

num jogo com o objectivo da sua salvação, o que aconteceria?  

 

 Podemos dizer que estamos a começar a mudar a realidade desde o mundo 

virtual? Uma resposta afirmativa não estaria totalmente correcta, mas uma negativa 

também não. O número crescente de pessoas que passa horas todos os dias a jogar, 

que acaba por trazer conceitos, informação e novos conhecimentos e atitudes para o 

seu mundo real, cresce diariamente. As imagens da imaginação sobre a matéria 

começam a materializar-se? 

 

 A própria evolução civilizacional depende também da tecnologia, da sua 

utilização e do mundo virtual - já não seriamos capazes de viver sem Internet. 

McGonigal diz que “precisamos projectar realidades alternativas: novas formas mais 

gratificantes de interagir com o mundo real e viver as nossas vidas reais.”77 Um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 McGonigal, 2011, p. 97. Tradução do Autor. 
77 Idem, p. 115. Tradução do Autor. 
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exemplo dessa realidade já está a acontecer e os Alternate Reality Games (ARG) são 

um exemplo disso mesmo.  

 

Um ARG é um tipo de jogo electrónico que combina as situações de jogo com a realidade, 

recorrendo às tecnologias do mundo real, de modo a fornecer aos jogadores uma experiência 

interactiva. Os ARG são caracterizados por envolver os jogadores nas histórias, encorajando-

os a explorar a narrativa, a resolver os desafios e a interagir com as personagens do jogo. Este 

tipo de jogos desenvolve-se a partir de sites, e-mails, smartphones, entre outros meios de 

comunicação comuns. 78 

 

 Os jogadores não se ficam pelos seus computadores, smartphones ou tablets. 

Eles interagem com o mundo real e uns com os outros. Podemos perceber que afinal 

os jogos também começam a servir para nos ajudar na nossa realidade em relação ao 

uso da tecnologia em prol do estudo, da preservação e procura de soluções para o 

mundo real e os seus problemas, incluindo os ecológicos. 

 

 Neste sentido, falamos aqui do ARG e projecto L’AQVA, resultante de um 

trabalho de grupo realizado no seminário de Artes Digitais da Professora Patrícia 

Gouveia. 

 L’Aqva é um ARG que desafia a descobrir ou redescobrir a cidade de Lisboa, 

de uma forma recreativa. Aprendendo curiosidades, informações e alertas sobre o 

universo da água. Possibilitando também uma leitura e partilha dos desejos e sonhos 

dos jogadores a toda a cidade.  

 Numa alusão às Clouds Digitais, também este ARG tem uma Nuvem onde se 

reúne toda a informação de locais turísticos, arquitectónicos e hidrológicos da cidade 

de Lisboa. Contem também mensagens, fotografias e vídeos dos participantes. Tudo 

ligado por uma - Nuvem - plataforma que possibilita o jogo. Acompanhando as 

tendências actuais da utilização dos dispositivos móveis, smartphones e tablets, 

tirando partido do sistema dos QR Codes – Quick Response Codes. Estes são os 

elementos estruturais para a comunicação entre os jogadores e a plataforma ou 

Nuvem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 http://pt.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game. Consultado em 15/01/14. 
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 O conceito de L’ Aqva tem como objectivo exercer uma função didáctica, 

educativa e de entretenimento. Um alerta objectivo para um repensar o uso da água. 

Uma possível forma de mudar pensamentos e hábitos em prol de um melhor 

ambiente. Todo o conceito e a forma como se joga L’ Aqva encerra em si uma 

brincadeira e descoberta da cidade de Lisboa e dos seus locais ligados com a água e 

ao mesmo tempo alerta para o seu universo. Paralelamente à pesquisa científica do 

elemento que a água é, também foi apurada informação ecológica, curiosidades e 

tópicos que funcionem como sensibilização ambiental do ARG.  

 Os jogadores vão percorrendo os locais históricos, redescobrindo a cidade e a 

sua história através do elemento água. Enquanto isso, os participantes “evaporam” os 

seus desejos com o envio de mensagens para a Nuvem. Por sua vez, na Nuvem, o 

procedimento repete-se: partilha e distribuição de mensagens/desejos feita pelos 

jogadores, iniciando-se um novo ciclo. Em síntese, no jogo a chuva dá a informação, 

a orientação e as mensagens para os participantes. 

 

 Todos estes desejos e sonhos dos participantes são partilhados numa 

instalação na cidade onde as mensagens/vídeos/fotos estarão escondidas por detrás de 

QR Codes artísticos, ao alcance de cada um, num imenso painel de informação, sendo 

esse painel por si só um objecto artístico.  

 

 Infelizmente o projecto ainda não foi implementado por questões de tempo e 

viabilidade económica, contudo é para este trabalho um exemplo claro, objectivo e 

real do papel da tecnologia e da arte digital e contemporânea em prol de uma melhor 

consciencialização de todos em torno do meio ambiente. Especialmente este projecto 

visa e gira em torno da água, do seu ciclo e metaforicamente dos desejos das pessoas 

que o jogam. Aqui existe também uma analogia com a água e os sonhos, com os 

desejos que todos acabamos por encontrar e encomendar à água. Novas formas de 

podermos fundir a realidade virtual com propósitos da realidade. Numa breve síntese 

“Um jogo de realidade alternativa pode ser tão simples como uma boa idéia, uma 

maneira nova de olhar para um problema”. 79 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 McGonigal, 2011, p. 141. Tradução do Autor. 
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 Não podemos esquecer as novas gerações que já cresceram com a Internet, os 

videojogos e uma outra consciência de interacção e colaboração entre jogadores, 

ainda que esta seja virtual. Neste caminho, podemos criar jogos que simulem a 

realidade e os seus problemas, onde se possa fazer perguntas, pedir ajuda e outras 

acções que na realidade do nosso dia a dia, não fazemos ou fazemos muito pouco, 

porque essa comunicação é difícil. Os videojogos ajudam a superar essa dificuldade 

de comunicação. Os jogos trazem-nos recompensas pela interacção e ajuda das 

pessoas que jogam. São um mundo de aventuras onde não precisamos de ter nenhum 

dom para jogar. Onde podemos ser nós próprios. 

 

 Esta criação de comunidades de jogos já não é um sonho. Se tomarmos como 

exemplo a Wikipedia que cada um de nós usa, podemos perceber que é um jogo de 

uma comunidade imensa, onde todos podemos obter informação e ajuda e onde todos 

podemos partilhar o nosso saber e deixar a nossa marca para ajudar os outros.  

 A realidade está fixa no presente, enquanto os jogos fazem com que a 

imaginação possa criar novos futuros. A realidade é desorganizada se a compararmos 

com um jogo. Neste sentido, os jogos ajudam na organização e colaboração entre 

todos, criando um efeito de poder comunitário, de participação social. Podemos 

recordar que a cooperação é uma das grandes falhas da nossa civilização. 

 Um  exemplo desta possibilidade de reorganizar a realidade a partir do mundo 

virtual, é o jogo World Whitout Oil (http://worldwithoutoil.org/). No anúncio 

publicitário do jogo podíamos ler: “ Play it before you live it.”80 Um ARG criado para 

chamar a atenção e lançar o diálogo sobre questões e possíveis estratégias para a 

resolução de uma eventual escassez de petróleo no futuro. Desde o mês de Abril até 

Junho de 2007, mais de 1200 jogadores de 12 países, partilharam ideias, vídeos, 

informação e histórias de como seria o seu mundo sem petróleo. Essa partilha só foi 

possível porque cada participante recriou na sua vida real o seu próprio mundo sem 

petróleo.  

 No blogue do projecto, podemos ler o seguinte comentário de um jogador: “Esta 

experiência tem sido incrível para mim. Eu aprendi muito e comecei a pensar mesmo 

em pequenas coisas na minha vida diária de outra forma. . . As suas histórias e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 http://worldwithoutoil.org. Consultado em 15/01/14. 
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sugestões dão-me esperança, que as boas ideias estão a  surgir, que as pessoas estão a 

ajudar-se umas às outras...“81 

 

 Se pensarmos nas potencialidades e possibilidades deste projecto ao ser 

utilizado por organizações e instituições pelo mundo inteiro, acreditamos que novas 

soluções e novos mundos possam surgir. No âmbito deste trabalho, não podemos 

deixar de sonhar na possibilidade de um ARG similar, em que substituiríamos o 

petróleo pela água. Seria no mínimo curioso perceber o que os jogadores fariam. 

 

 Podemos perceber como a tecnologia nos pode ajudar e está ao nosso lado para 

a antevisão e resolução de novos problemas, sociais, económicos, culturais e 

ambientais, através de partilha e colaboração entre todos. Os jogos são uma forma de 

podermos criar novas comunidades e organismos sociais. Os jogos podem simular 

uma forma sustentável de vida. Os jogos podem ajudar a sensibilizar, formar e 

procurar respostas para a água, para o que ainda não sabemos em torno dela.  

 

 Um exemplo é o projecto educacional “Wie, Wat, Water” [ou: “Quem, O quê, 

Água”] do município de Tiel na Holanda 82 que podemos encontrar no Livro Circle-2, 

Adaptation Inspiration Book, já mencionado no Capítulo II.2 Fluxo, Flowforms.  

 

 O Watergame é outro exemplo que foi desenvolvido para melhorar o processo 

e a comunicação entre as partes locais interessadas: os criadores do projecto, 

entidades hídricas, municípios, associações de habitantes e cidadãos. É um jogo para 

múltiplos jogadores em que várias circunstâncias são simuladas, por exemplo, fortes 

chuvas, níveis elevados dos caudais de rios, efeitos das medidas tomadas pelo 

município, entre outras. É uma forma divertida de ganhar conhecimento noutros 

assuntos de interesse e aprender sobre os benefícios da procura de soluções em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 McGonigal, 2011, p. 310. Tradução do Autor. 
82 Versão online em 
http://content.yudu.com/Library/A241na/CIRCLE2InspirationBo/resources/32.htm. Consultado em 
15/01/14. 
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conjunto. O programa é bastante popular nas escolas de Tiel, onde as crianças e os 

professores apreciam a forma lúdica e divertida com que aprendem sobre o assunto. 

 Existe em toda esta utilização de videojogos, desde a sua criação e construção 

até à sua jogabilidade, uma fluidez de informação que não se pode dissociar de um 

movimento de navegação, de fluxo, onde certamente podemos também perceber os 

fluxos do movimento e do comportamento da água, e onde estes últimos podem criar 

simbioses com a tecnologia.  

 

 No final do ano de 2013, Eric Zimmerman 83(1966-) professor, artista, designer 

de videojogos e cofundador da empresa Gamelab, lançou o manifesto “The 21st 

Century Will Be Defined by Games”.84 Um manifesto onde Zimmerman diz que o 

Século XX foi o século da informação, e o Século XXI é o século onde a informação 

é colocada em jogo. As redes de informação já não vão ter a forma de catálogos de 

cartões de visitas ou de montras de tubos pneumáticos. As redes digitais tornaram-se 

flexíveis e orgânicas. Cada vez mais, a forma com as pessoas passam o seu tempo de 

lazer é a consumir arte, design e entretenimento, todas estas experiências são muito 

parecidas com jogos. Zimmerman diz ainda que neste século qualquer um de nós 

pode ser um criador de videojogos.  

 

 Se voltarmos a recordar o fenómeno de “mass exodus” do Edward Castronova e 

de como as pessoas vão passar ainda mais tempo no mundo virtual, acreditamos que 

novas soluções com origem nesses mundos nos ajudarão na reorganização do mundo 

real, como também somos conscientes que outras questões e outros problemas vão 

emergir deste mesmo cenário.  

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 http://ericzimmerman.com. Consultado em 15/01/14. 
84O artigo pode ser consultado em http://kotaku.com/manifesto-the-21st-century-will-be-defined-by-
games-1275355204. Consultado em 14/01/14.!
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IV Arte, Ciência e Consciência  

IV.1  Arte ou Ciência  

 

A arte deve ser a catalisadora e o acelerador da nossa capacidade humana de sentir, pensar e 

actuar, porque o acto pulsional entre o quotidiano, a arte e vida, na verdade não tem 

intermediários. É um fluir constante.85 

 

 A água suscitou a curiosidade, a sensibilidade e a criatividade da humanidade 

desde a sua origem. O século XX marca um ponto de inflexão importante com a 

exploração de novas estruturas da realidade que substituem a percepção mecânica, 

divisória e previsível do mundo, por outras, onde o fluxo, a interligação complexa, 

muitas vezes ainda indecifrável e em grande parte imprevisível, constituem novos 

paradigmas do conhecimento e da realidade. Novos sistemas de pensamento têm 

atraído o nosso olhar para a matéria, para a informação, para a percepção das 

sociedades, dos recurso naturais e do próprio conhecimento. A água como matéria 

sobrevive e acopla todos estes conceitos, profetizando ainda outros por descobrir. 

 

 No contexto da cultura contemporânea, as acções relacionadas com a 

tecnologia e os recursos informáticos fazem-nos deparar com estimulantes acções 

artísticas desenvolvidas no universo dos computadores e dos meios tecnológicos e de 

comunicação. Reflexões de como ocorrem essas expressões artísticas motivam a 

investigação desses conteúdos, que na maior parte das vezes são manifestados dentro 

das redes e no uso desses mesmos recursos como própria expressão artística.  

 Constatam-se transformações mais radicais que fogem ao tradicional da obra 

de arte como objecto estético material, dentro de um espaço e tempo definidos e 

transformam-se para formas virtuais e relacionadas ao universo tecnológico, onde 

todos os campos do saber estão abrangidos, onde o espaço e o tempo não existem, 

onde a água funciona como interface e meio em si.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Kosice, Guyla em http://www.kosice.com.ar/esp/novedades.php. Consultado em 17/01/14. Tradução 
do Autor. 
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Ao reflectir sobre o campo da arte interactiva, recorremos ao que Gianetti apresenta 

para este conceito: 

 

Resumindo, a interacção com base na interface humano-máquina marca uma mudança 

qualitativa das formas de comunicação mediante o emprego dos meios tecnológicos. A 

estrutura aberta e contingente da obra mina a concepção material, objectual e concluída, 

característica da estética ontológica, e transforma o espaço físico em imaginário. Os processos 

interactivos de uma obra só são analisáveis e perceptíveis em relação a um determinado 

contexto, e só podem ser entendidos como processo comunicativo no interior desse contexto. 

A interacção supõe a expansão dos conceitos de autor e observador aos de meta-autor e 

interactor. Assim, a interactividade na arte é constituída por quatro elementos idiossincráticos, 

a saber, a virtualidade, a variabilidade, a permeabilidade e a contingência. (2012, p. 181). 

 

 Actualmente, a característica principal das produções de arte tecnológica é a 

relação directa com a estrutura da rede, que se aplica à arte. Um claro exemplo é o 

projecto Telegarden que podemos ver no Anexo 1 - Projecto 19. Projecto criado por 

um engenheiro informático e um biólogo, Ken Goldberg e Joseph Santarromana, 

respectivamente. Desde o ano de 1995 até 2004, esteve em exposição Ars Electronica 

Museum em Linz Áustria, embora pudesse ser visionado e manipulado por qualquer 

pessoa no mundo com uma ligação à Internet.  

 Constituído por um pequeno jardim, Telegarden é um modelo vivo de 

interacções sociais de um “pequeno planeta": cuja organização se baseia na 

combinação de vários factores, tecnológicos (informática, robótica, Internet, 

telepresença) e orgânicos (terra, água, plantas). Para activar a sua inter-relação, os 

usuários reúnem-se em Telegarden e interagem com o objectivo comum de fazer o 

jardim viver e crescer. Uma instalação de arte que permite aos usuários visualizar e 

interagir com um jardim remoto, repleto de plantas vivas. Os usuários podem plantar, 

regar com água através de um braço de um robô. O projecto ganhou o primeiro 

prémio no Festival de Artes Visuais Independentes em Edimburgo, Escócia (FIVA) 

em 1995. 

 

 Podemos perceber que a participação da tecnologia segue um caminho de 

aproximação entre criadores e espectadores, bem como as formas de vivenciar a arte 
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mudam consoante as implementações e inovações que o homem vai criando com a 

ajuda da tecnologia. A obra de arte alarga, não só para a sua visualização, mas 

permite também interferir na sua forma e estrutura.  

 

 A união da arte com a tecnologia geralmente utiliza os meios de comunicação, 

originando novas estéticas digitais onde novas formas de recepção e percepção são 

criadas. A arte contemporânea cria uma íntima relação com a comunicação. São os 

recursos, a participação constante da tecnologia integrada, interconectada, num 

convívio total, onde os novas questões do homem contemporâneo, dos valores, dos 

problemas sociais e dos temas ecológicos são equacionados. 

 

 Acompanhar e observar estas mudanças é o grande desafio de pesquisadores, 

de artistas que actuam no sentido de compreender a fase em que vive a sociedade 

actual no campos da arte, da ciência e da tecnologia. 

 Percebe-se que as interacções estão muito presentes nas aplicações artísticas, 

compondo, recriando, interagindo e reconstruindo. Os projectos envolvem aspectos 

tecnológicos em fórmula e cálculos que visam aproximar a máquina da mente 

humana. “Uma nova relação entre ciência e arte implica reconhecer que ambas 

possuem carácter gerativo, na medida em que se caracterizam pela criação de mundos 

ou visões de mundos.”86 

 

 Kittler no seu livro The History of Communication Media 87 diz-nos que a 

materialidade do objecto artístico, vai desaparecendo, acabando por ser varrida pelo 

digital. Deixando a obra de ser ela mesma, pois os conteúdos multimédia 

transformam-na, e ao mesmo tempo são em si um outro meio que provocam. Até 

mesmo a figura do actor transforma-se para a de um técnico, ainda assim ao serviço 

de quem experiencia o conto digital. Paralelamente, o trabalho de autoria também 

desaparece pois deixa de ser visível, transforma-se e dilui-se neste varrimento digital 

e no interface da experiencia gerada. Passando de um autor a uma espécie de mentor 

que alerta e propõe novos caminhos do pensamento. Neste último ponto, destacamos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Gianetti, 2012, p. 22. 
87 Aconselha-se a leitura de: http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=45. Consultado em 20/01/14. 
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o conceito de Jean McGonigal “gaming can make a better world ”.88 

 

 Ironicamente, a arte, objecto de sensibilidade, está entre a frieza da tecnologia 

e a complexidade humana. Positivamente, há vantagens na fruição artística aplicada 

às redes de forma a tornar mais acessível aos grandes públicos, juntando-se a 

instituições de educação, sensibilização artística, facilitando o trabalho dos 

professores e dos pedagogos. 

 

 A água constitui um ícone de superação da ordem estabelecida, tanto no 

sentido da sua transdisciplinaridade e da reunião de cientistas, artistas, filósofos e 

engenheiros, como uma tendência à desierarquização do conhecimento, como 

podemos observar nos projectos analisados - Anexo 1. 

 

 Materialidade e desmaterialização ao mesmo tempo é uma constante nestes 

projectos e nos novos objectos artísticos. Uma ampla e teatral tentativa de sondar a 

espiritualidade da energia e as possibilidades da tecnologia em beneficio da 

humanidade, depois do profundo descrédito do avanço tecnológico que fez com que o 

uso da bomba nuclear fosse possível. 

 Assim novas narrativas assentam na hibridação cultural e nas memórias 

transaccionais, procurando a forma de romper os sistemas de controle central por 

sistemas  de poder distribuído, partilhado e comunicativo, um conceito de rede fluida 

que encontra importantes concomitâncias com o sistema hídrico do planeta (que por 

sua vez encontra concomitâncias com o sistema sanguíneos dos seres vivos como 

podemos perceber no trabalho de Schwenk no Cap. II) - panth rhei . 

 

 A água é utilizada na criação artística e na investigação científica, com uma 

versatilidade e fluência quase infinita. A água é um modelo que se dispõe 

prontamente à predisposição do seu artista, do seu criador e investigador. A água 

entrega-se ao conhecimento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 McGonigal, Jane em http://janemcgonigal.com. Consultado em 17/01/14. 
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 A tecnologia permite, também ela, um fluxo, um movimento constante que 

acompanha, ampara e desafia o pensamento de qualquer processo científico. Surge 

aqui a própria expressão usada quando vamos trabalhar na Internet: navegar. 

Visivelmente existe um processo de navegação, de fluxo constante que nos faz saltar 

de informação em informação, suscitando este fluxo um continuo conhecimento. Os 

movimentos da água, também os podemos ilustrar nas ondas do pensamento e do 

processo em si: vortex do pensamento. 

 

 Uma utilização reflexiva dos meios de comunicação e da tecnologia como 

elementos de configuração da identidade social, mas também na sobreposição da arte 

com o pensamento sistémico em torno de um dos campos mais desenvolvidos; a 

ecologia. O impulso simbólico que recebe a água da mão dos movimentos ecológicos 

e organização ambientalistas, pode descrever-se com dois aspectos: o respeito pela 

natureza e a consciência do nosso papel no desenvolvimento dos processos sociais. 

Mas na parte mais profunda de todos os valores simbólicos da água, prevalece o da 

própria água = vida.   

 

 

IV. 2  Consciência da Água  

 

Poderá a água levar-nos a um outro estado de consciência?  

 

 O carácter terapêutico da água confrontado com o uso da tecnologia, com a 

instabilidade dos valores morais e a perda da espiritualidade do mundo moderno, abre 

uma importante via para repensar os símbolos ancestrais, além de reactivar a idéia de 

uma vivência insubstituível do meio baseada na experiência sensível, no seu 

conhecimento directo. A presença da água na arte marca um desejo de retomar o 

conhecimento do mundo a um mundo primordial. Volta-se a intentar sentir e pensar a 

água: procura-se caminhos para voltar a participar na natureza, e para recuperar 

conteúdos simbólicos entre a cultura local e global, universal. 
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 Para Bachelard, é a imaginação material a força activa que reanima as imagens 

tradicionais, “é ela que reaviva certas velhas formas mitológicas. Reaviva as formas 

transformando-as.”89. 

 Nos processos de interacção, implicitamente de transformação, a água 

constitui não só um interface habitual, mas também um meio onde cada vez mais a 

informação se difunde e circula com a velocidade do fluxo dos meios de 

comunicação.  

 Desde meados do século XX que a água se infiltrou como presença material 

em todos os âmbitos da criação e isso permite traçar uma perspectiva muito particular 

sobre o seu sentido medial na arte, e sobre a evolução de uma das semânticas 

materiais mais arcaicas do planeta.  

 

Quando se encontra uma transformação, pode-se estar certo de que uma imaginação material 

está em acção sob o jogo das formas. A cultura transmite-nos formas com demasiada 

frequência, palavras. Se soubéssemos reencontrar, apesar da cultura, um pouco de devaneio 

natural, um pouco do devaneio diante da natureza, compreenderíamos que o simbolismo é um 

poder material. Nosso devaneio pessoal restabeleceria com toda a naturalidade os símbolos 

atávicos, porque os símbolos atávicos são símbolos naturais. Uma vez mais, é preciso 

compreender que o sonho é uma força da natureza. Como teremos ocasião de repeti-lo, não se 

pode conhecer a pureza sem sonhá-la. Não se pode sonhá-la com força sem ver-lhe a marca, a 

prova, a substância na natureza. 90 

 

 O olhar do artista não impõe limitações aos seus sonhos e esforça-se em 

avistar novos territórios do pensamento, actualizado uma experiência que, mesmo 

antiga, é e será sempre fascinante. Os artistas procuram na água a ilusão, a vida, a 

consciência. 

 Em todos os movimentos dos arquétipos naturais e da água temos “de 

reconhecer que na abundância destes fenómenos naturais existe algo de espiritual 

expresso neles”91. E será no reconhecimento dessa espiritualidade que, respeitando-a, 

podemos evoluir e evolucionar na relação fluida com o planeta, o cosmos e o 

universo. Negar estes fenómenos e marcas na nossa vida será como fecharmos os 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Bachelard, 1997, p. 140. 
90 Bachelard, 1997, p. 141. 
91 Schewenk, 1996, p. 126. Tradução do Autor. 
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olhos às evidencias que a natureza e o cosmos, o universo nos dá e nos marca a todos, 

quer nas formas, interiores e exteriores do nosso corpo, quer nos movimentos 

naturais, orgânicos que fazemos. 

 

São como as mãos do oleiro na sua riqueza de possibilidades, moldando um vaso por fora e 

por dentro e, em seguida, colocando novamente no mundo invisível. São movimentos que têm 

origem na vontade e no espírito dos seres vivos.92 

 

 Estas marcas e estes movimentos fazem interligação e conexões com todas as 

partes como um todo, possibilitando a troca, partilha, ajuda e interligação, a vida. 

 Estes movimentos e estes arquétipos também se encontram em órgãos do 

corpo, na própria forma como nos movemos e expressamos. E tornam possível “uma 

arte do movimento que usa o movimento do ser humano como um meio de expressão 

de acordo com as leis do alfabeto universal através do qual ele nasceu do cosmos.”
93

 

 Podemos ver um exemplo onde os arquétipos e os seus movimentos se 

concertam numa perfeita tecnologia humana, uma parte dessa máquina perfeita que é 

o ser humano, onde “a alma usa a elasticidade das cordas vocais, como um 

instrumento em que toca.”94 O cosmos fala através da alma que move as cordas 

vocais, num uníssono universal.  

   
Figura 5 – Vista Posterior da Laringe Humana 

Fonte Schewenk, 1996, p. 128.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Schewenk, 1996, p.126. Tradução do Autor. !
93 Idem, p. 131. Tradução do Autor. 
94 Idem, p. 128. Tradução do Autor.!
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 A figura pode ainda remeter o nosso imaginário para o desenho de um 

qualquer alçado de uma prótese cirúrgica dos nossos dias em que a tecnologia serve 

na perfeição as necessidades e falhas do corpo humano. 

 A própria tecnologia pode tornar-se numa simbiose com as formas e os  

movimentos dos arquétipos naturais e biológicos, numa profusão da representação 

dessas formas, desses movimentos e da forma como fluem, da forma rítmica que 

acontecem, imitando e simulando a própria natureza e o cosmos.  

 Recordando aqui o pensamento do Emoto em relação ao efeito da vibração 

que palavras e emoções positivas têm no mundo, analogamente, se usarmos a 

tecnologia de uma forma positiva, essa vibração e o resultado desse efeito, será com 

certeza uma mais valia para a natureza e para a vida do homem, ao contrario de usar a 

tecnologia de uma forma menos positiva e negativa, como tem vindo a ser feito. 

 A tecnologia pode ajudar na simulação que pode fazer da realidade, dos 

movimentos e dos procedimentos da natureza, da simulação cada vez mais precisa de 

previsões, prevenções e antevisões de cenários.  

 O design e a engenharia inspiram-se nestas formas, recriando-as e fazendo-as 

parte dos nossos carros, de todos os objectos, ferramentas e utensílios que usamos no 

nosso dia a dia. A forma aerodinâmica dos carros, dos aviões e que outros veículos 

têm, é sem duvida um exemplo de como a tecnologia estuda e acompanha estes 

movimentos do cosmos. Devaneando ou não com o pensamento, temos de perceber 

que estes movimentos transcendem o que é natural, biológico e orgânico e chegam até 

ao que é manufacturado pelas máquinas do homem. Parece-nos então incoerente 

negar a existência de algo espiritual e que nos transcende, como foi sugerido. 

 Vivemos numa realidade física, mas não nos podemos esquecer aquelas 

realidades, que não são físicas, que não se vêem, mas sentem-se, vibram, fazem-nos 

vibrar e sentir esse mesma vibração. O que não é quantificável também tem 

importância. 
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Se é verdade que nos distanciámos do contacto com a natureza, também é verdade que 

sentimos: estamos nela e pertencemos a ela. Só pode ser a sua  própria forma de agir que 

também vive dentro de nós.95  

 

 O homem tem necessidade de saber, de informação, de ter conhecimento. Para 

isso a ciência tem de ser mais orgânica e viva, pois não é fácil aceitar verdades que 

não podemos compreender totalmente.  

 

 Acabamos este capítulo, fazendo menção à Antroposofia96 de Rudolf Steiner 

(1861-1925), austríaco, filósofo, educador, artista, esoterista e o criador da pedagogia 

Waldorf: 

 

A história da vida espiritual é a procura continua de uma unidade entre nós e o mundo. A 

religião, como a arte e a ciência perseguem todas esse fim. O crente procura a revelação que 

Deus lhe concede na solução de enigmas do mundo que surgem do seu eu, o qual não se 

contenta com o mundo das meras aparências. O artista trata de expressar através das suas 

obras as ideias do seu eu, com o fim de conciliar o que vive no seu interior com o mundo 

exterior. Não se sente satisfeito com as suas meras aparências do mundo exterior e procura 

dar-lhe aquele elemento adicional que o seu eu encerra. O pensador investiga as leis humanas 

dos fenómenos, esforça-se por penetrar com o pensar no que descobre através da 

observação.97 

 

 Acreditamos que no acolhimento da espiritualidade da água, ela poderá 

funcionar como estímulo e interface para uma nova consciência humana onde se 

estabeleçam relações recíprocas entre a observação científica da natureza, a 

tecnologia e a arte como espírito do homem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Steiner, 1999, p. 19. Tradução do Autor. 
96 O termo vem do grego, significa “conhecimento do ser humano”, e está directamente ligada às 
actividades do austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), que por algum tempo esteve ligado à Sociedade 
Teosófica. A definição diz que se trata de um método de conhecimento da natureza, do ser humano e 
do universo que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como trata 
da aplicação desse conhecimento em praticamente todas as áreas da vida humana.  
Em http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3714&catid=80:mythos&Itemid=110. 
Consultado em 23/01/14. 
97 Steiner, 1999,  p. 16. Tradução do Autor. 
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 A finalizar este capítulo sobre a consciência da água, recordamos o último 

ponto das medidas resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), realizada em Junho de 2012 no Rio de 

Janeiro, Brasil: 

 

40. Apelamos a abordagens holísticas e integradas para o desenvolvimento sustentável, que 

guiarão a humanidade para viver em harmonia com a natureza e conduzir a esforços para 

restaurar a saúde e a integridade do ecossistema da Terra.98 

 

 Acreditamos que o respeito pela água e uma consciência associada, serão de 

importância primordial para a ajuda na concretização deste ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Cunha, 2014, p. 106. Tradução do Autor.!
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V. Conclusões 

 

 A ontologia da água tem a ver com a evolução temporal, a contaminação, a 

mistura, a fusão de materiais e a recodificação permanente de memórias. A água é 

transformação, metamorfose, regeneração formal, articulação da vida e da morte. A 

água tem o protagonismo no renascimento da espiritualidade.  

 A intenção desta dissertação foi apresentar uma investigação que abordasse de 

uma forma transversal e transdisciplinar diferentes perspectivas em relação ao papel 

da água como matéria e meio na arte contemporânea, e como interface entre a arte, a 

ciência e a tecnologia. Foi nossa intenção implementar uma proposta metodológica 

original, acompanhada de informação que documentasse o estudo em torno da água.  

 Um trabalho que inclui uma experiência ingénua em torno da memória da 

água e da ressonância, acompanhando o trabalho do Emoto. Arriscadamente 

concluímos que a água responde com diferentes resultados conforme o tipo da 

informação do entorno. Um inquérito que nos deu a possibilidade de compreender o 

conhecimento que as pessoas têm sobre a ontologia e características da água e que 

infelizmente está longe de ser o desejado. 

 Conclusões sobre a importância do fluxo e da fusão das várias áreas do saber, 

através da água. Uma reflexão sobre os limites da realidade e sobre as características 

físicas da matéria/energia, possíveis em grande parte pela aproximação, cada vez 

maior, entre a arte, a ciência e uma nova forma de pensar - uma engenharia de 

mentalidades que possa definir soluções para os problemas de identidade moral, ética, 

racional e espiritual que o homem tem. 

 Esta dissertação quis explorar as possibilidades metodológicas e 

transdisciplinares entre a arte, a ciência, a tecnologia e uma consciência de 

pensamento, aspirando a uma realidade artística actual. Um campo vasto, de onde 

devemos compreender que o uso da tecnologia e das máquinas depende da 

interposição do homem. Quanto maior for a comunhão entre a tecnologia e a natureza, 

maior será o fluir do planeta, mas apenas o homem é responsável por isso.  

 Um questionamento ontológico constante sobre o que tem a água de concreto, 

fluido, e sólido; e em que sentido a simbologia destes estados se envolve com a 

evolução do pensamento contemporâneo. Estados que não são opções fechadas, ou 
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únicas, mas sim uma estruturação infinitamente variável que responde à mais pequena 

alteração do entorno, ligando de imediato um micro e macrocosmos; a evolução da 

matéria universal. O fluxo da água comporta toda uma coerência, um continuum 

material. 

 Por outra parte, a relação da água com a vida faz a sua presença abarcar todos 

os âmbitos, todos os tempos e todas as culturas como um dos arquétipo mais 

constantes e frutuosos do devaneio e da criação, permitindo estabelecer ligações 

espácio-temporais que constantemente enriquecem as imagens primordiais do 

pensamento e da percepção sensorial de cada individuo desde o útero da mãe. Água 

como símbolo de transferência, veículo de informação, conector sociocultural, 

instrumento de poder, irrigador biológico, intelectual e espiritual. 

 Este trabalho responde à consciência de uma necessidade de localizar espaços 

de encontro entre perspectivas desunidas, de explorar pontos cegos e zonas escuras, 

guardadas fora dos limites estabelecidos disciplinarmente.  

 Conscientes que esta investigação poderia ter sido mais aprofundada, seguir 

caminhos propostos, e validar conteúdos pouco explorados, no intuito de esclarecer 

questões levantadas e criar ainda outras novas. Porém acreditamos que as nossas 

inquietações de partida foram serenadas levando-nos à convicção que uma nova 

percepção da natureza, da humanidade e do conhecimento, está ainda por revelar 

neste Século XXI, onde a água é o input, o material e o interface para se ascender a 

um novo estado de consciência do homem.  
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Anexos | Projecto 01 

 
Nome do projecto Mensagens escondidas na água   
Url/data consulta www.masaru-emoto.net | 22/10/13 
Autor/res 
 

Dr. Masaru Emoto, nasceu em Yokohama, Japão, no 
dia 22 de Julho de 1943 

Profissão/ões 
 

Investigador e fotografo. 

Ano + Tempo realização A investigação teve inicio no ano de 1994 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Água, Microscópio, Fotografias, Congelação, 
Vibração, Ecologia,  
 
O seu trabalho consiste em expor a água a diferentes 
palavras, imagens e música, bem como a recolha de 
amostras em vários locais da terra. Essas amostras de 
água, são colocadas em caixas de Petri. Depois 
congeladas a – 25º centigrados durante 3 horas. 
Depois são fotografadas  ao microscópio num 
ambiente de – 5º centigrados. Resultando várias 
imagens diferentes de moléculas de água. Consoante 
o meio ao que foram expostas. 
O trabalho de Emoto, vai mais longe ao propor que os 
pensamentos influencia a água – eles também 
influenciam a nós mesmo, pois somos 
maioritariamente constituídos por água. Por isso ele 
defende que uma possível salvação da humanidade 
seja através da água. 
 

Contaminações/Influencias  
 
 

Lenda Japonesa  

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

http://www.masaru-emoto.net/english/water-
crystal.html 
 

Caminhos/Resultados 
 
 

Livros: 
Messages from Water, Vol. 1 (Junho de 1999), Hado 
Publishing 
Messages from Water, Vol. 2 (Novembro de 2001), 
Sunmark Pub.  
The Hidden Messages in Water (Abril de 2004 Ing., 2001 
Jap.), Beyond Words Publishing The Message from Water 
III: Love Thyself (Janeiro de 2006), publicado por Hay 
House  
Water Crystal Healing: Music & Images to Restore Your 
Well Being (17 de Outubro de 2006), publicado por Atria 
Books  
The Shape of Love: Discovering Who We Are, Where We 
Came From, and Where We are Going (2007), publicado 
por Doubleday  

 
Mais 1 milhão livros vendidos e traduzidos em 20 
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línguas pelo mundo inteiro. 
 
www.hado-life-europe.com  
Instituto e laboratório do Masaru Emoto 
 
Desde Maio de 2005  
http://www.emotoproject.com/ 
http://www.emoto-peace-project.com/en/world-peace-
project/ 
O objetivo do projeto é sensibilizar as crianças para as 
mensagens da água. Distribuindo versões para 
crianças do livro “Mensagens da água” e outros livros 
similares. A distribuição destes livros na maioria dos 
casos é gratuita – elevando o projecto a uma missão 
humanitária e ecológica. Todos estes eventos são 
acompanhados de workshops e palestras. 
 

Conclusões Projecto 
 
 
 

 
Masaru Emoto criou com todo este projecto uma Label 
e vende merchandising sobre o seu trabalho. 
Desenvolvendo assim todo um conceito em torno da 
água. Inclusive a UNESCO se juntou ao seu trabalho, 
criando a International Decade for Action “ Water For 
Life 2005 – 2015”, através do qual se pretende 
fomentar a pesquisa em torno da água para alcançar a 
paz mundial. 
 

Observações  
 
 
 
 

 
Masaru Emoto gera bastante controvérsia na 
comunidade cientifica. O seu trabalho e método, não 
tem propriamente um rigor científico e Emoto pede 
aos seus assistentes para escolherem a fotografias 
das moléculas mais bonitas. 
O que não podemos negar é que todo este trabalho 
do Emoto toca áreas muito sensíveis e na quais o 
homem tem sempre muito receio em falar. 
Por ultimo, todo este trabalho do Masaru Emoto tem 
uma grande carga espiritual e universal. 

Anexos  
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Projecto 02_A.L.M.A. 

 
Nome do projecto A. L. M. A.  - Agrupamento Lusófono Multidisciplinar da Água 

ALMA DA ÁGUA: A SPACE AWARENESS INITIATIVE 
Url/data consulta http://www.olats.org/africa/projets/gpEau/pouvoir/contrib/contr

ib_clar_ribeiro.php | 22/10/13 
Autor/res 
 

Dinis Ribeiro - Companhia Espacial Portuguesa, Lda. Queluz, 
PORTUGAL 
Richard Clar - Art Technologies, Paris, FRANCE 

Profissão/ões 
 

Engenharia 

Ano + Tempo 
realização 

Inicio em Outubro de 2000 
Termino em 2005 ? 

Descrição  
Designação/Material/Tec
nologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

ALMA da água começa com a recolha de amostras de água 
de fontes naturais de todos os oito países de língua oficial 
portuguesa (PALOP’s). As amostras de água individuais 
foram levadas  para o espaço a bordo de uma Sonda 
Brasileira (Sonda III) onde as amostras serão expostas e 
misturadas a baixa gravidade de uma "nova forma" e num 
"ambiente diferente". Uma câmera de vídeo e antena de 
downlink integrados na carga da Sonda, irão fornecer a 
cobertura ao vivo das águas em zero-g e da sua mistura no 
espaço. Após uma aterragem no oceano, a carga das águas 
misturadas -  ALMA da AGUA, será recuperada por um 
helicóptero para ser dividida em oito amostras iguais e levada 
para cada pais de onde vieram, sendo acompanhadas de 
cerimônias culturais em cada um dos países participantes. 
 

Contaminações/Influ
encias  
 
 

Palop´s - Angola, Brazil, Cape Verde, Guiné-Bissau, 
Mozambique, Portugal, S. Tomé & Príncipe and East Timor 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

 
Caminhos/Resultado
s 
 
 

A criação de um grupo permanente de técnicos, usando uma 
rede de computadores, ligando os oito países é o resultado-
chave da iniciativa. 
O projecto lança bastantes questões e pensamentos sobre 
uma possível Arte Espacial e o quem serão estes artistas. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Email  

Observações  
 
 

Apesar de não ser um projecto artístico – embora com 
ligações entre as culturas de cada país envolvido – tem no 
nome escolhido para o projecto, ALMA, uma forte carga 
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espiritual – como todos os projectos que têm a água como 
interveniente.   

Anexos  Peper Alma 
 

 

Projecto 03_Field of Water 

 
Nome do projecto SOURCE DUBLIN: Field of Water 
Url/data consulta http://marycoble.com/performance-installation/source-

dublin-field-of-water-2011/1 | 22/10/13 
Autor/res 
 

Mary Coble 

Profissão/ões 
 

Artista Plástica, Performer 

Ano + Tempo realização 2011 | 1 ano, de janeiro a dezembro 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Água, Instalação/Performance, Interação, Purificação 
 
As pessoas eram convidadas a trazer das suas casas, 
garrafões de água para o Museu, onde escreviam a 
sua morada e podiam escrever questões e 
pensamentos. Essa água era aos poucos filtrada por 
sacos com carbono de coco, que funcionam como 
filtros de água, num dispositivo que estava sempre a 
correr. 
Foi criado um mapa da origem das “fontes” de água 
da cidade de Dublin. Nos dias em que havia 
performance, Mary despejava a água para o 
dispositivo e convidava as pessoas a beberem a água. 
Esta interacção resultava sempre em diálogos entre a 
artista e as pessoas, como forma de procura de 
respostas para os problemas em torno da água e da 
ecologia. 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 
 

Performance e Instalação criada pela população. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Participação e dialogo da população da cidade em 
torno do universo da água e dos problemas de 
abastecimento e tratamento da água na cidade. 
Mapeamento dos participantes no projecto. 

Observações  
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Projecto 04_Ice Books 

 

Nome do projecto ICE BOOKS: receding/reseeding 
Url/data consulta http://www.basiairland.com/recent-projects/ice-

books.html | 23/10/13 
Autor/res 
 

Basia Irland 

Profissão/ões 
 

Poeta, escultora, artista e ativista ecologia em torno da 
água. 

Ano + Tempo realização 2008, 2009 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Rio, Sementes, Estado Solido, Derreter, Reenvio, 
Fluxo 
 
Água do rio é congelada, esculpida em forma de um 
livro, escritos com uma linguagem ecológica de um 
texto constituído por sementes nativas do local. Os 
livros são colocado de volta no fluxo do rio. As 
sementes são libertadas quando o gelo derreter.  
Podem existir livros abertos e fechados.  
Os livros fechado têm padrões de sementes nas 
capas, enquanto os livros abertos têm linhas de 
sementes formando frases. 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Quando as plantas regeneram e crescem ao longo da 
margem, ajudam a fixação de carbono, ajudam a 
fortificar as margens e fornecem abrigo para as 
criaturas à beira-rio. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Uma das maneiras de ajudar a fixar mais carbono e  
reduzir alguns dos efeitos das alterações climáticas é 
através de plantas: daí estes livros. 

Observações  
 
 
 
 

Um quase ritual ecológico e artístico que permite 
retirar a água do rio, congelá-la atreves da tecnologia, 
e voltar a colocá-la no seu ambiente natural, acrescida 
de sementes que irão enriquecer o ecossistema.  
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Projecto 05_kaplegraf_Zero_G 

 
Nome do projecto Kaplegraf_Zero_G 
Url/data consulta http://www.vadimfishkin.si/0gravity/zero_g.htm 

| 23/10/13 
Autor/res 
 

Vadin Fishkin 

Profissão/ões 
 

Artista, investigador, engenheiro informático 

Ano + Tempo realização 2003 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Gotas de água, som, força da gravidade, 
instalação, kaplegraf   
 
Um kaplegraf é um dispositivo que converte 
dados de várias fontes numa linguagem de gotas. 
As gotas reagem com diferentes ritmos e 
durações. Em gravidade normal, a kaplegraf 
traduz uma substância baseada em tempo 
(soundvoice) numa outra mais substancial, mas 
ainda efêmera. 
Em condições de gravidade zero, as gotas 
permanecem suspensas. 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 
 

Instalação in the Cornerhouse Gallery, 
Manchester 

Conclusões Projecto 
 
 
 

O projecto foi realizado para Microgravity 
Interdisciplinary Research, Campagne 2003 

Observações  Um campo menos explorado, o som da água, ou neste 
caso das gotas de água. Uma interessante proposta 
que nos faz pensar numa outra interacção: água e 
gravidade – que influi no seu movimento e fluxo. 
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Projecto 06_ Virtual Water 

 
Nome do projecto Virtual water 
Url/data consulta http://virtualwater.eu/ |  23/10/13 
Autor/res 
 

TIMM KEKERITZ 

Profissão/ões 
 

Designer Interactivo, software expert, director of 
the Raureif Design Consultancy 

Ano + Tempo realização 2007 até hoje em dia. 2010 criação da app. 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Smartphones, Footprint, Consumo, Alerta 
 
O projecto mostra às pessoas quanta água 
corrente consomem para fazer as suas 
actividades diárias. Com infografias simples e 
bem pensadas, que mostram a quantidade de 
água por tarefa. Com o propósito de fazer pensar 
e economizar consumos. A aplicação tem 
algoritmos para calcular a melhor e mínima 
pegada de água – em analogia à pegada 
ecológica. 

Contaminações/Influencias  
 
 

App para smartphones. Pegada ecológica.  
Infografias  

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

O projecto tem saído em revistas, blogues e 
campanhas de sensibilização desde o ano de 
2007. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Um projecto que apesar de já ter 6/7 anos, 
continua e continuará em voga, devido 
principalmente à sua aplicação para 
smartphones. 

Observações  A app e os posters, devieriam ser gratuitos para 
chegar a mais pessoas. Salientamos mais uma vez, o 
uso da tecnologia para sensibilizar, alertar e 
conscencializar as pessoas para o universo da água. 
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Projecto 07_Eau de Jardin 

 
Nome do projecto Eau de jardin 
Url/data consulta http://www.interface.ufg.ac.at/christa-

laurent/WORKS/CONCEPTS/EauDeJardinConcept.htm
l 23/10/12 

Autor/res 
 

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau 

Profissão/ões 
 

Artistas, investigadores, professores de arte, 
autores 

Ano + Tempo realização 2004 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologia
s 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Natureza, agua, virtual, jardins, transparência, 
instalação interactiva.  
 
Instalação interactiva que transporta os visitantes 
para um mundo virtual imaginário de jardins de 
água. 3 projecções sobre uma painel com 12 
metros, que cria um efeito de imersão num jardim 
de água aos visitantes. 8 ânforas suspensas na 
sala, recriando os antigos vasos egípcios, que 
contem várias plantas. As plantas capturam a 
presença dos visitantes, usam as tensões naturais 
para desenhar plantas de água virtual na tela de  
projecção. As plantas virtuais na tela assemelham-
se ás plantas aquáticas das ânforas. 
 

Contaminações/Influencias  
 
 

Water lillies – quadro de Jean Monet e a sua 
panorâmica no Musée de L’Orangerie, Paris. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

    
Caminhos/Resultados 
 
 

O lago virtual em Eau de Jardin torna-se um 
espelho para a realidade da virtualidade. Tenta 
criar várias camadas de virtualidade por esbater 
as fronteiras entre plantas reais, plantas virtuais na 
tela e sua imagem virtual refletida na superfície da 
água virtual. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Uma interessante interação entre o natural, o  
passado e o presente dos visitantes, e a 
tecnologia que possibilita tudo isso.  

Observações  Criado para a HOUSE-OF-SHISEIDO, Tokyo 
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Projecto 08_Space-Time 

 
Nome do projecto Space-Time 
Url/data consulta http://petrocsesti.com/portfolio/event-horizon/ 

23/10/13 
Autor/res 
 

PETROC SESTI 

Profissão/ões 
 

Artista e Escultor 

Ano + Tempo realização 2006 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Polímero aeroespacial, fluido óptico, turbina de 
movimento perpétuo. 
 
A escultura é composta por uma grande redoma 
transparente cheia com fluido óptico, criando um 
vórtice perpetuo. Um motor oculto dentro da 
escultura activa o vórtice. 
 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 
 

Escultura do Museu de Kistefos, Oslo, Noruega 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Este trabalho confunde cognição e desperta a 
curiosidade. Arte de movimento sutil e intensa 
emoção, de quietude e transcendência, da 
violência e do silêncio, de tempo contido e 
congelado. 

Observações  A ilusão – liquido aeroespacial em substituição da 
água. Um trabalho de sedução.  
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Projecto 09_The Drop Pictures Method 

 
Nome do projecto The Drop Picture Method 
Url/data consulta http://www.stroemungsinstitut.de/prospect.htm#04 | 

23710/13 
Autor/res 
 

Institut für Strömungswissenschaften 
Herrischried 

Profissão/ões 
 

Michael Jacobi - Fisico 
 Dr. Manfred Schleyer – Quimico e Biologo 
Wolfram Schwenk –cientista, controlador da qualidade agua 
Christine Sutter-Picariello - Investigadora 
 Andreas Wilkens – Investigador, Educador 

Ano + Tempo realização 1961 Ano da Fundação do Instituto 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Funciona como a ferramenta base do instituto. É 
um teste de imagem. Uma fina amostra de água 
misturada homogeneamente com um padrão de 
Schlieren. Através de gotas de água destilada, 
quem caem, formam-se padrões de fluxo que são 
fotografados. Como a água se comporta, 
juntamente com as substâncias que contém, e 
como estas  se combinam para ter um efeito 
físico, resultante numa imagem dos padrões de 
fluxo. 
O método abraça holisticamente a interação de 
forças de trabalho dentro da água através do tipo 
de fluxo. 

Contaminações/Influencias  
 
 

Theodore Schewenk, Fundador do Institute of 
Flow Scieces, 1960  

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

    
Caminhos/Resultados 
 
 

Livro: Wasser Bewegt – Phanomene und 
Experiment, entre outras publicações. O instituto 
faz também acções de formação. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Água poluída pela humanidade flui sem padrões 
de ritmos, é pobre em padrões de fluxo e mostra 
menos diferenciação que a água pura e natural. 

Observações  Independente de ser pura ou não, a água forma 
sempre formas, tem sempre fluxo.  
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Projecto 10_Smart Water 

 
Nome do projecto Smarter Water 
Url/data consulta https://dublin.sciencegallery.com/surfacetension/smart

er-water-smarter-cities/ | 23/10/13 
Autor/res 
 

FRANCESCO CALABRESE, JER HAYES, TOM 
LEAHY, EMANUELE RAGNOLI 
IBM + Câmara de Dublim 

Profissão/ões  
Ano + Tempo realização A decorrer. 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Mapeamento, Rede, Cidade, Informática 
 
Grande parte da infra-estrutura da água de uma 
cidade é subterrânea, fora da vista das pessoas. 
Com o apoio da Câmara Municipal de Dublin, 
esta instalação mapeia dados do sistema de rede 
de água, de forma a permitir que os visitantes 
vejam como a água é usada em momentos 
diferentes, quando a demanda varia. Diferenças 
entre dias úteis e dias não úteis são mostradas 
para destacar o impacto das pessoas na água da 
cidade ao longo de um dia de trabalho típico – um 
dia na vida de uma rede de distribuição de água.  

Contaminações/Influencias   
Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 

Meio empresarial em prol da sustentabilidade da 
cidade e das populações. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

A instalação faz parte de um conjunto de 
projectos em curso entre o Conselho de cidade 
de Dublin e o laboratório de investigação de 
Dublin da IBM.  

Observações  Criatividade e a inovação (tecnológica) em prol da 
população, pelo serviço em si e por uma 
sensibilização para o consumo de água de cada 
habitante. No caminho das cidades inteligentes. 
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Projecto 11_Tele-Present Water 

 

Nome do projecto tele-present water 
Url/data consulta http://www.dwbowen.com/tele_waterAP.html |23/10/13 
Autor/res 
 

David Bowen 

Profissão/ões 
 

Investigador, Artista e Escultor (cinética e robótica) 

Ano + Tempo realização 2008 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Tele-presença, Ondas, Simulador, Robotica 
 
Esta instalação recebe informações sobre a  
intensidade e o movimento das ondas, e usa essa 
informação para recriar o movimento num local 
remoto – numa galeia, museu....  
Uma boia recolhe informações sobre intensidade 
de onda e frequência, que é dimensionada e 
transferida para a estrutura mecânica em grade. 
O resultado é uma simulação dos efeitos físicos 
causados pelo movimento da água desse local 
distante e desconhecido. 

Contaminações/Influencias  
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 

 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Este trabalho fisicamente responde a uma 
experiência remota e faz a observação da 
actividade de um objeto isolado no mar, só 
possível pela comunicação direta. 

Observações  Uma possível utilização de informação do estado do 
mar ou dos mares, sem a necessidade da presença 
física.  
Água em estado liquido.  
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Projecto 12_Dark Energy 

 
Nome do projecto Dark Energy 
Url/data consulta http://www.schmacke.net/darkenergyDoku_e.html |23/11/13 
Autor/res 
 

Claudia Schmacke 

Profissão/ões 
 

Professora e artista plástica. 

Ano + Tempo realização 2010 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Água, ar, pastilhas de carvão, mangueiras, bombas. 
Tanques e válvulas. 
 
Espirais instalados no piso do salão da exposição, 
cada um deles está ligado a uma bomba e um tanque. No 
interior do tubo água intercalada por bolhas de ar está em 
movimento constante. 
A água é de cor escura devida ás pastilhas de carvão 
finamente moídas. Cada espiral é ligeiramente diferente, as 
variações variam de cinzento claro a preto. 
O movimento de todas as espirais é direcionado para o seu 
centro, de modo que um turbilhão, um vórtice hipnótico é 
criado. 
Video: http://www.schmacke.net/darkenergyVid_e.html 

Contaminações/Influencias  
 
 

A artista é fortemente influenciada pela natureza. 
Usando sempre no seu trabalho a recriação da própria 
natureza através de outros materiais em espaços 
fechados, de exposição. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Recriação da movimentos da natureza de uma forma 
plástica onde não é esquecido o som – ver vídeo em cima. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Interessante forma de recriar movimentos da naturais em 
espaços de exposição e apresentação, fazendo o 
espectador percepcionar fenômenos naturais que de outra 
fora seria mais difícil ou mesmo impossível. 

Observações  Água em estado liquido 
 
Muito interessante o Manifesto da artista sobre a água 
que aqui deixamos: 
 

A água está em circulação perpétua, 
transportando, infiltrando, encontrando sempre 
um caminho; o gotejar constante desgasta a 
pedra. Inunda, lava, reorganiza e sulca. 
Impregna os nossos corpos, as nossas casas, 
as nossas cidades e continentes, tanto como o 
nosso pensamento e a linguagem. “Penta rhei” 
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– tudo flui. Cada forma de vida foi apenas 
possível por e através deste meio. É uma 
constante transformação que não conhece 
limites, mas que continua a ser um recuso 
limitado. A água não pode ser produzida. A 
quem pertence, quem tem acesso a ela? [...] 
Alem de simples fórmulas fixas, incluindo a 
definição de arte que se mantém como um 
fluxo. A arte penetra, é erosiva e transforma. 
Emana, atravessa limites e cria vínculos entre 
o possível e o impossível, o actual e o utópico, 
o invisível e o visível. Perpetuamente 
renovando-se a si mesma, a arte precisa ser 
tão persistente como a água, que forma e 
esculpe com o tempo. 
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Projecto 13_The Distance Between What We Have and What We Want 

 
Nome do projecto The Distance Between What We Have and What We 

Want 
Url/data consulta http://www.art-agenda.com/shows/tavares-strachan%E2%80%99s-

the-distance-between-what-we-have-and-what-we-want-in-nassau-
bahamas/ | 23/11/13 

Autor/res 
 

Tavares Strachan 

Profissão/ões 
 

Artista Plástico, Escultor e com uma pós graduação 
em Design. 

Ano + Tempo realização Arctic Ice Project, 2004-06 
 

Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Bloco de gelo de um rio no Círculo Polar Ártico, com 4,5 
toneladas de água gelada armazenado no Alasca e que 
depois seguiu para Nassau, Bahamas,  para a exposição. O 
gelo vai ficar acente num freezer de vidro, que é alimentada 
a partir de um sistema de energia solar. O sol manterá este 
resto do Ártico intacto, estável, e em vista no Caribe.  

Contaminações/Influencias  
 
 

Alguns de seus trabalhos recentes centram-se na relação 
do homem com a natureza, ou seja, a sua luta antagônica 
contra ela, os esforços para recolher distância e espaço, e a 
sua busca míope do progresso às custas do planeta. 
Strachan evita a frieza adotada por outros artistas 
conceituais, em vez de criar instalações que falam não só 
para interesses intelectuais, mas as nossas preocupações 
emocionais, os nossos sentimentos de solidão, desejo e 
perda. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 
 

O projecto toca em muitos temas diferentes: ambientais, 
geográficas, sociais, culturais e históricos. Talvez a 
referência mais óbvia é ambiental, relacionada com o 
aquecimento global eo recente reconhecimento (ou 
negação) de corrente e potencial climático mudanças da 
realidade e da política do aquecimento global. 
Geograficamente e culturalmente, a obra faz referência a 
vários níveis de deslocamento que se baseiam em 
experiência humana. 

Conclusões Projecto 
 
 

Deverás interessante o facto de ser a energia do sol que 
manteve a água gelada durante a exposição. 

Observações  Água em estado sólido. 
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Projecto 14_Calendar of Rain  

 
Nome do projecto Calendar of Rain  
Url/data consulta http://www.stacylevy.com/installations/calendar_of_rain.php | 

23/11/13 
Autor/res 
 

Stacy Levy 

Profissão/ões 
 

Escultora  

Ano + Tempo realização 1999, o tempo de realização é similar os dias da 
exposição. 

Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Água da chuva, frascos de vidro, estante. 
 
Cada dia da exposição é representado por um frasco 
rotulado com a data desse dia. O fraco do dia é colocado ao 
ar livre. Se choveu ou nevou naquele dia, a precipitação é 
canalizada para o frasco. Após 24 horas, o frasco é tapado 
e colocado de novo no expositório, uma série de cinco 
placas de vidro,  representam cada mês. No final da 
exposição, a peça tinha criado um gráfico de barras da 
chuva para cada semana. 

Contaminações/Influencias  
 
 

O seu interesse no mundo natural baseia-se tanto na arte 
como na ciência. Trabalha dentro dos dois campos usando 
a arte como um veículo para traduzir os padrões e 
processos do mundo natural para a linguagem da 
compreensão humana. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Um interessante calendário natural sobre a pluviosidade do 
local onde é feita a exposição. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

“Muitas vezes as pessoas pensam que a natureza termina 
onde começa a cidade. Porém, os processos naturais 
também ocorrem na cidade. Eu gosto de explorar a idéia de 
natureza na cidade e torná-lo visível para as pessoas.” 
Stacy Levy 

Observações  Água em estado liquido. 
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Projecto 15_Whole Flow  

 
Nome do projecto Whole Flow  
Url/data consulta http://www.bustersimpson.net/wholeflow/ | 23/11/13 
Autor/res 
 

Buster Simpson  

Profissão/ões 
 

Escultor, Professor e Autor 

Ano + Tempo realização 2009 até hoje em dia. 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Localizada na loja Whole Foods, em Pasadena, Califórnia, 
é uma fonte sustentável de função utilitária com proporções 
esculturais. A fonte recebe água “suja” gerada dentro da 
loja, areja esta água recuperada através de uma série de 
tigelas de fluxo em cascata e, em seguida, distribui a água 
para uma paisagem. Na base da fonte, uma pequena 
porção de água recuperada irriga uma tigela de cavalinha, 
uma planta antiga. 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Chamamos aqui a anteção para o facto de serem as tigelas 
de fluxo ( arte + ciencia) que recuperam a água a um 
estado mais natural. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Além de sua qualidade estética, a fonte aborda a 
preocupação do transporte de abastecimento doméstico de 
água e implica uma responsabilidade partilhada para a 
administração da água. 

Observações  Água estado liquido e “suja” que se recicla 
“artisticamente” 
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Projecto 16_Snowflakes 

 
Nome do projecto Snowflakes 
Url/data consulta http://chaoticmind75.blogspot.ru/2013/08/my-

technique-for-snowflakes-shooting.html | 23/11/13 
Autor/res 
 

Alexey Kljatov 

Profissão/ões 
 

Fotografo 

Ano + Tempo realização 2013 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Capturar de flocos de neve na varanda aberta de 
casa, principalmente numa superfície de vidro, iluminada 
por uma lanterna de LED’S do lado oposto do vidro, e às 
vezes por luz natural, utilizando tecidos de lã escura como 
pano de fundo. 
 

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Um melhor conhecimento da água. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Alem das fantásticas fotografias, mais uma vez a 
tecnologia ajuda a tirarmos mais informação sobre a 
água. 

Observações  Água em estado liquido/solido. 
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Projecto 17_Biosculptures 

 
Nome do projecto Biosculptures 
Url/data consulta http://jackiebrookner.com/project/biosculptures/ | 23/11/13 
Autor/res 
 

Jackie Brookner 

Profissão/ões Escultora, Land Artist 
Ano + Tempo realização 2001 até hoje em dia. 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Pedra, plantas e água. 
São esculturas que utilizam a capacidade de limpeza 
de plantas cuidadosamente escolhidas para filtrar a 
água. Feito de musgos, samambaias e outras plantas 
que crescem em estruturas de pedra e concreto, elas 
fornecem soluções ecológicas e estéticas para a 
qualidade da água .  Como a água flui sobre as 
esculturas, as plantas e bactérias associadas 
transformam poluentes e toxinas para manutenção da 
vida. Peixes, moluscos e outros organismos aquáticos 
vivem na água e enriquecem esses ecossistemas 
esculpidos. 

Contaminações/Influencias  
 

Fargo Project 
http://www.youtube.com/watch?v=yplULLsVYzc 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

 
Estas esculturas de vegetação têm a intenção 
de semear um sentimento de conexão com mundos 
além do humano e estimular a compreensão de que é 
possível sustentar a vida humana de forma a 
beneficiar os sistemas naturais, ao invés de degradá-
los.  

Conclusões Projecto 
 
 
 

Nestes projetos a arte é um catalisador visível para 
promover práticas sustentáveis de bacias 
hidrográficas através da participação 
comunitária, educação ambiental e restauração 
ecológica. 
 

Observações  Água no estado liquido. Integração da arte na 
natureza com um papel de limpeza e purificação. 

 

 

 

 



! 80!

Projecto 18_Biomodd 

 
Nome do projecto Biomodd 
Url/data consulta http://www.biomodd.net/ | 23/11/13 
Autor/res 
 

Angelo Vermeulen 
 

Profissão/ões 
 

Artista Visual, realizador, biólogo e criador  

Ano + Tempo realização 2007, o projecto tem tido novas versões até hoje. 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Computadores, plantas, água, plataforma online de 
comunicação do proejcto. 
Biomodd é uma instalação de arte multifacetada 
social, que encontra relações significativas entre a 
biologia, computadores e pessoas. Biomodd cria 
relações simbióticas entre plantas e computadores, e 
influencia conversas entre a comunidade que lhe está 
ligada (conectada). 
Algas são usadas para arrefecer processadores de 
computadores, para que eles possam processar mais 
rápido, enquanto o calor que é gerado pelo sistema 
eletrônico de computador é usado para criar as 
condições ideais de crescimento para um ecossistema 
à base de plantas. 

Contaminações/Influencias  
 

 Ecologia, poluição ambiental e teratologia. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

  
Caminhos/Resultados 
 
 

http://www.biomodd.net/overview/artist-statement 
O projecto realiza workshops, conferencias e gere 
uma plataforma online. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Este projecto é considerado uma bio instalação: 
montagens experimentais que incorporam os 
organismos vivos e as referências da ficção científica. 
Este criador tem outros projectos em que mistura a 
arte, a biologia, a ficção cientifica, a tecnologia e a 
engenharia. 

Observações  Água em estado liquido. 
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Projecto 19_The Telegarden 

 
Nome do projecto The Telegarden 
Url/data consulta http://queue.ieor.berkeley.edu/~goldberg/garden/Ars/ | 23711/13 

Autor/res 
 

Ken Goldberg | Joseph Santarromana 

Profissão/ões 
 

Engenheiro informático | Biólogo  

Ano + Tempo realização 1995 – 2004 Ars Electronica Museum, Linz Austria 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

O Telegarden é uma instalação de arte que permite que 
os usuários da Internet possam visualizar e interagir 
com um jardim remoto, repleto de plantas vivas. Os 
membros podem plantar, regar com água e monitorar o 
progresso através de um braço robô industrial. 
 

Contaminações/Influencias  
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

O projecto ganhou o primeiro prémio do Festival de 
Artes Visuais Independentes (FIVA) em 1995  

Conclusões Projecto 
 
 
 

http://www.youtube.com/v/gbyy5vSg8w8 
 Telegarden é um modelo vivo de interações sociais 
de um “pequeno planeta": cuja organização baseia-se 
na combinação de vários fatores, tecnológica 
(informática, robótica, Internet, tele presença) e 
orgânica (vegetação).  
Para ativar a sua inter-relação, um número quase 
ilimitado de pessoas, utilizadores da internet de todas 
as partes do mundo, reúnem-se em Telegarden e 
interagem com o objetivo comum de fazer o jardim 
viver e crescer. 

Observações   
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Projecto 20_Bridge 

 
Nome do projecto Bridge 
Url/data consulta http://www.michaelcross.eu/morebridge2.html | 23/11/13 
Autor/res 
 

Michael Cross 

Profissão/ões 
 

Artista Plástico 

Ano + Tempo realização 2006 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Bridge é uma série de pequenas plataformas,  que se 
levantam fora da superfície da água enquanto anda de 
uma para o outra, e depois desaparecem de volta 
pora baixo. 
A ponte termina no meio da água, onde se encontra 
totalmente isolado. Retorna da maneira como veio.  

Contaminações/Influencias  
 
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Sentimentos mistos de paz, isolamento, relaxamento e 
medo são o efeito. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Uma recriação do forma como a água também pode 
esconder objectos e criar sensações e sentimentos 
nas pessoas. 

Observações  Água estado liquido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 83!

Projecto 21_Liquidsculpture 

 
Nome do projecto Liquidsculpture 
Url/data consulta http://www.liquidsculpture.com/ | 23/11/13 
Autor/res 
 

Martin Waugh 
 

Profissão/ões 
 

Físico e fotografo 

Ano + Tempo realização  
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Imagens de esculturas líquidas vão fluidos em 
movimento, congeladas no tempo por um flash de luz. 
 Cor, viscosidade e tensão superficial são controladas 
com corantes, glicerina, e sabão. Variando as 
trajectórias das gotas e manipulando as suas 
propriedades físicas obtem-se formas infinitas. 

Contaminações/Influencias  
 
 

Ao longo da história, a água acalmou a alma, acalmou 
o espírito e curou as feridas.  

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Ao variar o tamanho, a velocidade e a posição das 
gotas, bem como a cor, a viscosidade e tensão 
superficial, o autor cria um panorama de cor, 
movimento e beleza. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

De uma forma artística e com a ajuda da tecnologia 
podemos perceber melhor os movimentos e as formas 
que as gostas de água fazem 

Observações   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 84!

Projecto 22_Rain Oculos  

 
Nome do projecto Rain Oculos  
Url/data consulta http://nedkahn.com/ | 237/11/13 
Autor/res 
 

Ned Kahn | Moshe Safdie,  

Profissão/ões 
 

 Artista, Escultor | Arquitecto  

Ano + Tempo realização 2011 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Uns grande jactos de água dentro de uma tigela de 
acrílico com o diâmetro de 70 metros, que cai para a 
piscina em baixo.  
Funciona como uma clarabóia e um colector de água. 
As bombas que direccionam a água na bacia são 
ligados e desligados algumas vezes para que a tigela 
e o fluxo da água esteja  sempre a mudar de forma e 
intensidade. Em taxas de pico de fluxo, há 8.000 litros 
por minuto em queda pela a piscina e 200 toneladas 
de água que rodam em torno da tigela. 

Contaminações/Influencias  
 
 

Todo o trabalho deste artista é inspirado nos 4 
lementos da natureza: água, ar, foto, terra. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 
 

Magnífica fusão, tecnologicamente possível, entre a 
arte e a água. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

A obra de arte, funciona também como forma de 
refrigeração e control do ar interior do centro da 
marina onde está instalada. 

Observações  Água no estado liquido. 
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Projecto 23_Escultura 

 
Nome do projecto Escultura 
Url/data consulta http://evaristobellotti.com/escultura/ | 24/11/13 
Autor/res 
 

Evaristo Bellotti 

Profissão/ões 
 

 Escultor | Artista Plástico  

Ano + Tempo realização 2008 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Superfície com 1000 m2 de mármore e água formada 
por 3204 peças individuais. Estas peças tem no meio 
um depressão onde se reúne a água fazendo 
pequenas poças de água. A reflexão da luz sobre a 
água e a propria evaporação convertem a escultura 
numa obre que muda a luz e a temperatura ambiente. 
Para sentir de pés descalços. 

Contaminações/Influencias  
 

 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

   
Caminhos/Resultados 
 

 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Uma interessante proposta artística onde as pessoas 
vivem sensações através do contacto com a água nos 
pés. Por sua vez a evaporação da água também está 
contemplada, mudando a ambiência da sala onde se 
encontra, em termos de luz e temperatura. 

Observações  Água estado liquido e gasoso. 
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Projecto 24_The Crossing 

 
Nome do projecto The Crossing 
Url/data consulta http://www.billviola.com/ |24/11/13 
Autor/res 
 

Bill Viola 

Profissão/ões 
 

 Vídeo - Artista  

Ano + Tempo realização 1996 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Vídeo Instalação em que um performer atravessa uma 
parede de água. 

Contaminações/Influencias  
 
 

Nam June Paik, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Bruce 
Nauman e Peter Campus. 

 
Fotos/Imagens 
 
 
 
 

    
Caminhos/Resultados 
 
 

Os seus trabalhos de vídeo consistem em instalações, 
vídeos e performances, onde usa de uma forma 
transparente a projecção de vídeo, um controle e 
entendimento complexo do tempo e um original uso 
do som. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

O projecto contempla um tom espiritual, onde se 
podem perceber códigos e símbolos que fazem 
reflectir sobre a falta de consciência colectiva da arte. 
Faz um uso muito próprio do sonho e da fantasia. 

Observações  Água estado liquido. 
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Projecto 25_Anar-Hi Anat 

 
Nome do projecto Anar-Hi Anant 
Url/data consulta http://www.eugeniabalcells.com/ | 24/11/13 
Autor/res 
 

Eugenia Balcells  

Profissão/ões 
 

 Artista 

Ano + Tempo realização 2000 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Instalação Audio Visual  
Tela translúcida do chão ao tecto da sala. Retro 
projecção de um artefacto que faz mover uma garrafa 
de plástico com um pouco de água. O som é feito por 
uma dispositivo com garrafas de plástico que giram e 
que tem pequenas bolas de cristal no interior. 
 

Contaminações/Influencias  
 
 

Baseado na obra de Carles H. Mor e nos desenhos do 
Esher. 

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

    
Caminhos/Resultados 
 

 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Uma obra poética criada através de objectos do nosso 
dia a dia. Com um som que recorda o mar e a 
respiração confundindo os sentidos num infinito. 

Observações  Som e imagem da água. 
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Projecto 26_Faces of Water 

 
Nome do projecto Faces of Water 
Url/data consulta http://www.facesofwater.com!| 20/02/14 
Autor/res 
 

Moses Hacmon  
 

Profissão/ões 
 

 Artista, Investigar e Fotografo  

Ano + Tempo realização 2013/14 
Descrição  
Designação/Material/Tecnologias 
Interactividade/Áreas/ 
 
 
 

Fotografias 
Capturando um momento num espaço livre 
tridimensional, o que permite ver o movimento e fluxo 
de energia na água 
Faces da água é parte arte, parte ciência, parte 
despertar espiritual. É uma colecção de imagens 
fotográficas de água que transforma a nossa 
compreensão desta substância que dá vida e expõe 
uma camada da realidade anteriormente escondido da 
vista . 
  

Contaminações/Influencias  
 
 

Em muitos aspectos , as fotografias de Hacmon são 
borrões de Rorschach da natureza. Os espectadores 
olhar para eles e não pode deixar de ver os animais , 
peixes, rostos , galáxias e plantas.  

Fotos/Imagens 
 
 
 
 

     
Caminhos/Resultados 
 

Fotografias de água viva em movimento. 

Conclusões Projecto 
 
 
 

Em Faces de água, o artista oferece aos espectadores 
uma experiência inigualável de movimento da água. 
Cada fotografia retrata um universo pequeno , com 
belas formas de vida, únicas, dançando dentro dele. 
Figuras e formas aparecem, evocando um sentimento 
de familiaridade e um sentido subconsciente de 
pertencer a um mundo oculto . 
A energia em movimento também cria visões que 
nunca antes se imaginou. 

Observações   
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Anexos | Inquéritos 

Inquérito Água  

Respostas do Inquérito de pesquisa para a dissertação de Mestrado em 

Ciências da Comunicação: Água, Arte e Consciência no Sec. XXI ¦ O papel 

da tecnologia no fluxo da natureza. 

Obrigado pela sua colaboração. 

1. O que quer dizer H2O? 
a. 2 átomos de hidrogénio e 1 de oxigénio 
b. 2 átomos de hélio e 1 de oxigénio 
c. 1 átomo de hidrogénio e 2 de oxigénio 

2. Donde proveio a água do planeta Terra? 
a. Planetas e estrelas 
b. Cometas e estrelas 
c. Planeta Terra 

3. A Água é uma: 
a. Molécula  
b. Composto 
c. Mineral 

4. A Água conduz corrente eléctrica, é um condutor? 
a. SIM 
b. Não 

5. A Água é a única molécula que se encontra em 3 estados na Terra? 
a. Sim 
b. Não 

6. Quais os estados da Água? 
a. Sólido e liquido  
b. Sólido, liquido e gasoso  
c. Liquido, gasoso e espuma 

7. A Água tem um ponto de ebulição (fervura) muito elevado. É de? 
a. 1000º 
b. 250º 
c. 100º 

8. A Água enquanto estado sólido (gelo), flutua sobre o seu estado 
liquido? 

a. Sim 
b. Não 
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9. Podemos viver sem a água? 
a. Sim 
b. Não 

10. A percentagem de água no corpo de um adulto é entre os 70 e os 75% 
e: 

a. 80% num bebé (96% num feto) 
b. 70% num bebé (96% num feto) 
c. 90% num bebé (96% num feto) 

11. A Água existente na Terra é a mesma há milhões e milhões de anos? 
a. Sim 
b. Não 

12. O ciclo da Água: 
a. Rege os intercâmbios entre a Terra, o Mar e a Ar. 
b. Rege os intercâmbios entre os Rios, Mares e Lagos 
c. Rege os Intercâmbios entre a Atmosfera e Terra. 

13. O componente mais importante das células é: 
a. Água 
b. Sangue 
c. Núcleo  

14. Para se produzir um kilo de cereais são necessários? 
a. 1500 litros de água 
b. 150 litros de água 
c. 15 litros de água 

15. Para se produzir um kilo de carne são necessários? 
a. 10000 litros de água 
b. 15000 litros de água 
c. 20000 litros de água 

16. São necessários 5680 litros de água para produzir um barril de 
cerveja? 

a. Sim 
b. Não 

17. 2/3 da superfície do planeta estão cobertos por Água? 
a. Sim 
b. Não 

18. 97% da água da terra é salgada? 
a. Sim 
b. Não 

19. Na Europa o uso médio diário por pessoa de água é de 199 litros e 
a. 4,9 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 
b. 100 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 
c. 40 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 
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20. A cada minuto que passa morrem 4 pessoas no mundo relacionado 
aos problemas da Água? 

a. Sim 
b. Não 

21. Em média, um chip digital precisa de quantos litros de Água para ser 
feito? 

a. 9 litros 
b. 35 litros 
c. 10 litros 

22. Cada pessoa bebe em média? 
a. 2 a 3 litros de água por dia 
b. 1 a 2 litros de água por dia 
c. menos de 1 litro de água por dia 

23. A Água potável para consumo, vai escassear num futuro próximo? 
a. Sim 
b. Não 

24. Uma torneira a pingar gasta cerca de? 
a.  25 litros de água por dia 
b. 10 litros de água por dia 
c. 5 litros de água por dia 

25. As nuvens são formadas, principalmente, por água em estado gasoso 
(vapor)? 

a. Sim 
b. Não 

26. A água é o principal regulador da temperatura terrestre? 
a. Sim 
b. Não 

27. A Água é apelidada de Ouro Azul, porquê? 
a. Irá haver guerras devido á sua escassez 
b. Contem ouro na sua composição 
c. Tem qualidades douradas 

28. Vê a Água como algo espiritual? 
a. Sim 
b. Não 

29. Acha justo ter de pagar pela Água que bebe? 
a. Sim  
b. Não 

30. Bebe Água da torneira? 
a. Sim 
b. Não 

!
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Tratamento de dados e respectivas conclusões. 
 

 

Este inquérito não foi dirigido a um universo específico, apenas podemos 

sublinhar o facto de todos os inquiridos serem indivíduos com mais de 18 

anos, com o grau de escolaridade obrigatória, alguns com graus académicos. 

De vários estratos sociais. Desta forma, pensamos obter um universo 

bastante generalista do nosso quotidiano.  

 

O inquérito pode-se dividir em 3 partes: 

A primeira parte vai até à pergunta nº 9 inclusive, são perguntas de carácter 

científico e geral sobre o elemento que é a água. 

A segunda parte iniciada na pergunta nº 10 e com fim na pergunta nº 27 

inclusive, são curiosidades sobre a água. Estando no inquérito com o 

propósito de alertar e fazer as pessoas reflectir. O rigor destas perguntas já 

demonstra um conhecimento mais profundo e científico sobre a água. 

A terceira e última parte com início na pergunta nº 28 até ao final, são 

perguntas de opinião pessoal e não de avaliação de conhecimentos de 

qualquer forma. 

 

Na realização do inquérito obtiveram-se 106 inquéritos respondidos (as 

respectivas respostas podem ser consultadas nos documentos em anexo, 

bem como o inquérito apresentado). 

Os dados foram automaticamente tratados e resumidos pelo Google Drive 

que gerou o grupo de gráficos de resumo que correspondem a cada pergunta 

do inquérito (este resumo de gráficos pode ser consultado nos documentos 

em anexo). 
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Conclusões sobre os dados recolhidos 

 

Depois de analisados os gráficos e tendo em conta o tipo de resposta a cada 

pergunta podemos formular as seguintes conclusões:  

 

A grande maioria das repostas (89%) foi a correcta: 2 átomos de hidrogénio e 

1 de oxigénio.  As restantes respostas (5%) - 2 átomos de hélio e 1 de 

oxigénio e 7 % - 1 átomo de hidrogénio e 2 de oxigénio, não têm um índice 

significativo e eventualmente, poderiam ter sido lapsos ou engano na escolha 

da resposta. O que nos leva a concluir que a fórmula química da água H2O é 

do conhecimento geral das pessoas. 

 

 

As respostas dividem-se em 3 grupos, o maior com 76% das respostas: 

planeta terra e o mais pequeno 5% das respostas: Planetas e estrelas, são 

de respostas erradas. Apenas responderam correctamente à pergunta donde 

proveio a água do planeta Terra 20 inquiridos perfazendo 19% do total das 

respostas. Efectivamente a origem da água no nosso Planeta teve origem 

nas poeiras resultantes das colisões dos cometas e das estrelas e da descida 

da temperatura, há mais de 4.4 milhões de anos. Nesta pergunta, o que mais 
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podemos salientar é o facto da maioria das pessoas ter respondido que a 

água do planeta teve origem no próprio planeta. O conhecimento da 

verdadeira resposta leva a um conhecimento mais aprofundado da historia da 

origem do nosso planeta. Contudo podemos perceber como as pessoas 

estão longe de saber o distinto elemento que a água é. 

 

 

As respostas dividem-se pelas três possíveis, embora 72% das pessoas 

responda acertadamente ao facto da água ser uma molécula. 19% 

responderam composto e apenas 9% um mineral. A maioria das pessoas 

sabe que a água é uma molécula. Poderá haver alguma confusão na 

resposta: Mineral, pois a água é um elemento que pode na sua composição 

química ter minerais. 

 

 

As respostas confluem para uma grande maioria de 91% na resposta certa: a 

água conduz corrente eléctrica, devido a outros componentes, 

nomeadamente minerais, que podem ser encontrados na sua composição 
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química. Apenas 9% das pessoas responderam que não. Consideramos 

preocupante o facto das pessoas não saberem que a água conduz corrente 

eléctrica, pois no nosso quotidiano podem acontecer acidentes graves devido 

a esse desconhecimento. 

 

 

A água é a única molécula que se pode encontrar na Terra em 3 estados e 

responderam 75% das pessoas afirmativamente. Uma pergunta que exige 

algum conhecimento mais específico em relação ao universo da água.  

Apenas 25% das pessoas, um quarto dos inquiridos, respondeu 

negativamente.  

 

 

No seguimento da pergunta anterior e em resposta a quais são os 3 estados 

da água, quase a totalidade das pessoas (97%) respondeu acertadamente e 

apenas 3% errou, sendo mesmo assim o resultado dividido em 1% para a 

resposta sólido e líquido e 2% para líquido, gasoso e espuma, ambas 

erradas. 
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Em resposta ao valor de fervura da água, mais uma vez a maioria das 

pessoas (90%) respondeu acertadamente quando respondeu 100º. Numa 

percentagem de 8% e 3% responderam erradamente às outras opões de 

respostas erradas. Aqui poderá estar em evidência, não apenas o grau de 

ebulição da água, mas também a noção que as pessoas possam ter sobre os 

valores em graus centígrados de ebulição dos líquidos.  

 

 

A grande maioria das respostas com (94%), respondeu acertadamente ao 

facto da água flutuar no seu estado sólido sobre o estado líquido. Apenas 6% 

das pessoas erraram a resposta. Um pergunta que remete directamente para 

uma imagem familiar de uma qualquer pedra de gelo num copo de um liquido 

qualquer. Pensamos que esse factor possa ter ajudado na resposta. 
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Nesta nona pergunta, esperávamos uma unanimidade de respostas quando 

perguntávamos se podemos viver sem água. Contudo ainda 3% das pessoas 

responderam afirmativamente, demonstrando um grande desconhecimento 

sobre a antologia da água e também um desconhecimento pela própria 

biologia da vida. 97% das pessoas respondeu que não é possível viver se 

água – além da que ingerimos directamente quando a bebemos, a água 

encontra-se também em todo o tipo de alimentos que ingerimos e é essencial 

para a sua existência. 

 

Terminado aqui o primeiro grupo do inquérito com as perguntas que, a nosso 

ver deveriam ser de conhecimento geral das pessoas. Embora sejam 

perguntas com um carácter científico sobre a composição da água, as 

mesmas são de muita importância para a sociedade, pois podem ajudar na 

sensibilização, preservação e na mudança de hábitos e rotinas de vida, em 

prol de um melhor uso e respeito pela água e por tudo o que lhe está 

naturalmente relacionado. Podemos concluir que nas respostas dadas até 

aqui, a maioria das pessoas têm um conhecimento aceitável e acertado sobre 

o que é a água, embora ainda esteja um pouco longe do que seria ideal.   
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As respostas dividiram-se pelas 3 opões possíveis. A maioria (56%) 

respondeu acertadamente quando se perguntou a percentagem de água 

presente no corpo de um bebé, que é de 80%. As outras duas erradas, 

tiveram 13% e 31% das respostas. Uma pergunta específica e em que as 

diferenças mínimas dos valores das respostas, possa ter levado a equívocos.  

 

 

Mais uma vez, a maioria das pessoas respondeu acertadamente a uma 

pergunta que exige, a nosso ver, um certo conhecimento cientifico e histórico 

sobre o universo da água. 62% das pessoas responderam acertadamente ao 

facto da água ser a mesma no nosso planeta há milhões de anos. Uma 

percentagem considerável de 38% respondeu negativamente demonstrando 

a falta de conhecimento sobre o universo da água e da própria história do 

nosso planeta. 
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O ciclo da água rege os intercâmbios entre a Terra, o Mar e o Ar e 65% das 

pessoas responderam acertadamente. 26% responderam que rege os 

intercâmbios entre a Atmosfera e a Terra, uma resposta errada pois fica a 

faltar o Mar e aqui pensamos seriamente que houve alguma precipitação ou 

descuido na resposta. Apenas 9% responderam que os intercâmbios do ciclo 

da água são entre os Rios, Mares e Lagos.  

 

 

Em resposta ao componente mais importante das células, 69% das pessoas 

responderam acertadamente que é a água, 25% o núcleo e apenas 6% o 

sangue. Uma pergunta que já exige algum conhecimento da biologia, do 

corpo humano e do universo da água. Ainda assim, grande parte das 

respostas foi positiva e as restantes respostas erradas somam 31% do total. 
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Nesta pergunta as respostas foram divididas pelas 3 opções sugeridas. Para 

se produzir um kilo de cereais são necessários 1500 litros de água e 

responderam acertadamente 33% dos inquiridos. 26% responderam 15 litros 

de água e pela primeira vez no inquérito, a maioria de respostas 41% foi para 

uma reposta errada: 150 litros. Chamamos a atenção para a especificidade 

da pergunta que implica um conhecimento bastante elevado. Não sendo a 

maioria das respostas certas, mas sublinhamos que mesmo assim 35 

pessoas responderam acertadamente. 

 

 

Uma vez mais as perguntas dividem-se pelas 3 opções de resposta. Quando 

se pergunta qual a quantidade de água necessária para se produzir um kilo 

de carne, 18% dos inqueridos responderam 20000, 38% 10000 e 44%, a 

maioria respondeu acertadamente - 15000 litros de água. Chamamos a 

atenção para a especificidade da pergunta que implica um conhecimento 

bastante elevado. Não sendo a maioria das respostas certas, mas 

sublinhamos que mesmo assim 47 pessoas responderam acertadamente. 
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Um pergunta com um número equilibrado de respostas. 53% dos inqueridos 

responderam acertadamente quando perguntamos se são necessários 5680 

litros de água para se produzir um barril de cerveja. Ao passo que 47% 

respondeu negativamente. Uma pergunta apresentada apenas como 

curiosidade para os inquiridos. Acreditamos que as respostas dadas não 

tiveram propriamente em conta o conhecimento das pessoas, mas sim a sua 

perspicácia ou intuição em responder ao inquérito. 

 

 

Numa pergunta que exigia algum conhecimento sobre a distribuição do água 

no planeta terra, a grande maioria das pessoas 94%, respondeu 

acertadamente ao facto da superfície do planeta ser coberta por 2/3 de água 

na sua totalidade. Apenas 6% responderam negativamente a esta questão. 

Mais uma vez a maioria das pessoas está familiarizada e tem um bom 

conhecimento sobre o universo da água.  
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Quando perguntamos se a maior parte da água da terra – (97%) é salgada, 

novamente a maioria das pessoas 80% responde afirmativamente. As 

restantes pessoas (20%), respondeu negativamente. Um factor que leva a 

pensar que o conhecimento sobre a água potável para consumo no nosso 

planeta ainda está longe de ser percebido e entendido, o que pode contribuir 

para o desperdício e má utilização da água potável para consumo. 

 

 

Mais uma das perguntas para suscitar a curiosidade e fazer as pessoas 

pensar sobre a forma como a água é distribuída e utilizada no mundo. 75% 

dos inquiridos responderam acertadamente quando se comparava a 

utilização da água na Europa à utilização num país subdesenvolvido, sendo o 

valor de 199 e 4,9 litros respectivamente. 20% respondeu errado com o valor 

de 40 litros e 6% também respondeu erradamente com o valor de 100 litros. 

Pensamos que esta pergunta suscite um pensamento mais profundo por 

quem a leu e respondeu, devido às assimetrias que existem na utilização da 

água no nosso planeta.  

 



! 103!

 

Nesta pergunta a maioria das pessoas 91% responde afirmativamente 

quando se pergunta se por motivos relacionados com a água, a cada minuto 

que passa morrem 4 pessoas. Apenas 9% responderam negativamente. Mais 

uma das perguntas para suscitar a curiosidade e fazer as pessoas pensar 

sobre a forma como a água é essencial à vida das pessoas, do planeta e 

informativa dos prejuízos que a sua falta e/ou o não ser água potável para 

consumo pode ocasionar e levar á morte. 

 

 

Mais uma das perguntas para suscitar a curiosidade e fazer as pessoas 

pensar sobre a forma como a água é utilizada, não apenas em animais e 

organismos vivos, mas também na manufactura de componentes 

inorgânicos. As respostas dividiram-se pelas 3 opções de resposta, onde: 

24% responderam 10 litros, 34% - 9 litros e a maioria 42% respondeu 

acertadamente 35 litros de água para se fazer um chip digital. Não levamos 

em consideração o número das respostas certas, pois acreditamos que 

tenham sido respondidas mais por intuição e perspicácia do que por 

conhecimento de causa. 
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Quando perguntamos qual é em média o número de litros de água que uma 

pessoa bebe por dia, 7% responde 2 a 3, 32% menos de um litro e a maioria 

com 61% responde acertadamente - 1 a 2 litro de água por dia. Uma 

pergunta onde esperávamos uma unanimidade de respostas para a opção 

certa de 1 a 2 litros de água por dia. Este facto alerta para o facto das 

pessoas não saberem o bem e o essencial que a água é para o nosso 

organismo e para o bom funcionamento da nossa saúde.  

 

 

Na pergunta se a água potável para consumo irá escassear num futuro 

próximo, a grande maioria das pessoas mostra um bom conhecimento de 

causa quando 94% responde afirmativamente. Apenas 6% respondeu que 

não. Infelizmente num futuro não muito longínquo a água potável para 

consumo irá escassear e esse problema, que já começa a acontecer em 

países subdesenvolvidos, tornar-se-á um problema á escala mundial. Estas 

respostas fazem-nos perceber que ainda há uma percentagem de pessoas 

que desconhece este assunto ou que pensa que o mesmo apenas 

acontecerá num futuro longínquo.  

 



! 105!

 

Nesta pergunta as respostas dividem-se equitativamente pelas suas opções 

de escolha, onde 27% diz que o total de litros de água que uma torneira 

perde por dia é de 5 litros; 36% 10 litros e com 37% das respostas - 25 litros, 

sendo esta a reposta correcta. Mais uma das perguntas criadas para suscitar 

o pensamento das pessoas e poder ajudar na melhor utilização da água e na 

economia das contas de consumo de água canalizada.   

 

 

Quando perguntamos se a água que origina as nuvens está no estado 

gasoso, a grande maioria das pessoas 92% responde afirmativamente, 

contra apenas 8% das restantes que responde negativamente. O que pode 

parecer uma pergunta simples, tem por detrás um conhecimento mais 

profundo da água, do seu ciclo hidrológico e da própria forma como o planeta 

funciona. 

 



! 106!

 

Nesta pergunta mais uma vez a maioria das pessoas respondeu 

acertadamente, quando foi perguntado se a água é o principal regulador da 

temperatura do planeta terra. Afirmativamente responderam 89% dos 

inquiridos, contra 11% que responderam negativamente. Uma pergunta que 

não sendo muito específica, demonstra um conhecimento mais profundo da 

forma como a água interage com o nosso planeta e da forma como este 

funciona e é regulado.  

 

 

A grande parte das pessoas (88%), respondeu afirmativamente quando se 

lhes perguntou porque é que a água era apelidada de Ouro Azul. Esse 

apelido deve-se ao facto de prevermos que brevemente aconterão guerras 

devido à sua escassez. 8% das pessoas respondeu que a água tem 

qualidades douradas e apenas 5% respondeu que a água tem ouro na sua 

composição. Estas respostas fazem-nos perceber que ainda há uma 

percentagem de pessoas que infelizmente desconhece este assunto, o que 

não deixa de ser deveras preocupante. 

 



! 107!

Aqui termina o que consideramos ser a segunda parte do inquérito sobre a 

água, onde as questões são curiosidades sobre a água, estando no inquérito 

com o propósito de alertar e fazer as pessoas reflectir. O rigor destas 

perguntas já demonstra um conhecimento mais profundo e cientifico sobre o 

universo da água. 

Neste grupo e como pensávamos as respostas já formam mais divididas 

pelas várias opções apresentadas, o que nos leva a concluir que o 

conhecimento das pessoas sobre características, particularidades e 

qualidades da água ainda está longe de ser o ideal para se poder fazer um 

uso e utilização da água responsavelmente e ter um pensamento mais 

ecológico em relação ao planeta e ao futuro de todos. 

 

 

 

As respostas dividem-se quando se pergunta se a água é encarado como 

algo espiritual. 59% dos inqueridos diz que sim e 41% responde 

negativamente. Uma pequena maioria de pessoas olha para a água como 

algo mais do que a sua forma física, química e prática. Uma opinião pessoal, 

mas que ainda assim é partilhada por 63 pessoas. 

 



! 108!

 

Nesta pergunta de opinião sobre o facto de achar justo ou não pagar pela 

água que se bebe, as respostas foram igualmente divididas, 50 % acha que 

sim e os outros 50% não. Apenas queremos realçar o facto de a água 

levantar questões politicas e de propriedade social, que como já vimos numa 

pergunta anterior pode levar a conflitos e guerras futuramente.  

 

 

Na ultima pergunta do inquirido e quando se pergunta se bebe água da 

torneira, 74% responde afirmativamente e 26% responde negativamente. 

Mais uma vez e como dissemos na pergunta anterior, a água facilmente 

levanta questões politicas, sociais e comerciais – não esquecendo que este 

elemento é apelidado de Ouro Azul como mencionado numa outra pergunta 

anterior do inquérito. 

 

 



! 109!

Este ultimo pequeno grupo do inquérito sobre opiniões pessoais e não de 

avaliação de conhecimentos sobre a água, mostra-nos uma divisão entre 

pensamentos, crenças e opiniões sociais. A água está sempre presente em 

todos os campos da sociedade e da vida, sendo transversal às ciências, às 

civilizações e sempre imprescindível para o planeta terra e para o homem. 

 

  

Como breve conclusão podemos dizer que o conhecimento que as pessoas 

têm da água, nas suas mais variadas questões, a nosso ver, não é ainda o 

suficiente para podermos olhar, respeitar e utilizar a água da melhor forma. 

Por isso é urgente e necessária uma forte sensibilização e formação das 

pessoas, principalmente dos mais novos, para questões tão importantes 

como a preservação do elemento que nos é mais essencial à vida de todos 

nós e do próprio planeta. Uma consciência mais íntegra dos valores a que a 

água nos remete. Por outro lado criar sinergias e simbioses entre a utilização 

da tecnologia e do poder comercial humano, em prol de uma sustentabilidade 

das sociedades independentemente da sua geografia, do seu poder 

económico ou das suas crenças. Acreditamos que apenas assim poderemos 

olhar para um futuro mais próspero para todos nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































































