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Parte 1.
P R E S E N Ç A
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Considerações iniciais:
1º – o espaço público é supostamente um campo de todos e para todos;
2º – a presença, qualquer que seja sua natureza, será sempre imposição;
3º – imposição é algo que se relaciona com o indivíduo independente a sua vontade;
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6  A carrinha da polícia estacionou. Quatro, cinco ou seis homens saíram 
lá de dentro. Ainda não era onze horas da manhã de sábado, o Madureira’s 
se preparava para abrir. Os que estavam próximos pararam para ver o que 
se passava e o gato preto em cima do muro seguia bebendo a água do pote 
que alguma boa alma deixou por ali. Enquanto atravessava a rua, observei 
os homens virem em minha direção e como qualquer imigrante pensei: 
“tenho os papeis em dia”. O policial que vinha atrás de mim ultrapassou 
meus passos pelo passeio e com um pulo subiu em uma espécie de degrau 
no muro para então observar a parte interna do jardim da casa da esquina, 
o gato não perdeu o foco. A casa é abandonada, provavelmente alguém a 
deve ter invadido e eles estavam ali para investigar. Segui meu caminho 
agora pensando como esse comportamento da polícia ainda me surpreende. 
Um homem de uniforme pendurado no muro a espiar o jardim de uma casa 
abandonada e seu grupo a observá-lo. Talvez dizer que pareciam-se com 
um grupo de garotos seja exagerado, mas dizer que pareciam-se com os 
responsáveis pela segurança do Porto também me parece. 

 Lembro das operações da polícia em Porto Alegre, dos homens de 
uniforme castanho claro, coturnos e coldre na cintura, de como eles sempre 
me assustaram. Lembro das manifestações em que estive e do pavor de ver 
os guardas sem suas placas de identificação.

Quando esta escrita estiver completa terão se passado dois anos que 
saí de Porto Alegre, minha cidade natal. A partir do momento que deixei a 
cidade para viver no Porto tudo passou a ser uma comparação com o que 
experienciei lá. Embora já tenha vivido em outras cidades foi no porto quase 
homônimo que cresci, que aprendi o que era casa, calçada, ponte. Mas aqui 
eu descobri que calçada se chama passeio, que pontes podem ser a essência 
de uma cidade e que casa é onde a gente se sente bem. 

 Em um apanhado breve e superficial dos últimos dois anos, posso 
dizer que a direita conservadora tem ocupado cada vez mais espaço no 
mundo, catástrofes naturais de grande escala ocorreram, Notre Dame pegou 
fogo (e logo recebeu donativos que poderiam erguer provavelmente milhares 
de novas igrejas) e que o mundo percebe uma força da união feminina cada 
dia mais potente (mas isso talvez apenas seja algo em que eu queira muito 
acreditar). No Brasil, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da república e toda 
semana há pelo menos algum escândalo na mídia relacionado com suas 
políticas, Marielle e Anderson foram assassinados, Lula continua preso, um 
homem inocente foi assassinado em frente ao seu filho após 80 tiros serem 
disparados por militares contra o carro de sua família, a floresta mais do 
que nunca está perigo. 

 Portugal e o Porto estão repletos de brasileiros, muitos como eu que 
não puderam votar e estão indignados. E há os outros que, enfim, não sei, 
mas que espero que estejam arrependidos das suas escolhas políticas. Então 
é assim, nascemos: nome, família, casa, quarto. Ou nada disso, apenas rua, 
cidade, país. Esse estar no mundo, em sua permanência e impermanência, 
é ocupar um espaço e isto resulta em interações com o entorno. É da nossa 
natureza sermos assim, presença. E enquanto presença somos ação e rea-
ção, afetamos e somos afetados (nem sempre com afeto). Influenciamos a 
comunidade em que estamos inseridos, seja em nossas escolhas políticas 
dentro de um regime democrático, seja pelo simples ato de atravessar a rua. 

  Enquanto presença, animada ou inanimada, somos todos imposição. 
Mas até que ponto esta presença é aceitável e até que ponto esta imposição 
passa a ser opressão? A construção de uma cidade, por exemplo, também 
é uma imposição. À ela se define uma forma, um funcionamento. Em sua 
relação com o indivíduo, cabe a ele eleger se a habita ou se promove a sua 
transformação. Em contextos mais reduzidos, se algo nos afeta de maneira 
negativa, como um cachorro que ladra em algum jardim, pessoas interrom-
pendo o fluxo do passeio, um carro estacionado no meio da rua, podemos 
escolher não permanecer ali ou ainda manter nossa rotina aceitando o incô-



7modo. Nos casos citados, as soluções para evitar os problemas são simples, 
a final são casos corriqueiros em qualquer cidade e estamos habituados a 
desviar de presenças. Mas e quando as imposições são de natureza artísti-
ca? Desviar ou seguir em frente? Promover sua retirada ou seu discurso? A 
verdade é que haverá sempre alguém incomodado por estas presenças, mas 
como agir neste limite que transita entre o tolerável e o intolerável?

 Mas então a carrinha estacionou, os homens desceram, segui o meu 
caminho. A casa da esquina se mantem desocupada. O Porto é também 
este incoerente número de construções abandonadas enquanto pessoas são 
despejadas de suas casas por rendas exorbitantes. As casas são transforma-
das em hotéis ou alojamentos locais e as pessoas vão viver na periferia. O 
imaginário da cidade em reconstrução está aqui, só que a reconstrução não 
é para os locais e sim para os turistas, que a cada verão somam um número 
maior.

 Seria perigoso afirmar que o turismo é hoje a salvação e o terror 
da Europa? O paradoxo do capital que entra e sustenta boa parte da cidade 
em comparação com a ojeriza que proporciona nos habitantes locais - pelo 
aumento dos custos de vida que proporciona, pela forma como ocupam as 
ruas, as casas, os cafés... - simultaneamente ao fato de que são exceções 
aqueles que, podendo escolher, preferem não viajar, a final muitos de nós 
em algum momento da vida fomos ou ainda seremos turistas. Mark Crinson 

em “Urban Memory – History and amnesia in the modern city” 1 aponta os 
turistas como a representação da verdadeira histeria urbana quando aborda 
a questão dos monumentos. Ignorados pelos seus habitantes locais, é aos 
turistas que acabam por significar algo, nem que seja um ponto a mais do 
mapa a ser fotografado. Enquanto são manchas na paisagem com significados 
esvaziados para seus habitantes, são entretenimento em forma de resgate 
histórico para os que vêm de fora. 

 A inquietação disparadora para esta pesquisa esta diretamente rela-
cionada com o monumento e aos seus ideais perenes e opressores. Rosalyn 
Deutsche em “Agorafobia” 2 evidencia a partir da visão de Claude Leffort 
a ausência de democracia real e sobre como de fato ela é impossível de ser 
atingida alegando que nesse processo há sempre alguma parte não represen-
tada. A vontade da maioria se impõe sob a da minoria, a satisfação jamais 
será geral. A partir desta leitura, aliada a outros textos que aqui apresento e 
aos trabalhos que desenvolvi ao longo do mestrado, percebo que o caminho 
que acabei por estabelecer se consolidou devido ao desejo de perceber como 
imposição e opressão podem ser diferenciadas. Pensando em como agir no 
espaço de forma menos impositiva possível, proponho a produção artística 
enquanto reação, como fator resultante de interações que ocorrem devido 
as presenças que nos são impostas.

 Influenciada por minha vivência no Porto, onde a permanência do 
monumento no tempo enquanto meio discursivo está em choque com a 
transitoriedade da reconstrução que hoje se observa, as obras de renovação 
que hoje dominam as ruas  também surge como inquietação em meu pro-
cesso, por isso abordar a sua estética é natural. São elementos corriqueiros 
na paisagem, logo são peças fundamentais no imaginário dos dois anos em 
que vivi na cidade. Assim me aproprio desta iconografia aliada a ideia de 
gritos silenciosos que apresentarei aqui como formas de resposta e força de 
reação a manifestar às inquietações que o cotidiano gera em mim. 

*

* Considerar monumentos 
opressores é o meu ponto de 
vista, não é violento afirmar 
que algo é opressor? Mas não 
seria todo discurso opressor? 
Se há possibilidade de ques-
tioná-lo ele não é, entretan-
to se é algo instaurado no 
tempo, isso o faz prevalencer 
a qualquer questionamento…

1. (CRINSON, 2005).
2. (DEUTSCHE, 2001).
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Só é turismo porque você vai embora, 2017 – 2019
Recolha fotográfica

A construção de um arquivo de fotografias que registra as es-
truturas de proteção das obras/tapumes surge como elemento de 
pesquisa que passa também a ser obra. Ao longo de quase dois anos 
de registros, o acúmulo de imagens registra não apenas as estruturas 
com arquitetura efêmera mas também a transformação que se dão 
em segundo plano, atrás dos muros. Junto com os prédios, crescem 
também suas sinalizações, que se transformam, proporcionando uma 
identidade visual que simultaneamente faz e não faz parte da estética 
da cidade. Mesmo não sendo objetos artísticos, constituem-se como 
elementos de pesquisa fundamentais em minha busca por formas 
de ação impositivas porém não opressoras no espaço. O que define 
esse limiar? Seriam essas sinalizações formas opressoras devido a 
todas as camadas de significado que carregam em si? Para além de 
interrupções nos passeios, sabemos que sua interferência na vida 
da cidade vai além de fazer-nos atravessar a rua ou mudar a nossa 
rota ao caminharmos pela cidade. As sinalizações acabam por ser 
diretamente relacionadas com aumento de rendas, pessoas que pro-
vavelmente tiveram de deixar suas casas, investidores estrangeiros, 
turistas que chegam.   

 Reuni estas imagens em um arquivo digital que chamo de 
There’s no democracy in real estate 3. Ao abrir a página, sobreposta 
às imagens lê-se “É turismo porque você vai embora”. O conceito de 
democracia foi diariamente se tornando essencial em meu processo 
de escrita a partir das considerações de Deutch. Considerando que 
no processo democrático há sempre uma parcela da população que 
sai insatisfeita este é um proceso fragmentado,  entretanto, há pelo 
menos a hipótese de alguma participação enquanto no setor imobiliário, 
em seu aspecto privado, não há como haver diálogo. A palavra final 
é sempre do proprietário. Ouso ainda dizer que maioria dos casos a 
questão reside em um único proprietário, muitos imóveis e inquilinos 
que contam com a compaixão das suas senhorias. É neste campo 
que reside meu interesse em registrar as estruturas das obras, uma 
inquietação que vai além de sua aparência estética que parece não 
apenas sinalizar a insegurança da proximidade da construção, mas 
também uma questão social.

 A frase “É turismo porque você vai embora” se relaciona com 
minha chegada no Porto, com o momento em que percebi que não 
estava de passagem.  A transição se torna real quando se precisa 
encontrar um local para viver. Mesmo sabendo que o período mínimo 
em que residiria na cidade seria de dois anos, ao chegar, a sensação 
de novidade me desnorteou, como se inconscientemente eu ainda 
não houvesse percebido que eu havia deixado meu país. 

**

 **Comprar lençóis, cobertas. 
A casa não é minha, mas a 

almofada é. Passar a dormir 

em meu próprio colchão como 

processo de ancoragem.

Registros de processo.
Rua de Gonçalo Cristovão. 

 3. www.theresnodemocracyirealestate. tumblr.



91.1  
O MONUMENTO 

Ao abordar o monumento refiro-me a estatuária im-
plementada no intervalo de tempo a qual Victor Cor-
reia, historiador português, em seu livro “ Arte Pública 
seu significado e função” caracteriza como o período 
da “Arte Pública Tradicional”, sendo este iniciado no 
século XIX indo até a metade do século XX e que se 
caracteriza por ter o monumento como sua principal 
tendência. São obras em sua maioria comemorativas 
e que têm como especificidade a exaltação de valores 
espirituais, éticos, religiosos, estéticos e intelectuais. 
Correia ainda propõe categorias divididas em “monumen-
to intencionado antigo, monumento não intencionado 
antigo e monumento na arte pública hoje” 4. 

 A etimologia da palavra monumento significa tudo 
o que pode evocar o passado e perpetuar a recordação, 
no entanto desde a antiguidade romana o termo tende 
a resignar uma obra de arquitetura ou escultura que 
perpetua uma pessoa ou um acontecimento. 

 Na construção da história e da memória, monumen-
tos contribuem na constituição da identidade coletiva 
das regiões e vêm com o intuito de exaltar a pátria e 
estabelecer conexões entre o território e aqueles que 
nele habitam. Considerando a passagem do tempo e, 
sendo o tempo um agente ativo na transformação dos 
significados que estes monumentos carregam, me ques-
tiono como hoje encaramos monumentos que já não 
representam os ideais de grande parcela da população.

 A sua permanência no tempo está diretamente 
relacionada com a sua resistência perante forças da 
natureza e a acidentes ou ações intencionais provoca-
das pelo homem. Esta imunidade material transferida 
como ideal conceitual em seu propósito enquanto força 
física. E este permanecer físico e no tempo é o que faz 
do monumento um marco histórico. Inscrição temporal 
comumente instaurada pelos governos com a intenção 
de registrar na história um determinado momento rela-
cionado a conquistas e personalidades para que este 
seja recordado pelas futuras gerações. 

 A história está a ser escrita de duas formas: ela 
inscreve o acontecimento/personalidade no tempo como 
um documento e também o materializa como objeto em 
estatuária no espaço público que sobreviverá a infinitas 
gerações. O acontecimento existe na sua ordem natural 
da história e na forma de objeto. 

 Os monumentos surgem na República Romana 
glorificando chefes políticos e militares em cem anos 
de tradição que remontam a cultura grega de erguer 
estátuas de atletas vencedores e de outras personagens 
importantes em recintos santuários. É no mandato do 
Papa Júlio II que a estatuária passa ao ambiente exter-
no quando sua coleção de estátuas romanas por falta 
de espaço interno são deslocadas para o jardim. E no 
século XVIII com a implantação do jardins externos, 
chafarizes e árvores a escultura também passa a ser 

4. (CORREIA, 2013).



10elemento do espaço público. A prática é do barroco mas 
o que vivemos hoje tem sua origem na transformação 
e renovação urbana que ocorreu ao longo do século 
XIX que tinha propósitos urbanistas, higienistas e or-
namentais dentro da ideia de projetar a cidade como 
um todo, se identificando com o momento romântico de 
glorificação do passado. No mesmo século estavam em 
voga os valores de Emerson, Carlyle e de Max Scheler 
centrados no conceito de um “homem modelo” e que 
sintonizam-se na ideia de que “cada povo em particu-
lar será e valerá o que forem e o que valerem os seus 
homens representativos”. 5

 Em sua celebração de um passado histórico o mo-
numento é considerado depois do hino e da bandeira a 
melhor representação da identidade nacional segundo 
Victor Correia. No século XIX, o desenvolvimento da 
estatuária comemorativas se dá em função da legiti-
mação do poder e do bem estar dos seus protagonistas 
em que o estado representa a si mesmo como instância 
unificadora. São instaurados em um contexto em que a 
Pátria é um valor sagrado, fundamental e indiscutível. 
E ele funciona como um código de conduta que convida 
à todos ao sacrifício. A imagem é idealizada, a Guerra 
é positiva, religiosa e patriótica. 

 “[...] O monumento ajuda o Homem a construir 
um mundo de referências seguras estabilizadoras que 
o tranquilizam, constituindo a manutenção das expres-
sões do passado um dos mais relevantes fatores de 
construção da memória coletiva dos povos, que por 
seu turno contribui para a definição e consolidação da 
identidade nacional.”  6

 Correia afirma que o monumento não era visto 
como fuga ao presente, mas como forma de afirmá-lo, a 
exaltação dos ideias históricos nele expressos consti-
tuiu uma defesa da coesão e da unidade nacional, uma 
forma de defesa da estabilidade social, da autoridade, 
da lealdade e da honra. A guerra é posta como algo 
inscrito na ordem natural das coisas, barbáries e atro-
cidades são postas de lado e esquecidas em função da 
valorização do nacional. Ao erguer uma estátua cada 
coletividade afirma sua identidade, um código de bom 
comportamento, cria-se uma representação global e 
totalizante da sociedade como uma ordem. 

5. Idem. P. 78
6. Idem. P. 76



111.2 
Memória verdadeira x Memória História
 
Neste contexto a ativação da memória é utilizada 

como estratégia. Ao registrar temporalmente aconteci-
mentos por meio da estatuária em espaço público, o que 
esta comunica é eternizado. A propaganda política aqui 
vai além da sua época e se infiltra em outros tempos, 
se impõe como valor moral em praça pública na forma 
de imagem. Práticas que passam a ser normalizadas no 
imaginário da cidade e na mentalidade da população. 

  O que percebemos no monumento é uma ferra-
menta ideológica a contar com a ajuda do tempo ao 
inserir no cotidiano da população elementos com os 
quais ela possa se relacionar. São mensagens que por 
haverem sido difundidas durante séculos como positivas 
conseguem se relacionar com as pessoas, que não mais 
as questionam por estarem tão habituadas com a sua 
presença, o que as faz ultrapassar a imposição para se-
rem também opressão. São feitos passados individuais 
ou coletivos com os quais nos deparamos diariamente 
e que devido a esta construção histórica identificamos 
como características positivas da nossa origem. Assim 
chegamos a outra das premissas do monumento: a 
preservação da memória coletiva, “conjunto de ideias 
e tradições forjadas e herdadas por uma sociedade” 7. 

 Esta memória coletiva surge como um dever so-
cial de preservação do legado histórico e cultural das 
sociedades, aliada a ela percebe – se uma espécie de 
“sede de eternidade” que declara sua natureza vaidosa. 
O monumento materializa este legado para as futuras 
gerações com o objetivo de assegurar a continuidade 
histórica, como se assim estivesse passando a frente 
ideais. Com ele a suposição de que o conhecimento 
do acontecimento e seu significado é prolongado para 
sempre.  No entanto perpetuam acontecimentos que 
passam a ter significados abertos a novas reinterpre-
tações, pois o tempo é agente ativo, a mentalidade da 
população está em constante mudança. O significado 
dessas imposições símbolo do passado também. Seguem 
no seu papel de ferramenta ideológica, ainda estão a 
comunicar valores no entanto estes valores já não são 
totalitários e existe espaço para questioná-los. 

7. Idem. P. 79
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Amores de Camilo é uma obra doada à câmara do 
Porto pelo escultor de Almada Francisco Simões em 
ocasião da comemoração dos 150 anos da publicação do 
romance Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. 
Instalada na zona da antiga Cadeia da Relação, no Porto, 
o espaço em frente à antiga cadeia onde o escritor e a 
sua amante, Ana Plácido, estiveram presos do Centro 
Português de Fotografia e passou a ser chamado Largo 
do Amor de Perdição. 

Amores de Camilo, 2012
Mestre Francisco Simões
Porto
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Considerado por Fernando Pessoa o “imperador da 
língua portuguesa” Padre António Vieira é homenageado 
em estátua instaurada no Largo Trindade Coelho em 
Lisboa por meio de uma iniciativa da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa. A estátua resulta de um protocolo 
requalificação do Largo Trindade Coelho entre a Câma-
ra Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, sendo esta a responsável pela concepção e 
execução do monumento. O processo passou por um 
concurso lançado em 2015 e o vencedor foi o escultor 
Marco Telmo Areias Fidalgo. Trata-se da primeira es-
tátua erigida em Lisboa ao conhecido clérigo jesuíta, 
nascido na capital portuguesa em 1608 e falecido na 
Baía, Brasil, em 1697. Na ocasião do edital da Câmara 
Municipal de Lisboa, esta declarou que ao instalar o 
monumento estava a assumir “a sua obrigação com a 
história”.

Padre Antonio Vieira, 2017
Marco Fidalgo
Lisboa



14O historiador francês Pierre Nora inicia seu texto 
“Entre memoria e história – a problemática dos luga-
res”9 introduzindo o conceito de “aceleração da histó-
ria” como o resultante da distância estabelecida hoje 
entre memória e história. Ele firma que a primeira hoje 
já não existe pois está vinculada a tradição, a essên-
cia de culturas, ela é natural e espontânea e por es-
tarmos vivendo a massificação geral das culturas por 
meio da midiatização dos fatos ela já não tem mais o 
seu significado central enquanto que a história seria 
o que a nossa sociedade fadada ao esquecimento faz 
do passado reconstruindo o que já não existe por meio 
de representações intelectuais analíticas e críticas. 
A memória está diretamente ligada a identidade e a 
história, em seu impulso erradicador e conquistador, 
a elimina. Assim, o autor afirma que já não mais ha-
bitamos nossas memórias porque se a habitássemos 
não seriam necessários locais de memória pois não 
haveria memória transportada pela história, ela estaria 
no nosso cotidiano. Quando há distância não estamos 
na memória e sim na história. Por isso hoje tudo que 
é chamado de memória não é memória e sim história. 
Existe a memória verdadeira e a memória transformada 
por sua passagem em história.

 O “lugar da memória”, termo cunhado por Nora, 
é como uma compensação ao fato da memória ter sido 
erradicada da história, são lugares dotados de memória 
ao quais veneramos. São, antes de tudo, restos. Formas 
que chamam uma consciência comemorativa mas que 
comemoram ignorando a história. Mantém por meio 
da artificialidade uma coletividade que está envolvida 
com sua renovação e transformação. São ilusões de 
eternidade. 

 “São os rituais de sociedade sem ritual; sacrali-
zações passageiras numa sociedade que dessacraliza; 
fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os 
particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade 
que nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de 
pertencimento de grupo numa sociedade que tende só 
tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos.”  10

 Assim, de acordo com Nora o monumento está 
inscrito como lugar da memória mas também é des-
provido de memória em seu significado verdadeiro, 
pois é construção e rastro, é representação intelectual 
analítica e crítica. Como analisado anteriormente, ele 
está presente no cotidiano mas não se configura como 
memória por não ser espontâneo nem natural, é obje-
to construído com significações também construídas. 
Assim ao falarmos em memória coletiva estamos na 
verdade ao falar em história. O monumento acaba por se 
caracterizar como arsenal de trabalho justamente por 
não ser genuíno em sua concepção, por ter a memória 
como finalidade. Eles comemoram privilegiando apenas 
um lado da história, o vencedor. Tem sede de eternidade 
mas ela é uma ilusão, vivem em contradição direta com 
seus propósitos, pois o que estão a valorizar parece ser 

9. (NORA, 1984)
10. Idem. P. 13



15exatamente o oposto de como convém ao Estado que a 
sociedade seja e é. Assim, ainda segundo ao autor, são 
implementados porque seus objetivos estão ameaçados, 
senão não haveria necessidade de construí-los. Se essas 
lembranças fossem genuínas seriam desnecessárias. 
Mas se essa fosse uma realidade não haveriam lugares 
de memória. São momentos da história arrancados do 
movimento da história com uma vida ambígua em que 
através de um sentimento contraditório de pertenci-
mento e desprendimento de uma memória que já não é 
mais nossa. A distância temporal está a proporcionar 
esse sentimento de pertencimento e desprendimento 
citado por Nora que surge ao questionarmos a essa 
estatuária com que nos deparamos.

 Na primeira metade do século XX a estatuária 
continua a ser implantada mas agora também traz fi-
guras da sociedade civil, é na primeira Guerra que isso 
ocorre com estátuas em homenagem aos mortos. O 
homem comum passa a ser heroificado e a tradição 
que vinha acompanhando o monumento se reinventa. 
Monumentos em homenagem à vítimas foram dissemi-
nados, a menção ao passado referente apenas a vitórias 
e conquistas passa lentamente a ser transformada. Na 
Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, inúmeros 
são os monumentos que homenageiam as vítimas que o 
país gerou, podendo aqui provocar uma relação com dois 
termos presentes no idioma alemão: denkmal  sendo um 
objeto que comemora um passado positivo e mahnmal 
um objeto dispositivo que recorda um passado negativo 
com a intenção de prevenir contra a sua repetição. 
 Victor Correia afirma que mesmo com sua crise, a 
arte pública como monumento não morreu. Ainda lidamos 
com uma consciência coletiva e uma memória social, 
e embora esvaziado hoje do seu conteúdo tradicional, 
o monumento não existe apenas  como instrumento ao 
serviço do Estado. O autor ainda aponta um resultado 
da transformação da visão sobre o passado:

“Foi preciso a democratização da sociedade para 
que o passado, que foi exaltado na arte pública como 
monumento, deixasse de ser visto como algo glorioso 
ou como uma espécie de idade de ouro, e a História 
então passasse a narrar um passado real, com ganhos 
e perdas, com avanços e recuos, fidelidades e traições, 
sucessos e insucessos, unanimidades e contradições.” 11. 

 
 Na historiografia a memória é substituída por 

uma memória crítica, temos a história fazendo a sua 
própria história, buscando em si mesma o que não é 
ela própria, descobrindo-se como vítima da memória e 
fazendo um esforço para se livrar dela. Pierre Nora dirá 
ao ser referir aos acontecimentos da Revolução Fran-
cesa que “interrogar uma tradição, por mais venerável 
que ela seja, é não mais se reconhecer como seu único 
portador” 12. E que assim toda a historia entra em sua 
idade historiográfica. Meios materiais e conceituais, 
procedimentos de produção e etapas sociais de sua 
difusão, a constituição de tradição, fatores todos ago-

11. (CORREIA, p. 96)
12. (NORA, p. 10)



16ra questionados e que por isso estão separando-se a 
identificação entre história e memória.

 História, memória e nação já foram termos com-
plementares e foi nos anos 30 que a dupla Estado-Nação 
é substituída pela dupla Estado-Sociedade e simulta-
neamente a história que havia se tornado tradição de 
memória proporciona que a sociedade saiba sobre si 
mesma. A história liberta-se da identificação nacional 
e perde sua vocação pedagógica de transmissão de 
valores e assim se torna laboratório de mentalidades 
do passado. A Nação não é mais o quadro unitário que 
encerra a consciência da coletividade. Agora os termos 
são autônomos.

 Mark Crinson em “Urban Memory – History and 
amnesia in the modern city ” ainda apontará que monu-
mentos são marcos óbvios da memoria mas que também 
são lugares óbvios para a crise da memória . São pagos 
pelo Estado e representam o que deve ser lembrado de 
acordo com o governo no poder, embora eles possam 
representar desafios para esse poder. Monumentos 
podem ser assunto para operações de apagamento da 
memória por grupos insurgentes ou se eles ofendem 
a sensibilidade do novo regime, permitem repetições 
da operação para que o apagamento da memória seja 
memorizado em seu favor. A televisionada derruba-
da do monumento de Saddam Husein cabe aqui como 
exemplo. Monumentos podem sofrer amnésia, pessoas 
e eventos perdem relevância e operações da história 
não são revividas. 

 Os monumentos da atualidade representam as cau-
sas das grandes lutas que são impostas por figuras co-
letivas minoritárias. Hoje a arte publica contemporânea 
privilegia a identidade das comunidades e das regiões 
não dando importância às figuras ilustres tradicionais. 
A história não é mais conduzida pelo grande homem, 
ele é conduzido pela história, a qual não é individual e 
sim social político e econômica. O coletivismo é motor 
principal do desenvolvimento social e cultural. 

 No entanto, como aponta Mark Crinson, ele é hoje 
um problema pois passa a sensação de participação de-
mocrática no espaço público enquanto esse espaço se 
torna privatizado e comercial. E hoje somos obrigados 
a lidar com que se combina em falta de consenso esté-
tico e em uma vergonha do passado colonial, aventuras 
militares e eventos comemorados. Está em choque a 
noção central de modernidade em um passado que está 
em fase de superação13. 

 O desejo de heroicidade ainda é presente mas a 
mudança da noção de herói transforma o monumento 
intencionado antigo em um fantasma social na cidade 
contemporânea. Fantasma social pois as causas que ele 
hoje aborda já não se comunicam com a atualidade, são 
causas em que o tempo foi agente ativo transformando 
ideais valorizados  do passado em causas politicamente 
incorretas. A verdade é que não temos como afirmar, 
mas talvez as causas sempre tenham sido consideradas 
incorretas por uma parcela da população, mas é a partir 
da modernidade que elas passam a ser questionadas.

13. (CRINSON, p. XVIII)
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 Estudos de interferência, 2017
 Intervenção em páginas do livro Brasil País do futuro

 O livro enquanto monumento.
 A partir da ideia de lugar de memória estabeleço uma paralelo 
entre o monumento e o livro. Dessa forma, optei por me relacionar 
com um marco legitimador da história que a mim é mais familiar. 
Ainda com pouca relação para com a cidade, nos meses iniciais em 
que cheguei ao Porto, foi pensando o livro como monumento que 
dei inicio as interferências no espaço. Assim, optei por fazer interfe-
rências no livro “Brasil, um país do futuro” de Stefan Zweig. O título, 
lançado em 1941, é reconhecido internacionalmente sendo considerado 
um best seller sobre o país. Nele, Zweig retrata e reproduz a ideia do 
“bom brasileiro”, um tipo dócil que vive em paz em um paraíso tropical 
e “legitima” o seu potencial como uma promessa a ser desenvolvida a 
partir de percepções que não consideram as dificuldades sociais reais 
que os que lá estão vivem de fato. O livro que amplamente divulga a 
cultura e tradição brasileira foi feito através de uma encomenda do 
governo brasileiro, então liderado pelo presidente Getúlio Vargas. 
Durante a escrita Zweig estava em exílio em função da Guerra que 
tomava conta da Europa e descreve sua experiência romantizada do 
país em troca do seu direito ao visto de permanência no Brasil.



181.3
“O monumento é de papel crepom e prata ” 14

 “[...] apego visceral que nos mantém ainda de-
vedores daquilo nos engendrou, mas distanciamento 
histórico que nos obriga a considerar com um olhar 
frio a herança e a inventariá-la. Lugares salvos de uma 
memória na qual não mais habitamos, semi-oficiais e 
institucionais, semi-afetivos e sentimentais; lugares de 
unanimidade sem unanismo que não exprimem nem mais 
convicção militante nem participação apaixonada, mas 
onde palpita ainda algo uma vida simbólica. Oscilação 
do memorial ao histórico, de um mundo onde se tinham 
ancestrais a um mundo de relação contingente com 
aquilo que nos engendrou. Passagem de uma história 
totêmica para uma história crítica; é o momento dos 
lugares da memória. Não se celebra mais a nação mas 
se estudam suas celebrações.”15

 A fortaleza do monumento está fragilizada. Está 
inserida na história escrita pelo homem branco, burguês 
e heterossexual. É essa a história que aprendemos na 
escola, a história que nossos pais aprenderam e que 
ainda é disseminada. No entanto essa história é cria-
da, forjada e construída pelo homem branco, burguês 
e heterossexual enquanto a memória verdadeira, a que 
constitui a essência das culturas ultrapassa questões 
de cor, classe social e gênero. A memória verdadeira é 
de todos e a história uma forma criada para manipular 
as massas.

“Em uma sociedade democrática resulta anômalo 
que se celebrem as coisas com monumentos. Uma 
democracia não proporciona heróIs porque exige que 
cada cidadão participe plenamente na vida cotidiana 
e contribua ao bem público.” 16

14. (VELOSO, 1968)
15. (NORA, P.14)
16. (ARMMAJANI, 2000)
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 Manto de Visibilidade para cobrir monumentos, 2017

 A dúvida sobre como nos relacionar com o monumento perma-
nece entretanto me estimula a refletir sobre como agir no espaço de 
forma a não repetir a postura dos que se colocam permanentemente 
no espaço, a não ser invasão, mas sim propor o diálogo. Entretanto, 
minha primeira motivação ao encarar o monumento como agressão 
cotidiana, é pensar a  intervenção diretamente sobre o costexto 
urbano, responder na mesma maneira. Foi com o desenvolver dos 
trabalhos enquanto conjunto que optei por materializar a intenção 
apenas como ameaça, como desejo de agressão. Algo que pode 
acontecer mas não acontece. Uma possibilidade. 
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Parte 2.
Reações/ O QUE ME FAZ QUERER GRITAR



21-Fazer uma lista; 
-Não Calar;
-Eu não falo brasileiro (ou falo? Já não sei.);
-Resistência e tiro, porrada e bomba;
-Quem manda;
-Sedada e agresiva;
-Anestesiada e sincera;
-Meu corpo, tuas regras;
-O avesso do frágil;
-Desatento;
-Cansadita;
-Plano de Ação;
-O próprio centro como eixo;
-Infiltrar/inflitrado;
-Descolonizar;
-Superficial;
-Vendida;
-Cruel;
-Silêncio;
-Escala de gritos e um berro;
-Violência;
-Insurgência;
-Descoberta ou invasão?;
-Penetrabilidade;
-Vulnerabilidade;
-Homogeinização;
-Ameaça;
-Poder;
-NORMATIZAÇ˜AO/PROGRAMAÇ˜AO
-responder
- uma violência não violenta
-agressão/tortura
*visualizou e não respondeu
árvore com folhas x a mesma árvore sem folhas
chuva.chuva.chuva.
por favor, vá embora e não volte.
-AAAAAA
Mordaçås invisíveis

Percebes que não sei o que estou fazendo?

-você escolhe se lê ou não;
-você escolhe se entra ou não;
-você escolhe o que entra;
-você escolhe o que sai;
-você escolhe ser afetado ou não;
-nada te pega de surpresa;



22Reagir se impõe como uma necessidade que se materializa nesta disser-
tação. Entretanto as respostas que apresento enquanto sensível em forma 
de obras de arte surgem a partir leituras e reflexões em uma metodologia 
que se resumiu em tempos complementares de estudo e de atelier. Essa 
metodologia é uma tentativa de perceber o que é esta contemporaneidade 
em que estamos inseridos e como agir no espaço público considerando, no 
entanto, que as ações que venho desenvolvendo são de fato reações a este 
estar no mundo. Elaborar listas foi uma das práticas desenvolvidas.

“Qualquer insurreição, por mais localizada que seja, emite sinais para 
lá de si própria, contendo de imediato qualquer coisa de mundial. Nela, 
elevamo-nos juntos à altura da época presente. Mas a época é também o 
que encontramos no fundo de nós mesmos quando aceitamos descer até lá, 
quando interrogamos aquilo que vivemos, vemos, sentimos, percebemos. 
Há aí um método de conhecimento e uma regra de ação; e há aí também 
a explicação da conexão subterrânea entre a pura intensidade política do 
combate de rua e a presença em si sem a maquilhagem solitária. É no fundo 
de cada situação e no fundo de cada um que há de se procurar a época. É 
aí que “nós” nos encontramos, é aí que se fazem os verdadeiros amigos, 
dispersos pelos quatro cantos do globo, mas que caminham juntos.” 16

 Descer ao fundo de nossa época resulta em perceber um tempo 
composto por muitas camadas. Entender essa época significa não apenas 
aprender sobre a história em que estamos inseridos e que resulta nesta 
contemporaneidade, mas também ter consciência que essa história é tam-
bém um construção.   O que se faz aqui é perceber que muitas falas foram 
silenciadas por discursos não apenas impositivos mas também opressores e 
que é necessário que os discursos possam ser livres sem invadir a liberdade 
do discurso do outro, uma necessidade de coexistência  e respeito mútuo 
em que todos têm direito a fala mas que todos também tenham direito de 
escolha sobre a escuta.

16. (COMITÊ INVISÍVEL, 2014, p.12)



23 2.1 
 Perceber o tempo e o lugar.

 Doreen Massey, em “Space, Place and Gender” 17 propõe um novo 
“sentido de local” 18 adequado ao momento de Time Space Compression 
em que vivemos. Esse Time Space Compression consiste no movimento 
e comunicação através do espaço ao alargamento geográfico das relações 
culturais e como experienciamos tudo isso. A autora elabora uma proposta 
de “sentido de local” que seja progressiva, não fechada em si mesma, a partir 
da percepção de que em um contexto cada vez mais globalizado a tentativa 
de manutenção de identidades locais está atrelada a respostas defensivas e 
reacionárias como forma de nacionalismos, resgates sentimentais, heranças 
sanitizadas e completo antagonismo aos recém chegados e “outsiders”. O 
sentimento de local é então visto por muitos como algo necessariamente 
reacionário. 
 No entanto é importante perceber é que esse tempo, fragmentado e 
disruptivo de Time Space Compression em que vivemos, é um tempo oci-
dental, não afeta a todos e quando afeta, não é da mesma maneira. Segundo 
Doreen Massey a interpretação usual é que esse tempo é resultado das ações 
do capital, que o capitalismo e seus desdobramentos que determinam a nossa 
compreensão e experiência do espaço. Entretanto é importante perceber que 
raça e gênero também são fatores influenciadores da experiência do local. O 
que evidencia que Time Space Compression não é igual para todos. Segundo 
a autora é necessário que o conceito seja diferenciada socialmente, vai além 
da desigualdade, é também conceitual, há quem esteja aprisionado por este 
sistema. As pessoas estão posicionadas das mais diferentes formas nesses 
fluxos, e não é apenas sobre quem se move mas também sobre o poder e o 
movimento. E ainda há os que não se movem e detém o poder, jornalistas e 
acadêmicos ocidentais. Mas e os refugiados, e os imigrantes? Massey ainda 
dirá que dentre os recebedores finais desse sistema está o pensionista em um 
sofá cama em qualquer cidade pequena, comendo comida de operário em um 
take-away chinês, vendo filme americano em uma televisão japonesa sem 
ousar sair de casa depois do escuro, a final o transporte público foi cortado.
 Gayatri Chakravorty Spivak teórica indiano  em “Pode o subalterno 
falar?” 19, texto fundamental sobre o pós-colonialismo,  aponta a violência 
epistêmica localizada por Foucault na redefinição de sanidade do final do 
século XVIII europeu de forma a questionar se isto não teria sido apenas uma 
parte da narrativa da Europa, alegando que  “talvez não seja demais pedir 
que o subtexto da narrativa palimpséstica do imperialismo seja reconhecido 
como um “conhecimento subjugado” [...] Não se trata de uma descrição de 
“como as coisas realmente eram” ou de privilegiar a narrativa da história 
como imperialismo como  melhor versão da história. Trata-se, ao contrário 
de oferecer, um relato de como uma explicação e uma narrativa da realidade 
foram estabelecidas como normativas.[...]” 20 
 Retornando a primeira parte deste texto em que introduzo a con-
cepção de história  e de lugar memória apresentadas por Pierre Nora aliada 
às percepções de Massey e Spivak, percebe-se aqui a necessidade de ques-
tionamento quanto a normatividade de uma narrativa histórica, sendo este 
espaço para questionamento o espaço público. Resultado da implementação 
da democracia, o espaço público é o que nos proporciona o que Hannah 
Arendt chama de “um direito de ter direitos” 21

 A partir do texto de Massey, percebe-se um sistema com diferença 
social complexa, com diferentes de níveis de comunicação de controle e 
de iniciação. Mas a autora se apresenta esperançosa ao acreditar que por 
ser uma questão constituida pelo social pode haver a possibilidade de uma 
política de mobilidade de acesso. O que parece é que a mobilidade e o poder 
sobre a mobilidade refletem e reforçam o poder. Não é apenas uma questão 

17. (MASSEY, 1994).
18. Tradução livre “Sense of place”.
19. (SPIVAK, 2010).
20. Idem. P. 47-48.
21. (ARENDT, 1948).



24de desigualdade, o controle e a mobilidade de alguns grupos podem efetiva-
mente atingir outros grupos. Enfraquecer os mais fracos. Toda vez que você 
dirige até o supermercado mais barato fora da cidade você aumenta o valor 
dos produtos da mercearia da esquina. A Time Space Compression envol-
vida em produzir e reproduzir a vida cotidiana confortável das sociedades 
de primeiro mundo, não apenas a sua própria viagem mas os recursos que 
eles usam, de todo o mundo, pode provocar consequências ambientais que 
afetam a vida dos outros antes das suas. Precisamos nos questionar se a nossa 
relativa mobilidade e poder sob mobilidade e comunicação entrincheira o 
aprisionamento espacial de outros grupos.

 A autora então questiona: 
 “Como, no contexto de todas essas variações sociais de mudanças 

de tempo-espaço pensamos sobre “lugares”? Em uma era em que se discute 
que as comunidades locais parecem estar a se romper, […] como pensamos 
em “localidade”? ” 21

21. (MASSEY, p.146).
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A camada da tradição é 
muito 
frágil. Superficial.Tem 
casca fina. É protegida 
por azulejos. 
E vendida por preço 
baixo.



26 A camada da tradição, 2018
 Estudos de Escrita

 A camada da tradição, 2019
 Pintura em betão 
 Sopa de Pedra, Candelabro
 Porto
 
  A camada da tradição teve início com a sobreposição dos tex-
tos como um estudo de formas alternativas de escrita. Pintei as frases 
do texto em um tecido com interesse no desenho que se formava com 
o excesso de tinta que transpassava a superficialidade do tecido e se 
fixava nas páginas de papel sobrepostas. Posteriormente ao processo 
percebi que neste caso não interessava o desenho, o seu rastro. O 
discuros aqui presente havia de ser dito. Me pareceu necessário que 
o texto, que até então existia apenas nas páginas desta dissertação, 
também pudesse viver fora daqui. Fiz então o primeiro exercício de es-
crita. diretamente no espaço. Neste caso no chão do espaço expositivo, 
um antigo armazém de marcenaria na Rua da Picaria  em processo de 
espera para tornar-se um café. É como se um mesmo texto, inserido 
em contextos diferentes tivesse o potencial para se transformar. 
 

 Pensar o texto que sai 

da página para o espaço. As 

anotações, processos de pen-

samentos transcritos pelas pa-

redes. Viver esse outro tempo 

em que o que surge rápido na 

cabeça demora a ser materia-

lizado em pinceladas, me per-

mitir a ir devagar. No entanto 

o espaço expositivo é priva-

do, assim que a exposição se 

encerra poucos terão acesso. 

Como então transpor o trabalho 

para o contexto da rua? Ainda 

é importante “não gritar”. 

 A sutileza do silêncio 

me interessa, no entanto o si-

lêncio não é explícito, claro 

ou direto. 

Para haver entrelinhas é ne-

cessário que hajam linhas.

Passo a pensar que a não opres-

são pode ser feita através de 

sutis imposições. 

Mas como agir?



27Rosalyn Deutch em “Agorafobia” 22 afirma que aqueles que defendem na 
arte pública o desejo de fomentar o crescimento da cultura democrática devem 
levar em consideração a argumentação de Claude Lefort sobre democracia. 
O filósofo político francês no começo da década de 1980 lança ideias que 
desde então são chave no debate sobre a democracia radical, afirma que o 
que distingue a democracia é o desaparecimento das certezas acerca dos 
fundamentos da vida social. Com ela já não mais unidade, já não há poder 
centralizado. O povo passa a ser fonte do poder mas também é privado de 
sua identidade substancial.
  “A unidade da sociedade já não se pode representar como uma to-
talidade orgânica senão que é, ao contrário, “puramente social”; portanto, 
um mistério. [...] “Ao meu modo de ver”, escreve Lefort, “o ponto impor-
tante é que a democracia se constitui e se sustenta pelo desaparecimento 
de sinais de certeza. Inaugura um história em que o povo experimenta uma 
indeterminação fundamental no que diz respeito as bases de poder, a lei e 
ao conhecimento, assim como sobre o que fundamenta as relações entre 
um mesmo e o outro”.” 23

 Um sistema com uma dificuldade central em que o poder emana 
do povo mas não pertence a ninguém. Se extingue uma referência externa 
de poder e refere o poder a sociedade. Ainda a partir de Leffort, Deutch 
afirma que “o espaço público é espaço social onde, devido a ausência de 
fundamentos, o significado e a unidade do social são negociados: ao mesmo 
tempo que se constituem se põem em risco.” 24 Assim, a democracia e o es-
paço público existem quando se abandona uma positividade, a ideia de que 
existe uma fundamentação substancial do social. Assim, o campo social se 
dá a partir de interações com outros que também não possuem identidades 
essenciais. Essa negatividade compõe quanlquer identidade social, visto 
que a identidade só existe apenas através da relação com o outro. “[...] a 
impossibilidade da sociedade não é um convite à desesperança política, senão 
um ponto de partida – ou a “base” sem base – de uma política propriamente 
democrática.” 25 Quando a democracia se vê deslocada em uma identidade 
positiva, quando seus críticos falam em nome de significado absoluto ao 
invés de contingentes, a democrácia pode estar a impor novas subordinações. 

 Massey afirma que muitos dos que escrevem sobre a Time Space 
Compression enfatizam o impacto de insegurança de seus efeitos, a sensação 
de vulnerabilidade que ela pode produzir. Alguns argumentam que neste 
fluxo pessoas precisam desesperadamente de um pouco de paz e silêncio – e 
que um forte sentido de lugar, de localidade, pode formar uma espécie de 
refúgio. Então a busca por um “real” sentido de lugar, o resgate de raízes, é 
interpretado em parte como uma resposta ao desejo de fixacão e segurança 
de identidade no meio de todo o movimento de mudança. Nesse contexto, 
entretanto, lugar e espacialidade local são rejeitados por muitos progres-
sistas como algo necessariamente reacionário. Eles são interpretados como 
uma evasão; um retiro da dinâmica da mudança da “vida real” que é o que 
devemos buscar se desejamos mudar as coisas para melhor. Nessa leitura, 
lugar e localidade estão em uma espécie de forma de escapismo dos negó-
cios reais do mundo. Enquanto “tempo” é equacionado com movimento e 
progresso, “espaço/lugar” é equacionado com estase e não reação.26

 Massey também dirá que há um número de maneira distintas em 
que a noção de reacionário descrita é problemática. Uma é a ideia de lugares 
possuem uma identidade única e essencial. Outra é a ideia que identidade 
de lugar – o “sentido de lugar” – é contruído a partir de uma história intro-
vertida contida em si mesma baseada no resgate do seu passado por origens 
internalizadas. 

“[...]. Um problema particular com esta concepção de lugar é que parece 
requerer o desenho de limites. Geográfos exercem há tempos o problema de 
definir regiões, e esta questão de “definição” tem quase sempre sido reduzida 

22. (DEUTSCHE, p.8).
23. Idem, p. 8.
24. Idem, p. 9.
25. Idem, p. 9.
26. (MASSEY, p. 151).



28a questão de desenhar linhas ao redor de um lugar. [...] Mas este tipo de limite 
ao redor de uma área distingue precisamente um dentro e um fora. Isso pode 
facilmente ser outra maneira de contruir um posicionamento entre “nós” e 
“eles”. E se alguem se considerar quase qualquer lugar, e certamente um 
não definido primariamente por limites políticos ou administrativos, estas 
supostas caractererísticas têm realmente pouco valor.” 27 

*

 Ainda segundo Massey, identificar lugar com comunidade é um 
fator problemático. 

““Comunidades” podem existir sem estar em um mesmo local – de redes 
de amigos com interesses em comum até grandes comunidades religiosas, 
etnicas ou políticas. Por outro lado, as instâncias de lugares abrigando co-
munidades únicas no sentido de grupos coerentes são provavelmente – e eu 
argumentaria, tem há tempos sido - bastante raras. Além disso, mesmo quando 
elas existem isto de maneira nenhuma implica em um único sentido de lugar. 
Em qualquer comunidade há pessoas ocupando diferente posições. [...]”  28

A autora ainda emprega como exemplo a ideia de que o sentido de lugar 
de uma mulher  – os lugares por onde ela normalmente se move, os locais 
de encontro, as conexões externas – são diferentes das de um homem. Os 
seus “sentidos de lugar” serão diferentes.  Se essa percepção já é distinta 
entre os gêneros, é então de se questionar o quão inimagináveis são as 
percepções individuais do ser humano em geral, além de serem mutáveis 
ao longo da vida, a final a relação que temos com o local não é constante, a 
relação que temos com a cidade durante a infância é obviamente da relação 
que estabeleceremos durante a velhice.

Em “Capitalismo e esquizofrenia” texto de Deleuze e Guatari presente 
no livro “O Anti-Édipo” 29, os autores apresentam o conceito de “cultura da 
crueldade” como algo que vai além da violência física, e sim psicológica. 
Trata-se de dar memória ao homem – por um recalcamento da memória 
biológica o homem deve arranjar uma outra memória, uma memória coletiva, 
memória de palavras e não de coisas, de signos e não de efeitos, organização 
de traça signos no próprio corpo.

“[...] A crueldade não tem nada a ver com a violência qualquer ou com 
a violência natural, com que se explicaria a história do homem; ela é o 
movimento da cultura que se realiza nos corpos, se inscreve neles, domes-
ticando-os. É isto que a crueldade significa; a cultura da crueldade não é um 
movimento da ideologia mas um movimento que mete à força a produção 
no desejo e, inversamente – igualmente à força – o desejo na produção e 
reproduções sociais. Porque até a morte, o castigo e os suplícios são desejados 
e são produções. Faz dos homens e dos seus órgãos peças e engrenagens da 
máquina social. O signo é uma posição do desejo; mas os primeiros signos 
são signos territoriais que põem suas bandeiras sobre os corpos. E quisermos 
chamar “escrita” essa inscrição na carne então é preciso dizer que a palavra 
supõe com efeito a escrita e que é este sistema cruel de signos inscritos que 
torna a língua possível do homem, e que lhe dá uma memória de palavras.”30

 
Segundo Spivak é bem conhecido que a noção do feminino (mais do que 

a do subalterno do imperialismo) foi usada de maneira semelhante na crítica 
desconstrucionista e em certas variedades da crítica feminista. Uma imagem 
da “mulher” está em questão - uma imagem cuja predicação mínima como 
algo indeterminado já está disponível para a tradição falocêntrica. A histo-
riografia subalterna traz à tona questões de método que a impediriam de usar 
tal artifício. Com respeito à “imagem” da mulher a relação entre a mulher e 

27. Idem. P, 151-152.
28. Idem. P, 153.
29. (DELEUZE & GUATARI, 1995)
30. Idem 30. P, 149

A divisão “dentro/fora” ou 

“nós/eles” é também perceptí-

vel quando constituem-se gru-

pos homogêneos em contextos 

democráticos. O que se identi-

fica é que constumam-se formar 

dois grupos em que a minoria 

é considerada como um fora, um 

agente externo a ameaçar um 

sistema. Cria-se uma divisão 

com um dentro e um fora, sendo 

esse fora uma imagem negativa 

criada com fim de restaurar a 

positividade e a ordem na vida 

social. Um alvo é eleito como 

negativo, como um caminho a não 

ser seguido, como um inimigo.



29o silêncio pode ser assinalada pelas próprias mulheres; as diferenças de raça 
e de classe estão incluídas nessa acusação. A historiografia subalterna deve 
confrontar a impossibilidade de tais gestos. A restrita violência epistêmica 
do imperialismo nos dá uma alegoria imperfeita da violência geral que é a 
possibilidade de uma epísteme. 31 

 
No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho da 

diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da participação 
feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho, 
pois, em ambos os casos. há “evidência”. É mais uma questão de que, apesar 
de ambos serem objetos da historiografia colonialista e sujeitos da insur-
gência, a construção ideológica está ainda profundamente na obscuridade. 

31. (SPIVAK, p. 63- 67)





30

Sem título, nº1, 2018 
da série Todas as bandeiras que ergueram por mim
 
Meu desejo aqui foi de reunir o que me parece incoerente, de deixar 

isso em evidência, para então inverter a ordem, deixando claro que 
há sempre mais de um ponto de vista sobre questões que parecem 
estanque. Como um “esta é uma das bandeiras que ergueram por 
mim e aqui está o que faço com ela”. A manta térmica recortada a 
mão deixando em evidência o avesso da palavra “frágil” deixa trans-
parecer outras superfíceis, nada é estanque, tudo está em aberto.  



“[...] imagine não apenas todo o movimento físico, nem todas as comu-
nincações invisíveis comuns, mas também e especialmente todas as relaçõe 
sociais, todas as ligações entre as pessoas. Complete com todas aquelas 
experiências diferentes de time space compression. Porque o que esta acon-
tecendo é que a geografia das comunições sociais está mudando, em muitos 
casos essas relações são alargadas além do espaço. Economicas, políticas e 
culturais relações sociais, cada uma cheia de poder com estruturas internas 
de dominação e subordinação, alargadas além do planeta nos variados níveis, 
do níveil doméstico, ao local ao internacional.” 32

*

“Nessa interpretação, o que dá a um lugar especificidade não é uma longa 
e inernalizada história mas o fato de qué construída de uma constelação 
particular de relações sociais, que se encontra e se entrelaça em um locus 
particular. [...] Então, ao invés de pensar em locais como áreas com limites 
em seu entorno, eles podem ser imaginados como momentos articulados 
em redes de relações sociais e compreensões, mas em que uma grande pro-
porção dessas relações, experiências e compreensões são construídas em 
uma escala ainda maior do que nós definimos como o lugar em si, seja isso 
uma rua, uma região ou até mesmo um continente. Isso por sua vez é o que 
permite um sentido de lugar extrovertido, que inclui consciência de suas 
relações com um mundo mais amplo, que integra de uma forma positiva o 
local e o global.”  33

 **

“Sua definição não precisa ser feita simplesmente como contraposição 
ao de fora, mas sim pela conexão com o de fora que é parcialmente o que 
constitui o lugar. Isso promove um distanciamento da comum associação 
entre penetrabilidade e vulnerabilidade. É esse tipo de associação que faz 
ameaçadora a invasão dos recém chegados. Lugares não têm identidades 
únicas. Nenhum desses fatos elimina a unicidade de um lugar.” 34 

***

“Há inúmeras fontes dessa especificidade – a unicidade do lugar. Há o 
fato de que as amplas relações socias de cada lugar. Globalização (na eco-
nomia, ou na cultura, ou em qualquer outra coisa) não significa homogei-
nização simples. Pelo contrário, a globalização das relações sociais é ainda 
uma outra fonte (de reprodução do) desenvolvimento geográfico desigual, 
e logo da unicidade do lugar. Há a especificidade do lugar que deriva do 
fato de que cada lugar é o foco de uma mistura ampla e de mais relacões 
sociais locais. Há o fato de esta mistura reunida em um lugar pode produzir 
efeitos que não aconteceriam de outra forma. [...] É um sentido de lugar, 
uma compreesão do “seu caráter”, que só ser construído ao conectar esse 
lugar a outros lugares. Um sentido de lugar progressivo reconheceria isso, 
sem ser ameaçado por isso. O que precisamos, me parece, é sentido global 
do local, um sentido global do lugar.”.35

Influenciados pela sua oposição aos novos espaços públicos homogei-
nizados, privados e regulados pelo Estado e criados pela urbanização do 
capitalismo avançado, Deutsche a crítica de esquerda também a buscar 
formas de definir questões voltadas ao espaço público. A autoraapresenta a 
alegação de Michael Sorkin pelo retorno aos “espaços familiares das cidades 
tradicionais às ruas, às praças, patios e parques” que são “nossos grandes 
cenários cívicos”, e afirma que nos novos espaços públicos dos centros co-
merciais e dos parques temáticos o discurso está restringido, que o esforço 
por reivindicar a cidade é uma luta da própria democracia. 36 

32.(MASSEY, P. 154).
33. Idem, p. 154
34. Idem, p. 155
35. Idem, p. 156.
36, (DEUTSCHE, P. 18)
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*  É levando em consideração 

relações sociais econômicas, 

políticas e culturais alarga-

das além do espaço em níveis 

que vão além do doméstico, do 

local ao internacional e com 

estuturas de poder internas 

compostas por dominação e su-

bordinação que se pode iden-

tificar uma interpretação al-

ternativa de lugar.

** Assim, lugares podem ser 

considerados como processos, 

não precisam de limites que 

demarquem fechamentos.

*** A especificicidade do lugar 

é reproduzida continuamente, 

mas não é um especifidade de se 

origina em uma historia longa 

e internalizada. 



32A visão de Deutch sobre Sorkin é que ao idealizar o espaço social tradi-
cional da cidade como um espaço essencial para as políticas democráticas, 
se separa tais políticas de seus proprios processos históricos contituintes, 
assim como as afasta da possibilidade de ser transformadas politicamente. 
De acordo com esta perspectiva idealizada, qualquer desvio das disposições 
espaciais estabelecidas aponta inevitavelmente ao fim do espaço publico. 
As periferias, centros comerciais, meios de comunicação de massa, o es-
paço eletrônico, são equivalentes a morte da democracia, ao fim do espaço 
público. A visão do urbanismo contemporâneo como uma forte corrente de 
nostalgia urbana, com a ideia de algo perdido mas que pode ser recuperado, 
um lugar idealizado de onde fomos retirados proporciona o questionamento 
sobre quem quem estava nesses espaços idealizados. Percebe-se que este de 
fato não era um espaço de todos. 

“Foi alguma vez uma cidade aberta ao  escrutínio e a participação, não 
vamos dizer ao controle, da maioria?... E se assim foi, aonde estavam os 
trabalhadores, as mulheres, as lésbicas, os gays, os afroestadunenses? [...]
Como as imagens do espaço público criam as identidades públicas que se 
limitam a mostrar aparências? Como elas constituem aqueles que as olham 
de acordo com tais identidades? Isto é, como elas convidam aqueles que as 
olham a tomar uma posição que por sua vez os define como seres públicos? 
Como essas imagens criam um “nós”, uma audiência, e quem imaginamos 
que somos quando ocupamos um lugar prescrito? ” 37  

Que o espaço público é aberto a todos, sabemos, mas para quem ele 
é pensado? Quem é levado em consideração quando se instala qualquer 
elemento que seja na cidade? Quem é inserido nessa equação? Pensar em 
representatividade ainda é questão polêmica nos mais diversos setores. 
Contraste entre número de homens e mulheres a ocuparem as ruas, a in-
dústria, cargos de chefia, line ups de festivais de música, em exposições de 
arte. Constraste que não se resume a questões de gênero, vai ainda além em 
questões de distinção racial, de classe social, religião, e que ainda moldam 
comportamentos e limitam liberdades individuais.

“[...] Estou pensando na população em geral – não especialista ou aca-
dêmica – ao longo do espectro de classes, para quem a epísteme opera sua 
silenciosa função de programação. Sem considerar o mapa da exploração, 
sobre qual matriz de “opressão” eles poderiam colocar essa multitude hetero-
gênea? Consideremos agora as margens (pode-se meramente dizer o centro 
silencioso e silenciando) do circuito marcado por essa violência epistêmica, 
homens e mulheres entre os camponeses iletrados, os tribais, os estratos 
mais baixos do subproletariado urbano. De acordo com Foucault e Deleuze 
(falando a partir do Primeiro Mundo, sob a padronização e regulamentação 
do capital socilaizado embora pareçam não reconhecer isso), os primidos, se 
tiverem a oportunidade (o problema da representação não pode ser ignorado 
aqui), e por meio da solidariaedade através de uma política de alianças (uma 
temática marxista em funcionamento neste caso), podem falar e conhecer 
suas condições. Devemos agora confrontar a seguinte questão: no outro lado 
da divisão internaconal de trabalho do capital socializado, dentro e fora do 
circuito da violência epistêmica da lei e edução imperialistas, complemen-
tando um texto economico anterios, pode o subalterno falar? ” 38

*

37. Idem, p. 21.
38. (SPIVAK, p. 54).

*

Ao trabalhar a questão esté-

tica das obras de renovação no 

Porto apropriando-me da esté-

tica de sinalização  proponho 

de maneira irônica questionar 

para quem são estas obras, para 

quem é esta reconstrução. Um 

problema que é de conhecimen-

to de todos, porém quem está 

a lidar com ele? Quem se faz 

responsável por ele?

Critico a noção reacionária 

de local apoiada no discurso 

de Massey de que precisamos 

estar abertos a noção de lo-

cais globais e de que isso 

não significa homogeinização, 

evidencio as obras de renova-

ção com intenção de dar lugar 

a diferença. Realço a super-

ficialidade de reconstruções 

que se apropriam da estética 

arquitetônica “tradicional” 

portuguesa e que dão um ar de 

falsidade ao novo ao privar que 

o diferente seja inserido na 

cidade. É a não homeginização 

que proporciona que o lugar 

seja democrático, entretando 

é essa unidade identitária com 

uma falsa renovação apegada a 

tradição que impede o avanço. 

Acredito que enquanto artista 

cabe a mim evidenciar estas 

inquietações que vão além do 

meu pequeno eu. Inserir traba-

lhos na espera pública signi-

fica propor assuntos e incitar 

o outro a se tornar político.



33



34

A página anterior faz parte do fanzine que o grupo do mestrado 
criou por estímulo da professora Gabriela Vaz Pinheiro em ocasião 
da residência Sleeping Giant em que participamos em Santa Clara, 
Porto em 2018. Elaborada aproximadamente 6 meses após minha 
chegada no Porto, a página reúne o texto “só é turismo porque você 
vai embora”  já apresentado aqui em sua primeira versão título do 
processo de recolhafotográfica, agora sobreposto a representação 
gráfica da bandeira de Portugal e aliado ao artigo da constituição 
portuguesa que relata as consequências do que ocorre com aquele 
que interferir sobre a bandeira nacional.

A residência em que o programa do mestrado esteve envolvido a 
convite da Câmara do Porto foi um momento de contato direto com 
a população de vivia na comunidade de Santa Clara, uma região com 
poucos recursos que por ser localizada junto a Ponte Dom Luís passa 
agora por um processo de renovação em que os então habitantes, 
de fato não sei se estes ainda lá se encontram, estavam a viver um 
processo de despejo de suas residências como parte de um projeto 
de reabilitação para que a zona seja reabitada por comércios e alo-
jamentos locais. Estivemos instalados na região por durante duas 
semanas em um armazem prestes a ser demolido para se tornar 
um hotel. Nesse período, pensamos e discutimos formas de nos 
relacionarmos com a comunidade de forma não exploratória em que 
utilizassemos o que temos, a “arte”. Na ocasião foram elaboradas 
bandeiras, mapas, instalações, o que permaneceu foi o fanzine em 
que os interessados em participar poderiam colaborar. Em um pro-
cesso frustrante em que se percebe a arte sendo empregada como 
ferramenta apaziguadora em prol do governo e de iniciativas que não 
levam em consideração pessoas que não lhe proporcionam lucro, foi 
esta a colaboração de pude dar.



35Em  “Pode o subalterno falar” Spivak apresenta a seguinte fórmula sobre 
interpretação da ideologia de Pierre Macherey: 

“ O que é importante em um trabalho é o que ele não diz. Não é o mesmo 
que a observação descuidada de que é “o que se recusa a dizer”, embora 
isso seja, por si só, interessante: um método pode ser contruído sobre isso, 
com a tarefa de medir os silêncios, sejam eles reconhecidos ou não. Mas, 
mais do que isso, o que o trabalho não pode dizer é importante, pois aí a 
elaboração da declaração é executada em um tipo de jornada ao silêncio.” 39

Spivak alega que as ideias de Macherey podem ser desenvolvidas em 
direções que ele dificilmente segulria, pois mesmo escrevendo ostensiva-
mente sobre a litérarledade da literatura de origem europeia ele articula 
um método aplicável ao texto social do imperialismo, um pouco ao revés 
de seu próprio argumento. Embora a noção de “o que se recusa a dizer” 
possa parecer descuidada, por se tratar de um trabalho literário, algo como 
uma recusa ideológica coletiva pode ser diagnosticada pela prática legal 
sistematizada do imperialismo. Isso abriria o campo para uma reinscrição 
ideológica político-econômica e multidisciplinar do terreno. Entretanto, 
visto que isso é uma “mundialização do mundo” em um segundo nível de 
abstração, um conceito de recusa é plausível aqui.

“O trabalho arquivístico, historiográfico, crítico-disciplinar e, inevita-
velmente, intervencionista envolvido aqui é, de fato, uma tarefa de “medir 
silêncios”. Isso pode ser uma descrição do ato de “investigar, identificar e 
medir (...) o desvio de um ideal que é irredutivelmente diferencial. Quando 
passamos à questão concomitante da consciência do subalterno, a noção da-
quilo que o trabalho não pode dizer se torna importante. Na semiose do texto 
social, as elaborações de insurgência permanecem no lugar da “declaração”. 
O emissor - “o camponês” - está marcado apenas como um indicador de uma 
consciência irrecuperável. Quanto ao receptor, devemos perguntar quem 
é “o real receptor” de uma “insurgência”? O historiador, transformando a 
“insurgência” em um “texto para o conhecimento”, é apenas um “receptor” 
de qualquer ato social pretendido coletivamente. Sem qualquer possibili-
dade de nostalgia pela origem perdida, o historiador deve suspender (tanto 
quanto possível) o clamor de sua própria consciência (ou consciência-efeito, 
como sendo operada pelo treinamento disciplinar), para que a elaboração da  
insurgência, empacotada em uma conciência-insurgente, não se congele em 
um “objeto de investigação”, ou, pior ainda, em um modelo de imitação. “O 
sujeito”, inferido pelos textos de insurgência, pode servir apenas como uma 
contrapossibilidade para as sanções narrativas conferidas ao sujeito colonial 
nos grupos dominantes. Os intelectuai pós-colonialistas aprendem que seu 
privilégio é sua perda. Nisso, eles são um paradigma dos intelectuais.” 40

39.(SPIVAK, P.64).
40. Idem. P, 67.



36 2.2
 c r i s e

 Acompanhar a campanha eleitoral presidencial brasileira e o aumento 
da popularidade do candidato eleito foi um processo imersivo e agressivo 
em que se observou uma grande parcela da população se transformar em 
massa de manobra ao repercutir discursos com os quais hoje já não se iden-
tificam. Já era indicado que Jair Bolsonaro é um político sem capacitações 
para o cargo, o que em menos de um ano após sua posse, se manifesta pelo 
seu indíce de impopularidade. Percebemos o Brasil a viver um retorno ao 
conservadorismo aliado a religião e à valorização de costumes hoje datados, 
no entanto não é uma “volta ao passado” que se percebe apenas na antiga 
colônia. Em tempos de retrocesso com cortes de verbas na edução, saúde, 
políticas de medo que a ameaçam e limitam a todos, percebemos uma po-
pulação que tenta se organizar para escapar do controle de um estado que 
já não se importa consigo. Estar distante de minha terra natal não alterou 
em nada a situação, manifestações contra os ultrajes que o país tem vivido 
ocorrem por todos os lados. Desde que deixei o país observei muitos amigos 
também partirem em busca de uma liberdade de direitos que vai além da 
segurança. 
 A utilização da crise política vivenciada no Brasil e que eclodiu 
com o processo de impeachment da Presidenta Dilma, hoje oficialmente 
reconhecido como um golpe de Estado, foi a peça chave para o que o país 
vive hoje. Se emprega a “gestão da crise” como técnica em que a “limpeza” 
é referida como forma de evitar a catástrofe, não o “progresso”. 
 O Comitê Invisível, grupo anônimo de escritores franceses, em 
seu texto “A revolução enquanto processo” presente no livro “Aos nossos 
amigos” aponta a crise como um elemento natural da modernidade que 
surgia impondo uma necessidade de decisão que supostamente finalizaria a 
insegurança da situação, implicando um final feliz ou não de acordo com as 
medidas tomadas. O que grupo frances apresenta é que hoje, ao contrário, 
nada disse resiste. Já não há “medicação” para o fim da crise, pelo contrário, 
se desencadeia a crise para introduzir um “remédio”. 41 
 
 “Para os neoliberais o discurso da crise é um duplo discurso – eles 
preferem falar, entre si, de “dupla verdade”. Por um lado, a crise é o momento 
vivificante da “destruição criadora”, criadora de oportunidades, de inovação, 
de empreendedores, em que só os melhores, os mais motivados, os mais 
competitivos sobreviverão. [...] Por outro lado, o discurso da crise intervém 
como método político de gestão das populações. A reestruturação permanente 
de tudo, dos organigramas como dos apoios sociais, das empresas como dos 
bairros, é a única forma de organizar, por via de uma perturbação constante 
das condições de existência, a inexistência do partido adverso. A retórica 
da mudança serve para desmantelar qualquer hábito, quebrar quaisquer la-
ços, desfazer qualquer evidência, dissuadir qualquer solidariedade, manter 
uma insegurança existencial crónica. Ela corresponde a uma estratégia que 
se formula nestes termos: “Prevenir, por via da crise permanente, toda e 
qualquer crise efetiva.” Tal assemelha-se, na escala do quotidiano, à bem 
conhecida prática contra-insurrecional de “desestabilizar para estabilizar”, 
que consiste em suscitar voluntariamente, pelas autoridades, o caos a fim de 
tornar a ordem mais desejável do que a revolução. Da microgestão à gestão 
de países inteiros, manter a população numa espécie de estado de choque 
permanente, siderada, desamparada, a partir do qual se faz de cada um e de 
todos praticamente aquilo que se quiser. [...] Não estamos a viver uma crise 
do capitalismo, mas antes pelo contrário o triunfo do capitalismo de crise. 
“A crise” significa: o governo cresce. Ela tornou-se a ultima ratio daquilo 
que reina. A modernidade media tudo pela bitola do atraso arcaico ao qual 
nos pretendia arrancar; daqui em diante tudo se mede pela bitola do seu 

41. (COMITÊ INVISÍVEL, 2014, p. 18).



37desmoronamento próximo. [...] A crise presente, permanente e omnilateral, 
já não é a crise clássica, o momento decisivo. Pelo contrário, ela é um final 
sem fim, apocalipse sustentável, suspensão indefinida, diferimento eficaz 
do afundamento coletivo e, por tudo isso, estado de exceção permanente. 
A crise atual já não promete nada: ela tende, pelo contrário, a libertar quem 
governa de toda e qualquer contrariedade quanto aos meios aplicados.” 42

 Esse discurso pode ser transposto para inúmeras situações, no caso 
do Porto percebemos a saída da crise através de uma política de arrumar a 
casa que acontece de maneira homegênea ao longo da cidade por meio da 
renovação de predios antigos e fora de uso para alojamentos locais a partir 
de investimento de capital estrangeiro. Entretanto também se percebe a 
crise retorna de outras maneiras e afeta os setores mais baixos da população 
através de um sistema imobilário desigual.

42. Idem, p. 19-20
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Plano de ação, 2018
Recorte em cartolina 
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Plano de ação, 2018
 Elaborados durante as eleições presidencias no Brasil, os textos 

que o compõe  “cobre”, “manda matar”, “uma mão lava a outra” e 
“fake news” foram selecionados a partir de um levantamento de 
anotações pessoais e recortadas em cartolina plastificada doura-
da com usa de uma máquina de precisão de corte.  Diretamente 
relacionadas com o processo eleitoral, foram pensados a partir de 
posturas adotadas pelo candidato eleito, Jair Bolsonaro. Com uma 
política de medo e “camaradagem” baseada em favores observa-se 
um governo sustentado em atos de abuso de poder que se compro-
mete em questões relacionadas com corrupção e o narcotráfico. A 
escolha pelo material  empregados nas obras se deu devido a sua 
elevada semelhança com um metal nobre e porque quando recortado 
deixa como resíduo em sua superfície um pó branco que possibilita 
diferentes tipos de interpretações. 

Processo de execução



40“O poder é agora imanente à vida, tal como a vida é agora organizada 
tecnologicamente e mercantilmente. Ele tem a aparência neutra dos equipa-
mentos ou da página branca do Google. Determina a disposição do espaço, 
governa os meios e os ambientes, administra as coisas, gere os acessos – 
governa os homens. O poder contemporâneo tornou-se no herdeiro, por um 
lado, da velha ciência policial, que consiste em zelar “pelo bem-estar e pela 
segurança dos cidadãos” e, por outro, da ciência logística dos militares, a 
“arte de movimentar exércitos” que se transformou na arte que assegura a 
continuidade das redes de comunicação, na mobilidade estratégica. Com a 
nossa conceção de linguística da coisa pública, da política, continuámos os 
debates enquanto as verdadeiras decisões eram executadas à nossa vista. 
É em estruturas de aço que se escrevem as leis contemporâneas e não com 
palavras. Toda a indignação dos cidadãos não poderá senão esbarrar a sua 
face boquiaberta contra o betão armado deste mundo. […] O poder é agora 
a ordem mesma das coisas, e a polícia está encarregue de a defender. Não é 
fácil pensar um poder que está nas infraestruturas, nos meios que as fazem 
funcionar, que as controlam e que as erguem. Como contestar uma ordem 
que não se formula, que se constrói passo a passo e sem palavra. Uma 
ordem que se incorporou nos próprios objetos da vida quotidiana. Uma 
ordem cuja constituição política é a sua constituição material. Uma ordem 
que se revela menos nas palavras do presidente do que no silêncio do seu 
funcionamento ótimo. No tempo em que o poder se manifestava por editais, 
leis e regulamentos, ele deixava lugar à crítica. Mas um muro não se critica: 
destrói-se dos seus instrumentos e suas combinações, cujos enunciados 
tomam a forma de uma rua bordejada de circuitos e envolvida por câma-
ras, não pede outra coisa, muito frequentemente, que não uma destruição 
também ela sem palavras. Atacar o cenário da vida quotidiana tornou-se de 
facto um sacrilégio, algo como violar a sua própria constituição. O recurso 
indiscriminado à destruição nos motins urbanos fala, de uma vez, da cons-
ciência desse estado de coisas e de uma relativa impotência face a ele. A 
ordem muda e inquestionável que materializa a existência de um airbus não 
jaz infelizmente em pedaços quando este se despedaça: a teoriadas janelas 
partidas continua de pé depois de se quebrarem todas as montras. Todas 
as proclamações hipócritas sobre o carácter sagrado do “ambiente”, toda 
a santa cruzada pela sua defesa, apenas puderam ser clarificadas no brilho 
desta novidade: o próprio poder tornou-se ambiental, ele fundiu-se com o 
cenário. É a sua defesa que merece a atenção de todos os apelos oficiais 
pela “preservação do ambiente” e não a dos peixinhos. ” 43

43. Idem, p.69-71.
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PARQUE DE CONSTRUÇÕES, 2018
PROJETO FACHADA SHOPPING VIA CATARINA 
CONCURSO VIA ARTES

Dada a ocasião do concurso Via Artes para desenvolvimento de 
projeto a ser instalado da fachada do Shopping Via Catarina no Porto 
me pareceu coerente participar propondo um trabalho que represen-
tasse a atualidade da cidade em sua fase transitória de reconstrução. 
Fachadas que se mantém e interiores implodidos para inserção de 
novas estruturas, o mesmo que se passou com a estrutura prédio 
que abriga o shopping.

Aproprio-me de elementos relacionados com a estética das obras 
os inserindo na fachada do prédio. As placas com padrão gráfico 
branco e vermelho são fixadas à estrutura dos andaimes de forma 
que podem ser ativadas pelo vento, rotando sobre seu próprio eixo, de 
forma que novos desenhos seja m criados a cada nova rotação.  

Adicionar estes elementos que aludem a renovação é uma forma 
de apontar ironicamente o problema em questão. Vem como ideia de 
oposição ao “depredar”, mas sim de construir uma falsa “renovação” 
na qual a o propósito é justamente a estrutura da construção e não 
a renovação de nenhum prédio. Propor a permanência por um longo 
período de tempo de um dispositivo com estética da construção que, 
mesmo com elementos gritantes, por ser presente em abundância 
na cidade é considerada banal passando-se por isso como mais uma 
estrutura homogênea, é uma tentativa de evidenciar a particularidade 
da estética de transição da reconstrução No momento da sua retirada 
uma nova surpresa, nada mudou.



42 “A vida quotidiana não foi sempre organizada. Para tal foi necessário, 
antes de mais, desmantelar a vida, a começar pela cidade. A vida e a cidade 
foram decompostas em funções, em função das “necessidades sociais”. O 
bairro de escritórios, o bairro fabril, o bairro residencial, os espaços para 
distensão, o bairro da moda onde nos vamos divertir, a zona onde se come, 
a zona onde se bule, a zona onde se engata, e o carro ou o autocarro para 
ligar tudo isto, são o resultado de um trabalho de formatação da vida que é 
a devastação de todas as formas de vida. Ele foi desenvolvido com método, 
durante mais de um século, por toda uma casta de organizadores, todo um 
exército cinzento de gestores. A vida e o homem foram dissecados num 
conjunto de necessidades, e depois organizada a síntese. Pouco importa 
que esta síntese tenha tomado o nome de “planificação socialista” ou de 
“mercado”. Pouco importa que tal tenha levado ao fracasso das cidades-
novas ou ao sucesso dos bairros da moda. O resultado é o mesmo: deserto 
e anemia existencial. Nada subsiste de uma forma de vida quando esta é 
decomposta em órgãos. [...] Daí a alegria que se agarra a qualquer comuna. 
Repentinamente, a vida deixa de estar recortada em pedaços conectados. 
Dormir, lutar, comer, curar-se, festejar, conspirar, debater, provêm de um 
mesmo movimento vital. Nada está organizado, tudo se organiza. A diferen-
ça é notável. Um apela à gestão, o outro à atenção – disposições em todos 
os pontos incompatíveis. […] Quem diz infraestrutura diz que a vida foi 
desligada das suas condições. Que colocaram condições à vida. Que esta 
depende de fatores sobre os quais já não tem controlo. Que perdeu o pé. 
As infraestruturas organizam uma vida suspendida, uma vida sacrificável, 
à mercê de quem as gere. O niilismo metropolitano não é mais do que uma 
forma vaidosa de não o admitir. Inversamente, fica assim mais claro o que 
se procura nas experimentações em curso em tantos bairros e vilas de todo 
o mundo, bem como os seus inevitáveis escolhos. Não um regresso à terra, 
mas um regresso sobre a terra. O que constitui a força estratégica das insur-
reições, a sua capacidade de destruir a infraestrutura do adversário de forma 
duradoura é, justamente, o seu nível de auto-organização da vida comum.” 
44

*
 

 *Dado ao grau de des-
contentamento político em 
que me encontrava devido a 
situação no Brasil (e que 
ainda me encontro porém já 
a aceitando) foi que resol-
vi ingressar em uma fase 
de estudos que levasse em 
consideração a inserção de 
trabalhos no espaço pú-
blico. Uma necessidade de 
ser política, de promover 
discursos. Influenciada por 
isso, acreditando então que 
em momentos limites apenas 
o diálogo não bastava e que 
era necessário se responder 
na mesmo moeda passei a en-
carar o espaço da arte como 
um campo para levantes po-
líticos, que era necessário 
organizar-se. Como um campo 
de insurreição. Entretanto, 
a medida que a necessidade 
de gritar em silêncio se 
constitui percebi estar em 
um campo de manifestações 
silenciosas. Enquanto ar-
tista está ao meu alcance 
evidenciar questões, fa-
vorecer a constituição de 
grupos ao expor discursos e 
evidenciar pontos de vista. 
De acordo com o conceito de 
representação proposto por 
Spivak em Pode o subalterno 
falar?, estou a representar 
o outro por meio de formas e 
não como sua representante, 
no sentido de que estou a 
falar pelo outro. Represen-
to suas ideias mas não falo 
por ele.

44. Idem, p. 72
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Caminho das Regras, 2017
Flyer

 impressão 10 x 15 cm
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 Caminho das Regras, 2017

 Caminho das regras é um manifesto em primeira, segunda 
e terceira pessoa. Aqui se inscreve e se cria um novo significado e 
uma nova conjugação verbal da palavra “regrar”. O termo aparece 
relacionado ao período menstrual feminino devido a forma popular 
de identificação deste como o “período das regras”. Assim, aproprio-
me da palavra e a resinifico. “Regrar” surge então como um termo 
estritamente feminino aliado a uma conjugação verbal em forma de 
“imperativo negativo” que afirma como em um berro silencioso, “ele 
não regra/eles não regram”.

 Caminho das Regras foi um dos primeiros trabalhos que de-
senvolvi ao chegar no Porto, talvez a primeira reação materializada que 
tive a partir da nova cultura. Aconteceu porque percebi que algumas 
pessoas com mais idade eventualmente utilizavam a palavra “regra” 
ao se referiam ao período menstrual. Porque mudar de país também 
consiste em se habituar aos produtos que são disponíveis no mercado, 
porque passei a ultizar uma nova marca de pensos higiênicos que 
possuia elementos de design diferentes ao que costumava utilizar, 
porque percebi  que esse tipo de material é desconhecido ao universo 
dos homens, porque realizei testes com amigos e pude comprovar 
que eles não reconheciam o que era o papel que envolve os pensos 
higiênicos. Porque no meu percurso habitual era comum passar pela 
rua João das Regras. Porque passei a observar minha presença no 
espaço ser percebida de outras formas. Poque a sabedoria popular 
me disse que a expressão tem origem devido ao fato de que durante 
o período mestrual a mulher está supostamente impossibilitada de 
exercer atividades sexuais, sendo este o momento em que a mulher 
dita as regras, em que ela diz não ao seu parceiro. 

 Caminho das regras surge então como um manifesto, o faço 
com a intenção de disseminar uma nova proposta de conjugação 
verbal pelas ruas em forma de cartaz fixado às paredes. Devido a 
possibilidade da imagem se tornar um billboard no projeto Primeira 
Avenida: empenas cegas em Gaia optei por não o fazer.  Com a não 
implementação da imagem e repensando a distribuição das obras 
nos espaço e de como discursos se impõem ou são os elaborei 
enquanto flyer, o deixando disponível em locais como cafés, bares, 
restaurantes, livrarias e bibliotecas, para que os que tenham interesse 
no texto/imagem o possam a acessar. 

 Ao mesmo tempo que o 

trabalho surge como imposi-

ção no espaço ele também impõe 

grupos/lados/posicionamentos, 

é um recurso na identificação 

de posicionamentos.



45“Não é a fraqueza das lutas que explica o desvanecimento de qualquer 
perspetiva revolucionária: é a ausência de perspetiva revolucionária credível 
que explica a fraqueza das lutas. Obcecados que somos por uma ideia política 
de revolução, negligenciámos a sua dimensão técnica. Uma perspetiva revo-
lucionária já não tem que ver com a reorganização institucional da sociedade, 
mas com a configuração técnica dos mundos. Trata-se, enquanto tal, de uma 
linha traçada no presente, não uma imagem flutuante no futuro. Se queremos 
reaver uma perspetiva, teremos que reagrupar a constatação difusa de que 
este mundo não pode mais continuar desejando construir outro melhor. Pois 
este mundo mantém-se, antes de mais, por via da dependência material que 
faz de cada um, na sua simples sobrevivência, dependente do bom funcio-
namento geral da máquina social. Teremos que dispor de um aprofundado 
conhecimento técnico da organização deste mundo: um conhecimento que 
permita, simultaneamente, colocar fora de uso as estruturas dominantes e 
reservar-nos o tempo necessário à organização de uma desconexão material 
e política do curso geral da catástrofe, desconexão que não seja assombrada 
pelo espectro da penúria, pela urgência da sobrevivência. Para o dizer de 
forma clara: enquanto não soubermos como nos livrar das centrais nuclea-
res e enquanto desmantelá-las for um negócio para aqueles que as querem 
eternas, aspirar à abolição do Estado continuará a fazer sorrir; enquanto a 
perspetiva de um levantamento significar por certo penúria de cuidados 
médicos, de alimentos ou de energia, não haverá nenhum movimento de 
massas decidido. Por outras palavras: temos que retomar um meticuloso 
trabalho de pesquisa. Temos de ir ao encontro, em todos os sectores, em 
todos os territórios que habitemos, daqueles que dispõem de conhecimentos 
técnicos estratégicos. É somente a partir daí que os movimentos ousarão 
verdadeiramente “bloquear tudo”. É somente a partir daí que se libertará a 
paixão de experimentar uma outra vida, paixão técnica em larga escala, que 
é como a inversão da situação de dependência tecnológica de todos. Este 
processo de acumulação de saber, de estabelecimento de cumplicidades em 
todos os domínios, é a condição de um regresso sério e massivo da questão 
revolucionária.” 45

“Para uma força revolucionária, não faz sentido saber como bloquear a 
infraestrutura do adversário, se não se souber como a pôr a funcionar em seu 
proveito, caso seja necessário. Saber destruir o sistema tecnológico supõe 
experimentar e pôr em prática simultaneamente as técnicas que o tornam 
supérfluo. Regressar à terra é, para começar, não mais viver na ignorância 
das condições da nossa existência.” 46

45. Idem. P, 77-78.
46. Idem. P, 80.
47. (HUBERMAN, 1998, p. 30 ).

   O que percebo é a necessi-

dade de declarar a falência do 

sistema. Crise total  e geral 

que vai além do político e 

entra no pessoal. Parece ser 

necessário “apertar o reset”. 

Quantas vezes não pensamos em 

desligar a máquina e ligar no-

vamente? No último dos casos 

comprar um nova... No entanto 

as máquinas podem mudar mas 

permanecemos os mesmos. A ques-

tão é sobre como lidamos com 

o que se passa a nossa volta, 

sobre como nos relacionamos 

com o nosso tempo.  Como res-

piramos e seguimos. De onde 

resgatamos esperança enquanto 

esperamos.  Recomeçar é boni-

to, leve, esperançoso, mas é 

necessário terminar, chegar ao 

fim. É necessário paciência. É 

necessário olharmos para den-

tro da nossa época.

   “Fechar os olhos e  ver”47



46 

 Terra Invista, 2019

 Terra Invista é um projeto anterior ao meu ingresso no mestra-
do. Quando surgiu, no contexto da exposição Fala em Porto Alegre, 
Brasil, consistiu em uma empresa ficcional focada em promover ati-
vidades relacionadas com a comunidade. No contexto da exposição, 
fez-se um mapeamento da região em que a galeria estava inserida 
identificando os negócios locais em maior quantidade. Assim, foram 
contratados profissionais de alguns desses establecimentos para 
oferecerem seus serviços dentro da galeria, estimulando que a vizi-
nhança ali entrasse pela primeira vez.
 No contexto português, Terra Invista ressurge com a pos-
sibilidade de virar um cartaz de grandes proporções na avenida da 
república em Gaia. Agora aliado a imagem da floresta, uma fotografia 
que realizei na vegetação da entrada da casa de meu pai em Maquiné, 
Rio Grande do Sul, Brasil. O que se propõe aqui é estabelecer novas 
camadas de compreensão ao sobrepor o jogo de palavras que remete 
a investimento, a visão, a popular frase “terra a vista” proclamada 
pelos primeiros descobridores/invasores europeus nas Américas 
sobre um fragmento de paisagem brasileira.



47 

Cansada destas presenças que atuam no limiar entre imposição e opressão. 
Cansada de ser considerada inconveniente ao dizer o que penso.
Cansada de perceber mentalidades colonialistas ainda hoje. 
Cansada de explicar questões que me parecem óbvias para pessoas que não  
estão dispostas a escutar.
Cansada de me sentir incoveniente.
Cansada. 
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Essa vontade de gritar em silêncio, 2018
Projeto de instalação

Perceber o quanto minha produção está relacionada com questões 
ligadas com imposição e opressão não foi imediato. Isto se deu a 
medida que os trabalhos foram sendo elaborados. Ao reunir os pro-
jetos elaborados  identifico a contradição do todo enquanto grupo e 
como este foi um processo evolutivo. 

 Como um corpo estranho na cidade (o da imigrante sem raízes 
porém fiel a realidade da pátria mãe aparentemente desconhecida pela 
maioria em Portugal em que muitos - mas não todos - vivem na fantasia 
imperialista), cada novo choque e confronto cultural me custavam e 
despendiam imensa energia. Como se cada vez que eu declarasse 
minha opinião ou que deixasse claro os direitos que tenho não esti-
vesse a representar de forma aceitável o papel que a mim foi dado, 
como se eu não correspondesse ao que era esperado de mim. Como 
se o que devesse fazer fosse permanecer calada. Simultaneamente 
minha personalidade nada bélica foi se cansando de travar batalhas, 
pois era isso que sentia toda vez que iniciava uma nova conversa. 
Os choques culturais então foram muitos e estavam na maioria das 
vezes relacionados com meu comportamento. A contradição aqui é 
que passei a escutar mais, mas não como se estivesse a calar-me. 
A respostas, as reações passam a ser expostas em meus trabalhos. 

 Passo a reagir e o primeiro trabalho que percebo deste pro-
cesso é proposta de instalação da frase “Essa vontade de gritar em 
silêncio” nas janelas da Estação General Torres em Gaia, parte da 
iniciativa Primeira Avenida Duplo Sentido,entre a câmara da cidade e 
o Programa do Mestrado, em que poderiamos escolher agum ponto 
da avenida da republica para instalarmos projetos. A minha escolha 
pelo local se dá devido ao fluxo de pessoas que por ali circula. O texto 
presentes nas janelas é visível à distância, para aquele que transita 
não é perceptível a primeira vista, o que se percebe é um conjunto 
solto de letras que com a distância passa a se formar ideia. 

*

*A contradição inserida na 

frase passa então a guiar o 

processo de desenvolvimento 

desse projeto de pesquisa. Como 

gritar em silêncio? Como impor 

sem ser opressão?
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3.
Respondendo na mesma moeda



50Estratégias/formas de agir no espaço público sem ser imposição.
- Ou somos sempre imposição? 
- SOMOS SEMPRE IMPOSIÇ˜AO, MAS ENQUANTO IMPOSIÇ˜AO 

SOMOS SEMPRE OPRESS˜AO?
- O espaço público enquanto campo de reação.
- Há como agirmos no espaço de maneira democrática? 
- Há como não invadir o espaço do outro? 
- A nós, é o tempo inteiro imposto informações, porém como responder?
- Como reagir?
- Responder na mesma moeda nos faz exatamente iguais a “eles” que 

estão a impor? Ou então demonstra que o veículo/forma pode ser empregado 
para outros meios, não impondo mas questionando a imposição. Mesmo 
assim segue sendo uma imposição de reflexão... outra forma seria então 
evidenciar que o que “eles” fazem é catastrófico se utilizando dos seus 
próprios recursos de maneira irônica.

- Mas como responder em outra moeda? É ISSO QUE INTERESSA
- N˜åo responder já é um ato potente em si?
- N˜åo fazer nada? Manifestações sileciosas? O silêncio também é forma 

de manifestação.
 A mesma moeda:
- Inserir elementos permanentes e estáticos no espaço – importa a sua 

escala? Mesmo pequeno continua sendo imposição – obras no espaço pú-
blico, mas também tem a ver com presença no espaço – se eu ficar parada 
no meio da rua em lugar de fluxo intenso de pessoas eu atrapalho o ritmo 
da cidade, agora, e se eu ficar parada em algum local com pouco fluxo de 
pessoas, eu atrapalho? 

- Se a parede é minha, eu faço o que eu quero com ela?
- Elementos de comunicação – outdoors, reclames, panfletos (estaria a 

impor lixo?)
- Elementos de sinalização
- O som também é uma imposição
- Infiltrar-me quando na verdade o que mais quero é que você venha 

até mim. 
- Cavar meu próprio lugar. 
- Eu achei que os tempos pediam mais ação, exigiam que se estivesse 

na rua.  - Mas estar a gritar para quem não está disposto a ouvir não adianta 
em nada. 

- Falar uma coisa e querer outra. - Recentemente houve aquela pessoa 
que me dizia uma coisa quando na verdade queria outra. 

A outra moeda
- Impermanência – temporal e estática – eventos isolados e em movimento
- Discurso em movimento
- Gritar em silêncio
- Um desejo de mudar a ordem sem tocar em nada – não ser imposição.
- Qual a diferença entre meu corpo parado no espaço e um objeto parado 

no espaço? O que o objeto fala que meu corpo não fala? 
- A minha presença no espaço é imposição?
- Demarcar territórios vazios.
- Registrar o espaço e então exibí-lo para quem quiser ver.
- Não fazer nada.
- Mas fazer nada também pode ser uma escolha política.
- Mas pensar o espaço já é fazer algo...
- É sempre imposição? Não existe mesmo democracia?
- Agir em espaços vazios? - Mostrar ao outro o que já existe?
- SER O MENOS INTRUSIVO POSS´IVEL – SER´A MESMO QUE 

A DESCRIÇ˜AO ´E O CAMINHO? MAS COMO EU SOU OUVIDA? 
COMO EU SOU PERCEBIDA?  COMO O QUE EU CONSIDERO RE-
LEVANTE SE PROPAGA?
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PRO
P A G A -
Ç˜AO
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Não te quero esfregar nada na cara  



533.1 
 O billboard       

 O formato billboard se insere nas questões conceituais e formais 
sobre as quais procuro refletir quando falo de oposição ao monumento, 
responde algumas dúvidas sobre como lidar com as imposições históricas, 
estéticas e políticas.
 Inserir obras no espaço público é uma imposição, sejam elas mo-
numentos ou não. É um processo em que a comunidade não participa, e, 
como em todos os meios, há quem fique satisfeito, quem não fique e há ainda 
quem lhe seja indiferente. Neste horizonte, o billboard, se destaca pois surge 
com imposições temporárias. É um suporte que está em constante mutação 
exibindo imagens distintas por períodos de tempo pré-determinados. Além 
disso, na grande maioria dos casos, assim como nas obras aqui apresenta-
das, em sua constante rotação, para receber uma nova imagem, a anterior 
deve ser destruída. Não deixa de ser imposição, porém é imposição efêmera 
inserida na paisagem. Assim, em uma tradição secular de implantação de 
obras de arte no espaço público, sem mencionar o sistema avassalador de 
informação como mercadoria de compra e venda e de divulgação de bens 
de consumo, obras de arte efêmeras expostas no ambiente da cidade que se 
utilizam do suporte publicitário são menos agressivas em comparação aos 
meios convencionais utilizados tradicionalmente pela arte e pelo sistema 
comunicacional. Respondem à liberdade do artista que deseja se expressar 
em espaço público e ao público que não é sentenciado a conviver eternamente 
com obras de arte. Passam a sua mensagem e repercutem o seu discurso 
sem deixar marcas, a não ser as da memória*.  Nesta abordagem, apresento 
obras que foram incorporadas pelo sistema da arte e obras de artistas que 
atuam de maneira independente.

*Utilizo o termo memória na 
concepção proposta por Pier-
re Nora. Memória enquanto 
transmissão cultural de uma 
certa comunidade e não en-
quanto história, sendo esta 
segundo o autor uma memória 
construída pelo homem. 
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Daniel Buren, 200 Panneaux dans Paris 
– Affichages sauvages
Site Specific, 1968 - Paris, França

“200 Panneaux dans Paris - Affichages Sauvages” 
de Daniel Buren consiste em série de colagens que o 
artista fez em abril e maio de 1968 nas ruas de Paris. 
Concentradas principalmente na região do Quartier 
Latin, as colagens foram realizadas de forma inde-
pendente e sem autorização sobre muros e paredes 
utilizados como espaços publicitários. Utilizando o seu 
já tradicional padrão gráfico composto por linhas ver-
ticais com espaçamento de 8,7 centímetros, o artista 
desenvolveu cartazes e os espalhou pela cidade. 
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Felix Gonzalez – Torres, Untitled, 1991 
Dimensões variáveis, instalação para Projects 34 : Felix 
Gonzalez – Torres no Museum of Modern Art, 1992

Felix Gonzalez-Torres em “Untitled” projeto realizado 
pelo Museum of Modern Art em 1992, espalha pela cidade 
de Nova York em 24 billboards a mesma imagem: uma 
cama vazia por ser feita, lençóis desarrumados como 
se alguém recentemente estivesse ali e travesseiros 
nos quais ainda é visível a marca do peso das cabeças 
que neles descansaram. O projeto consiste em uma 
exposição realizada pelo Museum of Modern Art, a qual 
além das imagens nos billboards também contava com 
a localização dos painéis dispersos pela cidade, esta 
indicada no interior do museu, o observador adentrava 
o espaço para então ser mandado de volta ao mundo 
real. A obra de Gonzáles, questionadora das noções de 
público e privado ao contar com elementos da intimidade 
da vida comum exibidos para o mundo, consiste em uma 
grande homenagem ao companheiro do artista, vítima 
da AIDS, e se dá por meio de 24 billboards devido ao 
fato de ter sido esta a data do seu falecimento.
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Regina Parra, É preciso continuar, 2018 
Luminoso
Largo da Batata, São Paulo
 
 A partir de uma pesquisa sobre as relações entre 
opressão e insubordinação, a artista brasieira Regina 
Parra elabora pinturas, vídeos, performances e instala-
ções que examinam e cultuam a resistência. É preciso 
continuar”. Um grande luminoso em neon vermelho, 
instalado no centro do Largo da Batata em São Paulo, 
exibindo um trecho inspirado no romance “O inominá-
vel”, escrito pelo irlandês Samuel Beckett no contexto 
do pós-Segunda Grande Guerra em 1953. 
Bernardo Mosqueira, curador de arte brasileiro escreve 
que os trabalhos da artista “ainda que essencialmente 
politizados, não nos atingem com dogmas totalizantes 
ou respostas pretensamente completas aos dilemas 
políticos do presente. São as lacunas presentes em seu 
trabalho que nos inspiram questionamentos importantes 
sobre nossa cultura e acima de tudo sobre nossa ativida-
de diante das estruturas de poder, controle e opressão.”48  

48. (MOSQUEIRA, 2018)
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anexar Referência Bernardo Mosqueira
Jenny Holzer, Protect me from what I want , 1983

A obra de Jenny Holzer, amplamente difundida nos 
mais distintos formatos é reconhecida principalmente 
como sinalização. A frase título da obra, entre outros 
formatos, é também apresentada em embalagens de 
preservativos. Quando inserida no espaço do cidade, 
sua conatação é outra. O texto em primeira pessoa e 
não identificado no suporte publicitário se refere ao 
pessoal mas também ao sistema de vendas que nos in-
duz muitas vezes a querer bens materiais dos quais não 
precisamos. Critica um sistema de vendas ao mesmo 
tempo que se relaciona individualmente com cada um 
dos seus receptores ao abordar o sentimento universal 
do desejo.

*

*“You can’t get always get what you want”

(JAGGER, )
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Barbara Kruger, Your body is a battleground, 1990

 Barbara Kruger é reconhecida por criar traba-
lhos que se assemelham com publicidade: grandes 
fotomontagens se utilizando de fotografias em preto e 
branco apropriadas e textos com molduras vermelhas.  
“ela afia a autoconsciência do espectador da mídia 
que está ciente de ser coagido, bem como informado 
e entretido. Muitas vezes, entrando em humor ou raiva, 
suas montagens provocam respostas emocionais não 
apenas à mídia contemporânea e seus estereótipos, 
mas também à memória - para o conhecimento, uma 
pessoa foi criada com essas imagens e teve sua iden-
tidade formada em parte por elas.” 49

 A frase, Your body is a battleground, utilizada 
anteriormente em ocasião que artista divulgava uma 
marcha em favor do direito ao aborto em Washington, é 
nesta obra aplicada sobre uma imagem distinta e insta-
lada ao lado de um billboard que se manifesta contra o 
direito ao aborto. Para além disso, a obra ainda sofreu 
interferências em que se sobrescreveu sobre a frase 
as palavras “city ” e “her ”. Evidenciando que a cidade, 
assim como seu corpo, são campos de batalha para as 
mulheres.  
 
 

49. (LAVIN, 1990).



59 Temos aqui obras em contextos distintos. Artistas que agem de 
maneira independente e artistas que agem em conjunto com instituições 
de arte. Abordagens da vida íntima como forma de ferramenta política por 
meio da arte e ainda obras que tem a própria arte e seu sistema como tema 
central do seu discurso, que dissipam imagens sem informações descritivas 
de identificação, e  que portanto possibilitam livres e infinitas interpretações 
questionando a noção de obra de arte única e possibilitando obras mais de-
mocráticas e acessíveis à toda população mesmo que por um curto período 
de tempo. 
 Além de estarem no contexto da rua, as obras se utilizam deste 
suporte que já é familiar ao público, e por isso se confundem com publici-
dade. Mas não tem informações claras, e assim já é explícita sua primeira 
proposta de reflexão junto ao público, que ao não identificá-la enquanto 
anúncio publicitário se questiona quanto a natureza da imagem. A obra 
de arte então está inserida no cotidiano, passa a lidar com banal, é e não 
é arte. Michel MaFfesoli no texto “Walking in the margins”50 escrito em 
decorrência a exposição “Trottoirs – Sidelwalks”51 ao abordar o cotidiano, 
se refere ao banal e faz menção ao significado do termo na França medieval, 
em que este era então usado como referência ao dia em que o pão assado 
não era destinado aos senhores mas sim aos trabalhadores, era “um dia de 
celebração quieta em que a vida não era devida aos poderosos” 52. Mafessoli 
ainda dirá que “São essas atividades inócuas e pequenos rituais diários que 
constituem a eterna base do “estar juntos”. As obras de Gonzalez- Torres, 
Kruger, Holzer, Parra e Buren são inseridas nesse cotidiano composto de 
pequeno rituais. A rotina é quebrada mas não completamente, no caminho 
até o trabalho uma mudança na paisagem que nos leva para outros lugares 
do pensamento. E esta ainda é uma quebra generosa, não atinge apenas ao 
indivíduo mas ao coletivo, é democrática, está na rua, é para todos. 
 Estão na rua, são para todos e ainda questionam o lugar institucio-
nalizado da arte. Questão presente nos primórdios dos trabalhos de Buren 
que têm a intenção de revelar os limites formais e culturais com que a arte 
lida e que no trabalho de Gonzalez-Torres acaba por ser, como diz Mwon 
Kwon em “Genealogy of site specificity” 53, “acomodado” pelo sistema:
 “[...] esse afastamento de uma interpretação literal do lugar, e as 
expansões múltiplas em termos conceituais e de localização, parecem mais 
acelerados hoje do que no passado. O fenômeno é incorporado por muitos 
artistas, curadores e críticos oferecendo mais formas efetivas de resistir as 
forças institucionais e de mercado que agora acomodam práticas artísticas 
críticas.[...]” 54  
 Nos trabalhos apresentados, não é o lugar específico em que ambos 
se encontram que os determina, e sim o seu discurso concomitante ao fato 
de estarem no espaço público. Gonzalez-Torres e Parra, ao apresentarem 
projetos que vão além do espaço do museu em parceria com um museu 
proporciona o deslocamento da instituição. Esta abraça o mundo exterior, 
saindo da sua posição de moderadora do que é e do que não é arte. O tra-
balho de Buren funciona aqui como um exemplo de arte questionadora do 
sistema, buscando revelar os limites culturais e formais com que a arte lida 
desafiando o espaço da galeria, o que conforme previu Smithson seria  a 
grande questão dos artistas nos anos 70. 55  
 São obras que representam momentos distintos na evolução temporal 
das obra de arte site specific. As obras de Gonzalez-Torres, Kruger, Holzer e 
Parra estão centrada em um engajamento maior com o mundo real além do 
sistema da arte, levando para as ruas questões da intimidade que assombram 
a vida comum ao fazer referências que vão além do pequeno eu e expondo 
temáticas relacionadas com a AIDS e o aborto. Aproximam-se assim do que 
Kwon considera a arte site specific mais atual. 56 . 
 Seguindo os apontamentos que Miwon Kwon realiza em “Genea-
logy of site specificity”, podemos relacionar o billboard, embora muito 

50.(MAFFESOLI, 2002).
51. (Paris: Galerie Chantal Crousel, 2002)
52. (MAFFESOLI, P.77-78).
Tradução livre: “[...] a day of quiet 
celebration when life was not owed to the 
powers that be. [...] It is precisely these 
innocuous activities and daily little rituals 
that constitute the eternal bedrock of 
‘being together’.”
53. (KWON, 2002) Tradução livre: “[…] 
this move away from a literal inter-
pretation of the site, and the multiple 
expansions of the site in locational and 
conceptual terms, seem more accelerated 
today than in the past. The phenomenom 
is embraced by many artists, curators and 
critics as offering more effective avenues 
to resist revised institutional and market 
forces that now commodify “critical” art 
practices.”
54. Idem. P.30.
55. Idem. P. 25.
56. Idem. P.17.



60utilizado pelo universo da arte,  com o nonart space, sendo a barreira entre 
arte e nonart frágil. Além de que na busca por ser mais integrada ao social, 
os trabalhos site specific se relacionam com problemas sociais urgentes ou, 
mais genericamente, para relativizar a arte como uma das muitas formas de 
trabalho cultural, tendem a tratar a estética e a história da arte como assuntos 
secundários. 57 Em todos os casos é o discurso que se sobrepõe. O lugar já 
não é pré-condição, ele é gerado pelo trabalho e então identificado como 
discurso.

 “[...] o que diferencia o trabalho site oriented hoje é a forma como a rela-
ção que o trabalho tem com a atualidade do lugar e as condições sociais 
do contexto institucional são fatores subordinados a um lugar determinado 
discursivamente [...]” 58

 Obras de artistas de gerações distintas, com temáticas distintas, 
realizadas em contextos distintos. Um fala de um momento em que a arte 
estava centrada em si mesma e outro de um momento em que a arte se volta 
para o coletivo por meio do ponto de vista da intimidade. Ambos produzem 
obras democráticas e estão a experimentar os limites que o sistema da arte 
está constantemente a delimitar e extrapolar. Poéticos e políticos e, enquanto 
Buren afirma que a arte, independente do que mais possa ser é exclusiva-
mente política. 59Gonzalez-Torres se apresenta desconfortável com o termo e 
acredita que seu trabalho vai além do sentido limitado da palavra, buscando 
agir politicamente, como disparador de ações inspiradas pelo seu desejo de 
“fazer este um lugar melhor para todos”. 
 Me aproprio das palavras de Anne Umland sobre o trabalho de Gon-
zalez-Torres e as estendo ao contexto de todas as obras citadas: em ambos 
os trabalhos “é importante é a ideia de passagem, do museu para a rua, do 
pessoal ao político. [...] São noções de mudança e renovação, a ideia que 
significados não são estéticos mas que mudam de acordo com quem nós 
somos e onde nós estamos.” 60  
 A arte contemporânea efêmera no espaço público não deixa de ser 
política e não deixa de ser imposição mas no entanto enquanto efêmera já 
surge sem a necessidade de rastros que faz o monumento ser o que é. Enquanto 
efêmera não é ornamento e diz ao que veio, ela se comunica com o seu tempo, 
e por meio de registros (como no caso das obras aqui apresentadas) irá se 
comunicar com outras temporalidades. A arte contemporânea no espaço do 
billboard parece levar o outro em consideração. É disparador de reflexão e 
enquanto efêmera abre espaço para outras ideias, outros questionamentos. 
Se permanente, passa ao papel de ornamento, pois o tempo é agente ativo 
transformador de significados. Passa a ornamento porque se tornou mancha 
na paisagem, e enquanto ornamento já não provoca, já não nos tira da nossa 
zona de conforto, já não nos faz pensar.

 

57. Idem. P, 25.
58. Idem. P, 26
59. (BUREN in KWON, 2002: p.14)
60. (UMLAND,1992) in (AULT,2006, 
p.245)





61

Extra numérico. 
 Acúmulo



62 A Rua do Sol termina no Passeio das Fontainhas. Foi ali a primeira 
casa em que não vivi. Tinha quatro quartos, todos com meninas estudantes. 
Em um primeiro momento a possibilidade de acordar ao lado do Rio Douro 
me pareceu fascinante porém compartilhar o quarto com uma menina de 
dezessete anos fez a paisagem menos atraente. A segunda, terceira, quarta 
e quinta casa em que não vivi nunca cheguei a conhecer, perteciam todas 
a homens diferentes que arrendavam quartos individuais, todos exigiram 
que eu comprovasse minha situação de estudante pois, segundo eles, mui-
tas mulheres brasileiras vêm viver em Portugal para exercer outro tipo de 
atividade com a qual eles não concordam, a prostituição. A quinta casa em 
que não vivi ficava na baixa do Porto e, por ser um quarto compartilhado 
com uma menina de seus vinte anos (a esta altura o prazo estava acabando 
e eu moraria em qualquer lugar), o senhorio foi extramente pedante sobre o 
fato de eu não poder receber visitas em meu quarto. Depois de mais algumas 
tentativas frustradas encontrei uma casa em que apenas exigiram que eu 
pagasse as rendas dentro do prazo. 

Perceber o espaço.

Não só a fisicalidade da cidade e sua estatística, mas também seus tempos. 
Lineares – passado, presente e futuro – e rítmicos – o acordar e o anoitecer, 
os feriados no país vizinho, o seu “humor” influenciado pelo clima, o tempo 
dos passeios estreitos. 

Não há área de ação. 
Não existem limites gegográficos nem muros imaginários.
A mobilidade se dá nas ideias e não na presença física, embora seja ela, 

a materialidade, o elemento disparador para os trabalhos que chamo aqui 
de reações. 

O social, o político e o econômico. 
Todos interligados, todos força motora da vida da cidade. Todos pontos 

aos quais reagir.

Neste meu processo existe uma grande tendência para que a Natureza 
surja como um escape, uma fuga, por isso não será surpresa se num futuro 
ela também se faça presente através de minha produção artística. 

  
Quando menciono a materialidade como disparadora para as questões 

que abordo, falo das perceções que estabeleci a partir da vivência cotidiana e 
que vieram a se tornar as inquietações que me levam a produzir conceitual-
mente e artísticamente. Em especial, as obras de construção e reconstrução 
arquitetônicas que ocupam em abundância o Porto.

 “A invenção é a capacidade de compor a si mesmo, de desejar e 
de buscar os meios para entender esta força. Sempre há, em cada um, can-
tos escuros, em que o poder fica cego. Neles é que brotam estes desejos 
que estão “fora de concontrole” e as táticas para resistência ao estabeleci-
do. A invenção é o contapoder; é a possibilidade transformadora de uma 
realidade. A arte é o campo para invenção, o lugar em que a imaginação 
fica solta para produzir e atender desejos Por isto, a arte resiste.”

(Paim, 2012, p. 15). 



63CATÁLOGO DE GRITOS :
GRITO MUDO
GRITO CALADO
GRITO SUSSURO
GRITO ROSA
GRITO DISCRETO
GRITO SILˆENCIO
GRITO PURPURINA
GRITO GOZO
GRITO BERRO
GRITO DE CARNAVAL
GRITO DE GUERRA
GRITO SUSTO
GRITO MEDO
GRITO SOLTO
GRITO FESTA
GRITO AMOR
GRITO RAIVA
GRITO DOR
GRITO CHORO
GRITO DESESPERO
GRITO SOCORRO
GRITO FOGO
GRITO PRESO



64Um conjunto de trabalhos em reação a um estar no mundo. 
Entre acordar e ir dormir, a vida. 
O cotidiano do presente vivido - aqui e agora; o cotidiano do Brasil através 
das redes sociais; o cotidiano do mundo através das notícias. 
A produção artística enquanto reação à contemporaneidade, como uma 
brecha no espaço tempo capitalista. 

Fugir da fórmula do lucro enquanto penso alguma forma de pagar as contas.

 Reagir. Resistir. Representar.
 
Representar?
Não. Aqui não se pretende representar e sim ativar.

*Spivak. Representar como ato de representar o outro, representante ≠ 
Representar enquanto forma de ilustrar formalmente (imageticamente, 
discursivamente, teatralmente) o outro.

Eu. Amanda. Mulher. 29 anos. Branca. Cabelos castanhos encaracolados. 
Olhos azuis. Nem gorda nem magra. Origem judaico cristã. Portoalegrense. 
Gaúcha. Brasileira. Imigrante em Portugal. Duas formações superiores. 
Artista. Estudante. Free lancer. Divorciada.

A presença no individual e no coletivo. 
A minha presença no mundo.
Mas que presença e que mundo são esses?

A presença no espaço urbano conectado ao mundo. 
O espaço da internet como um segundo plano de ação. 
Quem é você na internet?

Um viver contemporâneo sem fronteiras físicas em que estar nos lugares 
não é apenas presencial enquanto o que que se deseja é “o aqui e o agora”. 
(É isso?) também.

Espécie de auto-exílio que surge na busca por novas possibilidades. Hoje 
tenho uma nova relação com minha família de imigrantes. Enquanto imi-
grante penso o espaço, o limite, a distância. Nisso entra o social, as minorias. 
A minoria enquanto elemento de pouca representatividade e não enquanto 
número.

Vallie Export - Stufe, 1982 1

Sophie Calle - (SUÍTE VENEZIANA), 1979. 2

 O panfletário como uma forma sútil, um grito mas não um berro – o 
berro não permanece. O panfletário enquanto um grito de guerra em forma 
de mantra ou/e então como um sussurro, um cochicho na orelha, entregue 
como um bilhete escondido. Um pequena potência não com chance de mudar 
o mundo, mas de fazer alguém pensar, o que já é em si mudar muito. Como 
um bilhete escondido, como uma página de diário roubada, mas que grita 
discretamente como quem diz “eu protesto”.

Dizer que tenho medo também é me posicionar.(desenho de um bilhete 
escrito “eu tenho medo”) 3

porque o grito é de raiva mas também de medo, e também de prazer.

O bilhete tem a sensação de violar, de um segredo, de proibido.

1.

2.

3.



65A campaínha é o pedido de permissão. Enquanto também é o aviso de des-
locamento do corpo no espaço.

I N F I L T R A Ç Ã O

Como usar a força do outro para revidar?
(Revidar seria o mesmo que reagir?)
Seria a entrelinha a infiltração? Proporcionar espaços para que o outro re-
flita seria uma maneira usar a sua força para revidar? A intenção sempre foi 
não entregar respostas prontas, por isso penso que todos os trabalhos aqui 
são assim. Não há trabalho sem o olhar do observador. Mas como estar na 
rua, ser visto e não ser invasão? Já se aceitou que invasão se é sempre, mas 
como não ser opressão?

Desse desejo surge “você entrou porque quis – título provisório”, de um 
“não te quero esfregar nada na cara”.
O projeto (ainda sem desenho): um billboard as avessas, um billboard fe-
chado, com porta, e ângulos de 90 graus. Uma caisa/cabine, um espectador 
por vez. O lado de fora é neutro, apenas com “não te quero esfregar nada 
na cara” escrito discretamente. O seu interior:   “você entrou porque quis”
. 
Você entrou porque quis surge enquanto ideia no momento em que se faz 
necessário não apenas pensar formas de estar no espaço sem ser opressão, 
mas também de executá-las. Seria todo discurso em praça pública opressor? 
Como contornar essa questão e ainda manter o silêncio? Como manter o 
silêncio e ainda ser explícito?
Um espaço fechado em praça pública ainda é público? E se for um espaço 
que limite a entrada individual do espectador, um espaço individual em praça 
pública. Pensando a ideia de ser algo fechado, que é “brando” a primeira 
vista e que se faz discurso apenas quando o espectador escolhe adentrá-lo 
que se constitui a partir de uma placa de sinalização em grandes dimensões/ 
um billboard dobrado, o plano que se faz espaço 
Transformar o lugar aberto do billboard em um espaço fechado.
PROJETO A SER EXECUTADO

Se o trabalho é reação ao contemporâneo, o que é esse contemporâneo em 
que estou inserida?
 
Onde eu opero – a esfera publica – Habermas
Fugir da fórmula antes mesmo de encontra-la. Será?
Usar a superfície das faixas para escrever – escolher palavras parece difícil. 
Parece que as faixas dizem tanto. Há de ser algo que se comunique com 
elas, que se complemente.
As faixas como bandeiras na rua. Está aqui a infiltração. (acho)
O TRABALHO COM AS FAIXAS DE SINALIZAÇ˜AO SURGEM NO 
INICIO DO CURSO E RETORNAM AP´OS UM ANO...

Crônica de uma morte anunciada. 
Cuidado, perigo de morte.
Cuidado, perigo de vida.

SOCORRO EU J´A 
N˜AO SINTO NADA.

Jair Bolsonaro é o presidente eleito no Brasil.
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Capa do jornal 
Folha de São Paulo 
em 29 de outubro 
de 2018.
Foi escolha 
pessoal vetar 
o retrato do 
presidente 

eleito.



69Partido
Fragmentado – Fragmento  

Diferença
Proteção, será?

Atenção. Atento. Desatento.
PESADO. Pesado.
Não colocar o outro em posição passiva.
O artista enquanto ativador que deixa rastros..
Intolerante à intolerâncias.

A arte enquanto manifestação.
 (a minha impotência enquanto artista – desejar mudanças não significa que 
elas venham a acontecer). 
Me aproprio de elementos do cotidiano da cidade ( no caso as fitas) para 
refletir sobre ela a partir de um elemento funcional-estético espalhado em 
abundância. 
O que eles significam? Que significados eu acrescento a esses elementos?
Quando me utilizo desses elementos estou falando de gritos, de atenção e 
descrição.

O que a sinalização esconde?

Acredito que os trabalhos são todos reações ao que percebi da cidade. partem 
de pensar o íntimo até o coletivo.E o lugar tem a mesma característica, que 
varia durante o dia e a noite, o frio e o calor com a chuva ou sem chuva, 
com pessoas ou sem pessoas.

-o lugar e a arte
-o social e a arte
-o capitalismo e a arte

A arte se insere no social enquanto bem de consumo direto e indireto (in-
vestimento do Estado). O Estado a investir em cultura enquanto a cidade é 
gentrificada e as tradições reduzidas.
O LUGAR E A IDEIA DE TRADIÇÃO
Eles estão vinculados? É o povo que os conecta?

PASCAL GIELEN
Neoliberalismo / liberalismo repressivo
MASCARADO – esconde sua desconfiança atrás de de um discurso de 
utilidade, boa vontade e realismo. Nega a distinção entre natureza e cultura.
LUCRO utilização deste termo em áreas além da economia e do mercado. 
Não somos banco, nossas vidas não se medem monetariamente, seria inte-
ressante não mais utilizar este termo.

O político começa no pessoal.
O social começa no pessoal.
Pensar no social parte do “pensar-se”. 
A sociedade do primeiro eu – se eu não estiver seguro não posso assegurar 
o outro. 
Mas como eu me mantenho seguro? Ter o básico para sobreviver não basta, é 
preciso ter segurança, por isso preciso ter mais para casos de emergências, é 
necessário ter mais, acumular para sobreviver ao tempos de crise. Entretanto, 
se não há crise resta apenas acúmulo, e se não há crise não é necessário ir 
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ESTAR SEMPRE PREPARADO PARA O PIOR

Do que adianta eu ter mais se meu vizinho não tem e se a tal crise vier ele 
vai ficar na merda? 
Porque eu preciso acumular, porque eu preciso ter reservas?

O QUE A CIDADE ACUMULA?
Construções

FACHADISMO 

(Início de dezembro) de 2018

Como minhas condições delimitam o espaço em que vou atuar?
O nosso lugar e o nosso tempo

Eu queria escrever um texto de forma mais leve.
Pensar o nosso tempo pode ser bastate difícil. 
Então pensei em escrever em letras douradas. 
Rebuscar a realidade não parece ser a solução.
Começar, falar da vida deve ser simples. Precisamos do básico, água e ali-
mento. Defecamos e dormimos. Seria assim se fosse de fato simples, mas 
precisamos de cortadores de unhas, de um computador, de um teto. E olhe 
que há quem já não tenha teto, que se desloque com o computador em baixo 
do braço, cada dia em um local diferente, ou quem nunca teve teto porque 
segue vivendo na floresta, ou quem nasceu na rua de uma grande cidade e 
ali segue vivendo.
Como seguir quando sabemos que crianças nascem em presídios? 
O peso da realidade é esmagador.

Então, um TETO. Porque chão nós temos. Mas algo que protege nossos 
sonhos do frio e da chuva é diferente... aí está nossa necessidade básica não 
tão básica. (o colchão enquanto âncora)

...
A verdade é que  não gosto do meu vizinho.

Parar o tempo. Suspender a lógica do trabalho. Sexta-feira já é final de 
semana? E a segunda? Porque não começar na terça? Mas então há esse 
trabalho outro, o que nos move. O que já não importa o dia nem a hora, 
precisa ser feito e não vai gerar lucro, que não pretende ser engrenagem no 
sistema, mas que pode acabar sendo.

O Asa de Mosca está com seu público habitual. Mariana está à caminho. A 
escrita como procrastinação. Alguém chamou a polícia e os meninos trans-
feriram a sessão de “noize” para o jardim da faculdade. – Alguém teve seu 
espaço invadido/ o som ultrapassa barreiras/ já não há muros.
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Parar a máquina
Promover respiros
Gerar respiros
O silêncio enquanto pausa
O amor também é um ato revolucionário

“I would prefer not to”. 
Bartleby o escrivão

A violência da normalização da padronização dos costumes.
Certo e errado. Moralismo da integração, de pertencer ao sistema.

“O que nos faz tolerar a opressão? Onde está o ponto crítico da insurgência? 
Em que momento a insatisfação pode transformar a imobilidade da sub-
serviência em criações desobedientes? De que maneira a fé no movimento 
insurgente poderá fazer eclodir uma transformação nas estruturas de poder? 
Como será possível construir esse novo sistema, esse novo presente? É preciso 
continuar. Não posso continuar. É preciso continuar. Então vou continuar.”2 
 

Tradição/ o espaço público/ imposição/opressão/ democracia

A diferença entre gritar em silêncio e a mudez.
Entre querer e não poder. Entre querer, poder e preferir não.

Manifestações silenciosas. 

Mladen Stilinovic - Artist at work, 1978-2015. 3

Ben Vautier - In a bed, Gallery Sct. Agnes 1985

A mudança enquanto grito (e o grito enquanto rito de mudança)

COMITE INVISÍVEL – ocupar a rua, a greve contemporânea

 Pensar o tempo, que já não é meu nem teu, é tempo de produção – o 
espetáculo do pôr do Sol porque ele é de todos nós, e não do empregador.  
Parar o tempo, preencher letras em uma parede com um pincel, pausar a 
lógica da produção. E então eu digo o que penso, mas você entrou aqui por 
que quis. 
 É domingo de dia das mães e  converso com a minha através do 
écran do telefone. Enquanto caminho por uma estrada no interior da Ale-
manha meu pai me envia seu mais recente retrato com uma lhama no Peru. 

2. (MOSQUEIRA, 2018)

M U D A  M U D A  M U D A  
M U D A  M U D A  M U D A   
M U D A  M U D A  M U D A  
 

1.

3.

4.



72Já não existem fronteiras para comunicação. A ideia de estar perto não ser 
físico se faz constante por agora também ser virtual e ter como limitação 
o capital. Estar perto é poder arcar com o custo da visita e estar longe com 
o da partida, um custo que não é apenas financeiro mas também temporal. 
Quanto custa deslocar um corpo no espaço?
 De avião, de navio, de barco, de bicicleta. Um tempo que se trans-
forma em capital. Quanto custa a tua hora? Quanto custa a tua atenção? Nos 
dias de calor e sol deviam custar muito mais, nas noites de frio também. E 
há ainda aqueles dias em que atravessar a rua é caro demais. Valores que 
não estão atrelados ao capital mas que no entanto são possibilitados pelo 
capital.

Porque esta necessidade de nos sentirmos únicos?

Exactitudes: Mohawks – Rotterdam 19981

Ari Versluis and Ellie Uyttenbroek

O que há por de trás dessa porta? 
O buraco é bem mais embaixo, irmão.
Externa, fim do dia - 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.  
15 de maio.
O calor foi uma ilusão dos primeiros dias de maio e está frio novamente. 
Jovens brancos dançam ao som das batidas eletrônicas de funk misturadas 
com pandeiro do carioca indignado e auto exilado. 
“Machistas, fascistas: Não passarão! Ele não, ele nunca! Nós é xunga mas 
é fixe.”
Brasil. 15 de maio.
 Escolas e Universidades fechadas em greve devido aos cortes do governo. 
Cidades com ruas lotadas de manifestantes. 
“Sem educação basta o presidente.” 

Não consigo entrar no clima da festa. Minha consciência de mulher branca 
privilegiada não permite. This is a dance revolution. Será? Não seria essa 
apenas uma forma de amenizar o peso na consciência? Pra mim, vencer a 
tristeza com festa até hoje não funcionou.
Não sei vocês, mas já trabalhei bastante e ainda estou longe de conquistar 
meu primeiro milhão (de reais).

aprofundar a ideia de DEMOCRACIA 

aprofundar a ideia de IMPOSIÇÃO

LUGARES TAMBÉM SÃO PROCESSOS
LUGARES TAMB´EM S˜AO PROCESSOS(pintura)

em espanhol “estatística” se diz “estadística” 
No contexto que aqui apresento estatísticas não são fundamentais, mas 
parecem ser um aliado forte para perceber a atualidade. Sua etimologia da 
vem do conceito de “homem de estado”. 
MASCARADO – esconde sua desconfiança atrás de de um discurso de 
utilidade, boa vontade e realismo. Nega a distinção entre natureza e cultura.
LUCRO utilização deste termo em áreas além da economia e do mercado. 
Não somos banco, nossas vidas não se medem monetariamente, seria inte-
ressante não mais utilizar este termo.

 O meu trabalho enquanto grito.

1.
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 (G) R I T O
 sobre o grito e essa vontade de gritar em silêncio

silêncio/ silencia --- não dizer nada já é dizer muito.
O grito como um rito de passagem.
 Grito porque já não me escutam. Grito porque quero ser ouvida, 
percebida, grito porque quero atenção. No entanto,  “Pára de gritar, quando 
gritas perdes a razão” diria meu avô. Então é assim, quando grito perco a 
razão, quando grito já não tenho nada, quando grito não há controle de nada. 
Quando grito não sou eu, sou monstro cego que domina, sou ira e raiva. Sou 
invadida e invado o espaço do outro. A ira escapa pelos poros e se alastra 
em todas as formas para me fazer ouvida. No entanto o grito afasta, fecha, 
o grito é berro, o grito é agressão.
  O grito é alarme, se percebido, entra por um ouvido e sai pelo outro. 
Todos abrem caminho para ambulância que faz alarde por entre os carros, 
mas ela vai embora e a vida continua. 
 Por isso gritar em silêncio. 
 Gritar com razão e sem descontrole. O grito como eco da transfor-
mação. Algo está mudando, preciso gritar. Se tudo está estático e em paz 
não há grito, porém se tudo está estático e eu grito já não há paz porque se 
grito mudo o espaço, e porque se há algo que me faz gritar algo mudou, 
algo me fez gritar. O grito ritual de mudança. 
Reivindicando o direito a ser monstro reivindicando o meu direito ao grito.
O meu grito que não incomoda a quem não quer ser incomodado. O meu 
grito que não invade o teu espaço a não ser que você queira ser invadido. O 
meu grito que não invade. O meu grito que não te atrapalha, mas que te faz 
querer gritar comigo. Um grito apenas para os que têm vontade de ouvir, 
um grito para os que se permitem a ouvir. 
 Controlar o grito para que ele reverbere e permaneça no ar.
A impermanência do grito reverberada enquanto eco.
 Grito em silêncio, escuta quem quer.

 

“Acúmulo” é uma reação. Uma resposta íntima à vida na cidade. E por isso 
o começo como comecei, com a procura por um lugar para viver. 
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Promover dispositos de reflexão que estimulem às pessoas um desviar do fluxo através de pausas e reflexões 
Interromper sem invadir. Foi este o caminho que percorri por meio de uma série de trabalhos que evolui até uma 
busca formal pela não opressão no espaço público. O que se percebe é uma necessidade de produção em que se 
leve em consideração o direito do outro. Um conjunto de trabalhos com uma metodologia de ataque sem gritos de 
guerra. Que se impõem buscando não oprimir. Que se infiltram utilizando a força do outro para reagir.

 O tempo, a sua passagem, altera os conceitos, novos significados se formam, inclusive a do próprio tempo. 
Lugares já não são apenas físicos, matéria. Introduzir uma obra de arte no espaço, mesmo visando o afeto, gera 
violência e isso faz parte do sistema democrático em que vivemos e que nso permite esta liberdade. Haverá sempre 
violência, opressão e imposição, mesmo quando as evitamos. Poderemos contorná-las, mas estarão sempre lá e 
enquanto houver a possibilidade de questioná-las ainda teremos o privilégio da liberdade.  
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  A partir da proposta de exposição de fim de curso 

do mestrado me dispus então a elaborar formas de inserir 

o texto na exposição. Assim, após pesquisas na região ao 

entorno da faculdade de Belas Artes pretendo  identifi-

car locais em que possa atuar de forma que através de 

indicações os visitantes da exposição possam ter acesso 

ao trabalho. 

 

Instruções:

 Vá até a esplanada do museu da FBAUP.

 Você encontrará um binóculo e uma seta. 

 Mire a visão para o destino apontado.

 


