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Num tom de encontro e círculo de estudos, a Escola Refloresta Livre é um progra-
ma de 3 dias, composto por workshops e conferências. As práticas artísticas serão 
o mote do encontro e da discussão coletiva. São encontros educativos e nutritivos 
em torno de florestas, com artistas e cientistas do Brasil e de Portugal que acom-
panham processos de desflorestação e monocultura, mas também estratégias de 
regeneração. O programa é uma proposta da rede Terra Batida com coordenação 
de Rita Natálio.

programa

REFLORESTAMENTOS 
AFETIVOS E CASA 
FLORESTA
18 NOV sexta-feira

WORKSHOP
Reflorestamentos afetivos: 
pistas para descolonização, 
por Geni Núñez
Online | 15H-17H

A colonização não invadiu apenas o ter-
ritório-terra, mas também nosso territó-
rio do imaginário, buscando impor uma 
única forma de ser e estar no mundo. Re-
florestar nossos vínculos é parte do pro-
cesso de descolonização e nesse encontro, 
discutiremos formas de sentir-pensar 
esses processos coletivamente. – Geni 
Núñez

CONFERÊNCIA
Casa Floresta, com coletivo  
À Escuta e Paulo Pimenta de Castro, 
e moderação de Rita Natálio
Sala Mário Viegas | 18H-19H30

à escuta: CasaFloresta
Fazer um projeto em torno da temática 
da floresta na Serra da Estrela e sua en-
volvente, tornou-se, pelo grande incên-
dio que destruiu perto de 30% do Parque 
Natural, um desafio mais complexo e 
exigente. Mas, como sempre, depois do 
verão e da extrema mediatização do fla-
gelo, faz-se silêncio. É agora, que entra-
mos nas estações frias do ano, que temos 
de trazer o tema das florestas e do Par-
que Natural da Serra da Estrela para o 
centro da discussão e da ação. – à escuta: 
CasaFloresta

O colapso do modelo económico 
associado ao eucalipto
Com Paulo Pimenta de Castro

As plantações de eucalipto tomaram 
conta de cerca de 10% do território por-
tuguês. Assente numa estratégia extra-
tivista, o modelo económico associado 
a estas ocupações entrou em colapso. 
Importa analisar as consequências eco-
nómicas, mas sobretudo as sociais e 
ambientais decorrentes.

REFLORESTA
19 NOV sábado

WORKSHOP
Espaço é direito, arquitetura é 
advocacia, 
com Paulo Tavares
Sala Bernardo Sassetti | 15H-18H
Neste workshop, Paulo Tavares explora 
o espaço e suas formas de representa-
ção como campos de relações de poder 
e conflito, mobilizando as práticas es-
paciais – através do design, do mapea-
mento, do digital, da curadoria e da 
escrita – em suas dimensões estéticas 
e políticas como instrumentos de luta 
por direitos humanos e não-humanos.

CONFERÊNCIA
Reparações, com Paulo Tavares 
e moderação de Rita Natálio
Sala Mário Viegas | 18H-19H30

Nesta fala conferência, Paulo Tavares 
explora alguns dos seus recentes pro-
jetos, como Des-Habitat; Árvores, pal-
meiras, florestas e outros monumentos 
arquitetônicos; e as curadorias da Bie-
nal de Arquitetura de Chicago (2019) 
e de Acts of Repair (2021), para espe-
cular sobre uma possível “arquitetura 
da reparação”. Apropriando e subver-
tendo meios e linguagens, estes proje-
tos transformam as práticas espaciais 
de design, da escrita e da curadoria em 
arenas de afirmação de direitos e advo-
cacia.

Terra Batida é uma plataforma que 
mobiliza saberes e fazeres em torno 
da violência ecológica em diferentes 
contextos territoriais, coordenada 
por Rita Natálio.

O FOGO E A FLORESTA
20 NOV domingo

WORKSHOP
O fogo e a floresta: experimentos de 
difração, fabulação e especulação, 
com Helen Torres e Zoy Anastassakis
Sala Bernardo Sassetti | 15H -18H

Considerando o que nos lembra Donna 
Haraway quando aponta que “a semió-
tica material do fogo está em jogo em 
nossos tempos” (2016), como será que 
podemos pensar as múltiplas e emara-
nhadas relações entre o fogo e a flores-
ta, como um jogo entre distúrbios, con-
taminações, ruínas e ressurgências em 
fricção? Para enfrentar esse problema, 
propomos algumas experiências de di-
fração, fabulação e especulação. A partir 
desses gestos especulativos, buscamos 
provocar coletivamente um debate em 
torno das relações entre fogo e floresta.

CONFERÊNCIA
O que nos contam as florestas 
em chamas? Histórias de ruínas e 
ressurgências em fricção, 
com Helen Torres e Zoy Anastassakis,  
e moderação de Rita Natálio
Sala Mário Viegas | 19H-20H30

Retomando conceitos e debates lan-
çados por Anna Tsing e Donna Hara-
way, nesta palestra pensaremos com 
as histórias de florestas em chamas so-
bre ruínas e ressurgências em fricção. 
Brincando com um jogo de palavras 
recorrentes nas obras das duas auto-
ras, observaremos os distúrbios causa-
dos pelos seres humanos queimadores 
de fósseis, mas, também, o que está em 
jogo na semiótica material do fogo para 
além do “Burning Man”.
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