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Abstract

Resumo

i

 This written document is part of the artistic project 

Multiple Realities: light, eye, world.

 Trough vision awareness is drawn a research that 

articulates the artistic practice with an approach to science 

and technology. The world and its structure are questioned 

through optics, shaping the knowledge of light, optical devices 

and vision.

 An understanding of sensory and empiric knowledge 

leads to other ways of seeing the world, finding within itself 

multiple realities.

 The themes are presented in two segments, a first 

written approach and a second one that derives from one or 

more practical experiences and works.

 Este documento escrito é parte do projeto artístico. 

Múltiplas Realidades: luz, olho, mundo.

 A partir da consciencialização da visão traça-se uma 

pesquisa que articula a prática artística com uma aproximação 

à ciência e à tecnologia. Questiona-se o mundo e a sua estru-

tura através da ótica. Esta intervém a nível da compreensão da 

luz, dos dispositivos óticos e da visão.

 Através de uma compreensão sensorial e empírica 

procuram-se outras formas de ver o mundo, encontrar algo 

mais dentro daquilo que conhecemos. 

 Os temas são apresentados em dois segmentos, uma 

primeira aproximação escrita e uma segunda que deriva de 

uma ou mais experiências e trabalhos práticos.
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0ANTES

 Este documento é uma das partes do projeto “Múltiplas reali-

dades: Luz, Olho, Mundo”, uma aproximação escrita ao trabalho prático 

desenvolvido durante o mestrado em Artes Plásticas, no ramo de 

Intermédia, entre 2017 e 2019.

 Surgiu devido a uma vontade de explorar a relação entre a 

visão, o ser humano e o mundo. Através de uma aproximação à relação 

entre a arte e a ciência, procura-se entender como é que o ser humano 

perceciona e se relaciona com o mundo e qual a influência que a evo-

lução tecnológica tem na forma como este é conhecido. Questiona-se 

também a natureza da visão tomando o olho um lugar de destaque, 

como o filtro através do qual se entra em contacto com o mundo.    

 Este trabalho divide-se em seis capítulos, Antes , Novas reali-

dades, Luz, Dispositivos Óticos, Ver com Dois Olhos e Depois ,cada um 

dos quais se subdivide em dois segmentos, uma primeira aproxima-

ção escrita e uma segunda que deriva de uma ou mais experiências e 

trabalhos, que se introduz com uma memória descritiva.

 Ao longo do texto articulam-se vários conceitos que  surgiram 

ou ressurgiram durante o período do mestrado, destacando-se a per-

ceção, a atenção, a ótica, a técnica, as lentes, o olho e o estrabismo. 

 Este projeto resulta de um acumular de experiências e de 

interesses, tendo traçado os seus primeiros passos num conjunto de 

trabalhos feitos em 2015. Através de uma aproximação ao processo 

fotográfico e às propriedades tanto do papel fotossensível como da 

luz, surgiram duas questões que se revelaram centrais neste trabalho, 
iii
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a presença da ciência na arte e  a relação entre a luz e os materiais.

 Entretanto, outros pontos de interesse como a perceção e a 

cenografia foram explorados, alterando a relação com o real.

 Partindo de uma primeira problematização da visão, ques-

tiona-se o mundo e a sua estrutura, levando a uma aproximação aos 

materiais, à luz e consequentemente à ótica. O conceito de ótica 

desdobra-se então, em duas vertentes, uma aproximação física e uma 

vi

aproximação fisiológica, procurando compreender de um modo empí-

rico a forma como funciona o mundo.  

 Através de uma compreensão sensorial e empírica procura-se 

outras formas de ver o mundo, encontrar algo mais dentro daquilo 

que conhecemos.

 Durante o desenvolvimento deste projeto estabelecem-se 

relações com diversos materiais e técnicas. A criação de imagens (fo-

tográficas, videográficas ou desenhos) funciona como uma forma de 

aproximação ao mundo através de diversos dispositivos que se reve-

lam indispensáveis para compreender a visão e a formação das ima-

gens, mas que nem sempre são o objeto final. A partir de uma primeira 

aproximação a imagens de outros mundos surge a necessidade de 

criar experiências que incorporem estas múltiplas realidades, ambien-

tes imersivos em que a relação com estas seja na primeira pessoa.

 Os trabalhos realizados durante o percurso estiveram pre-

sentes em quatro momento expositivos,  em “Em residência ou tal-

vez não!” (Vila Nova de Cerveira, 2018) os desenhos seguem o olhar 

retratando o que é visível através da janela, criando um diálogo entre 

a atenção do olhar e a marca impressa no papel ; em “Sudeste-Noroes-

te” (Casa da Prelada, Porto 2018) uma superfície espelhada expandiu 

a sala onde estava inserida e ativou uma outra realidade  Através do 

Espelho (imagem xii) , em  “Vestígios” (Museu da FBAUP, Porto , 2019) 

a relação entra a luz e o olho exteriorizou-se na instalação Soluaolho 

(imagem xxvii) e em “Braço” (Galeria Cozinha, FBAUP, Porto, 2019) o 

Olho de Vidro, assumiu-se como dispositivo de visão.

 Durante o desenvolvimento deste projeto houve nomes que 
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 No meio da calçada algo reluziu, é um autocolante holo-

gráfico, daqueles redondos manhosos que vêm nos bonecos das 

lojas do chinês. Parei para ver e de um modo quase involuntário 

sorri.

 Senti-me como se fosse um corvo ou um pássaro qual-

quer daqueles que rouba objetos brilhantes, nada mais importava 

a não ser aquele brilho e eu queria-o para mim.

 Aquele autocolante, os cristais, o vidro e até a água, são 

mais do que si próprios; são a possibilidade de dobrar e multipli-

car a luz e fazê-las chegar a nós de um outro modo, de um novo 

modo.

Deslumbres   

v

surgiram e outros que reafirmaram a sua presença, palestras que dire-

cionaram o pensamento e participações em eventos e formações que 

sustentaram o seu desenvolvimento.

 Destas múltiplas experiências destacam-se ;

 Duas palestras no Fórum do Futuro, Outros Mundos  de Hito 

Steyerl e Trevor Paglen (Porto, 2017) e A Pluralidade do Mundo no 

Cosmos: um sonho clássico, uma realidade moderna de Michel Mayer 

(Porto, 2018);

 Conversas Foto-Fílmicas/ Alexandre Estrela (Lisboa, 2018):

 Participação através da FBAUP nas formações em vidro sopra-

do (CENCAL, Marinha Grande, 2018/2019 , na colaboração para a cria-

ção de uma cenografia para o concerto da banda Imploding Stars no 

GNRTION (Braga, 2018) e na residência na Casa do Artista da Fundação 

Bienal de Cerveira (Vila Nova de Cerveira, 2018).

 Das exposições visitadas ao longo dos últimos tempos desta-

caram-se; “360, Rachel Rossin“ (Zabrudowicz Gallery, Londres, 2018), 

“Um Imaginário Termodinâmico” de Tomas Sarraceno (MAAT, Lisboa, 

2018 ),”Scenario in the Shade” de Jonah Freeman e Justin Lowe (MAAT, 

Lisboa 20019) e a projecção de “Black Video 1 Projections” de Aldo 

Tambellini (Oporto, Lisboa, 2015).

 Do conjunto de artistas cujos trabalhos tiveram um forte 

impacto no rumo da prática e da escrita do projeto, destacam-se, 

Hito Steyerl, Trevor Paglen, Wolfgang Tillmans, Olafur Eliasson, Tomas 

Sarraceno, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Alexandre Estrela, Hollis 

Frampton, Stan Brakhage, Takashi Ito, Jonah Freeman and Justin Lowe, 

William Kentrige , Es Devlin e Robert Wilson.
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1
«A arte é uma apercecção pessoal» Cezanne 1

 

 A partir do momento em que se começa a prestar mais aten-

ção ao que nos rodeia, aquilo que outrora era mundano, passa a 

evidenciar-se; aquilo que já lá está deixa de ser estático e ganha vida.

 Algo desperta, a visão passa a ser mais do que aquilo que se 

vê, deixa de estar em potência, passa a ser consciente. Deixa de ser 

apenas um dos sentidos que nos permite reconhecer e navegar o 

mundo e transforma-se em algo mais, numa relação simbiótica entre o 

visível e o ver. Não é, no entanto, inocente, nem desprovida de conhe-

cimento, resulta de um estado constante de dormência de algo que já 

lá está. 

 O mundo e o olho fundem-se numa existência codependente, 

abrem as portas para uma múltipla possibilidade de realidades à espe-

ra de serem encontradas.

“O visível em sentido profano, esquece as suas premissas, 

assenta numa visibilidade inteira que deve ser recriada , 

e que liberta os fantasmas em si cativos” ( Merleau-Ponty, 

1961, p.28) 

 Gradualmente, vão surgindo situações peculiares em que o 

1 Traduzido do inglês  «Art is a personal apperception» transcrito do texto   
Cezannes’s Doubt, Merleau Ponty, 1945) 

NOVAS REALIDADES 
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esperado ou lógico apresenta pequenas variações. À partida, estas não 

são significativas o suficiente para gerar uma grande mutação na for-

ma como se vêm as coisas. No entanto, esses detalhes vão-se acumu-

lando, ganhando destaque e criando relações entre si.

 Aquilo que antes era apenas uma poça de água passa a ser um 

espelho, cria-se a possibilidade de encontrar no asfalto os topos das 

árvores e com apenas um toque os fazer balouçar numa outra dimen-

são.

 A partir do que já lá está emergem outras realidades, novas 

realidades. A separação entre o real e a ilusão desvanece-se.

“A arte não é construção, artifício, relação industriosa com 

um espaço e um mundo exteriores. (…) desperta, na visão 

comum de potencialidades adormecidas, um segredo de 

preexistência.” (Merleau-Ponty, 1961, p. 57)

 O mundo, este lugar onde todos os seres vivos habitam, apre-

senta-se como a base das mais diversas realidades, frutos da imagina-

ção e dos fascínios de cada um. Nunca ninguém há de ver como cada 

um de nós, cada pessoa, vê o que o rodeia de uma forma individual e 

intransmissível. Contudo, é possível partilhar aquilo que nos desperta 

a atenção através da expressão individual, espelhar no que fazemos a 

forma como se vê o mundo.

 O ser humano partilha aquilo que conhece, a sua realidade e 

perceção do mundo. Através de diversas formas de expressão indi-

vidual transmite-se a forma como se compreende o mundo, refletin-

do-se desde a disposição de objetos numa estante à forma como um 

artista representa um determinado objeto.

 Dá-se um reencantamento2 pelo mundo, um novo olhar que 

possibilita o acesso a outras dimensões, uma constante comutação 

entre a técnica, o conhecimento e a cultura.

2.  A noção de reencantamento deriva da noção de encantamento tratado por autores 
como Gunning e Onians num contexto tecnológico que relaciona o encantamento 
com o conhecimento 

vii



10 11

Quimeras

Memória descritiva

 Este trabalho surgiu do despertar de uma atenção relativa-

mente aos reflexos que surgem nas janelas do comboio.  Este deixa de 

ser apenas um transporte, algo que faz parte do quotidiano, e passa a 

ser um produtor de imagens. 

 Neste trabalho a reflexão assenta sobre a produção de ima-

gens virtuais, sobreposição de realidades que criam um novo espaço 

inabitável, um espaço fantasma criado a partir do que já la está e que 

apenas se torna possível devido a determinadas condições de lumino-

sidade dentro e fora do comboio.

 São imagens quimeras de aquilo que está dentro e fora do 

comboio.

 Em “Quimeras Diurnas” aquilo que está lá fora e aquilo que está 

dentro do comboio sobrepõe-se e “materializa-se” no vidro.

 Em “Quimeras Noturnas” aquilo que está cá dentro expande-se 

para lá das janelas, multiplica-se. Passa a existir num espelho que é 

trespassado pelas luzes em movimento que surgem do vazio.

viii



12 13

Quimeras Diurnas

ix



14 15

 As pessoas saem de si mesmas, a carne e o reflexo anu-

lam-se ao sair do comboio deixando apenas os seus fantasmas.

 As luzes dançam através dos vidros, multiplicam-se e 

fogem como se fossem estrelas cadentes. A lua confunde-se com 

os candeeiros e acompanha-me durante a viagem, ás vezes é 

cortada pelos cabos e desaparece por trás de folhas e edifícios, 

mas mesmo invisível está sempre presente. 

 As lâmpadas passam a pertencer aos olhos e os olhos 

às lâmpadas. Tudo o que existe cá dentro cresce lá para fora, 

deixa de haver diferenciação entre aquilo que vemos e aquilo que 

podemos tocar. Revela-se um lugar mágico em que as realidades 

se fundem e criam uma só, um lugar em que as pessoas pairam 

lá fora, se multiplicam e em que nada é realmente aquilo que 

aparenta.

 Uma mosca está pousada junto às estrelas, não precisa 

de voar para se movimentar. Um homem tem duas cabeças e 

uma delas está a dormir.

A grande velocidade, as luzes atravessam-me e passam a fazer 

parte de mim, as portas estão fechadas, mas eu estou lá fora. 

Quimeras Noturnas

x
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 Através de uma aproximação ao método científico e à técnica, 

a possibilidade de estudar os fenómenos como a formação de ima-

gens em superfícies refletoras, a modelação da realidade através de 

lentes e a deformação do visível como consequência do movimento, 

convergiu no conceito de ótica, a ciência que estuda a luz e os seus 

fenómenos.

 Até ao sec. XVII a luz era compreendida como um raio de luz 

que emanava ou dos objetos, ou dos olhos e apesar de haver algum 

conhecimento relativo a lentes que permitiu a produção de alguns 

dispositivos óticos rudimentares como os óculos, as propriedades da 

luz apenas foram aprofundadas a partir de 1600, primeiro com Kepler 

e mais para o meio do século através de tratados escritos por cientistas 

e filósofos como Descartes, Newton e Huygens. Deste modo o conhe-

cimento da luz e dos seus fenómenos solidificou- se, tanto no modelo 

de partículas (ótica geométrica) como no modelo de ondas (ótica 

física), servindo desde então como base para estudos da luz.

 Em Dioptique(1637), Descartes enunciou os principais fenó-

menos e aproximações à experiência da visão como algo concreto, 

falando não só de um ponto de vista das propriedades da luz, como 

também da forma como os olhos têm uma parte fundamental nesta 

relação com o mundo, provocando uma mudança de paradigma na 

visão e abrindo o caminho para os estudos empíricos da ótica centra-

lizados em diferentes áreas, como da ótica fisiológica, da ótica física e 

geométrica, expandindo também o pensamento sobre a visão através 

LUZ 2

xi
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do método intuitivo.

 Esta abordagem aproximou a visão ao campo das tecnologias 

e dos dispositivos óticos e possibilitou a manipulação do visível atra-

vés da experimentação. 

 A evolução técnica do conhecimento sobre a luz foi acompa-

nhada por uma mudança da forma como se percebe o mundo. As pri-

meiras aproximações ao estudo da ótica transmitem a ideia de que são 

os olhos que emitem a luz, como dois focos que iluminam o caminho e 

esta, ao ser refletida nos objetos, devolve-nos uma imagem. (Serway e 

Jewett, 2014, p.1058)

 No entanto, quando esta hipótese deixa de fazer sentido, o pa-

pel do humano relativamente ao mundo transforma-se e tal como nas 

consequentes revoluções técnicas (renascimento, revolução industrial, 

revolução eletrónica) a perceção que o humano tem do mundo vai-se 

metamorfoseando. 

“light is like a messenger that delivers stars and lamps to 

the doors of your perception, but magically vanishes at the 

moment you let them in” ( Ingold, 2015, p.94 )

“his ambition was not to produce a quasi-photographic 

snapshot, as though one was looking at the cosmos from a 

fixe perspective, but rather to capture the temporal unfol-

ding of a visual awareness that unites us with the cosmos 

in the very moment that it divides us from ourselves. “

(Ingold,2015, p.96)

 

No texto, Seeing with Sunbeams (2015), Ingold fala exatamente sobre 

a relação que existe entre a luz e a perceção que temos da mesma, e 

exemplifica através das pinturas de Van Gogh uma possível relação da 

atenção do olhar com a intensidade da luz.

 A luz é entendida como um fenómeno que implica o ser, algo 

que acontece não no ponto de luz, nem no olho, mas na interseção do 

olhar com a fonte luminosa e que transmite a energia radiante como 

um sinal da existência de algo. Esta luz passa a pertencer a um terceiro 

plano resultante da fusão/fissão entre estes dois corpos.

“ in fusion , the star or the sun is with me, in my eyes(…) 

but in fission, I have escaped from myself  and am abroad 

in the cosmos, in among the elements. I am with them” 

(Ingold, 2015, p.99)

 Enquanto a visão do mundo a partir de um ponto de vista da 

técnica, expandiu as possibilidades de o conhecer, através do conhe-

cimento da ótica, o que antes despertou um interesse, transformou-se 

numa possibilidade de agir.

“A tecnologia é sempre parte (…) de outras forças” 

(Crary,2017, p.31)

 A técnica e a tecnologia fazem sempre parte e interligam-se ao 

conhecimento. Apresentam-se como complemento e como raiz de um 

novo conhecimento, moldam-se e desdobram-se para chegar a outros 

objetivos e estão em constante mutação. Quer ao nível concreto, em 
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que se trabalha constantemente para superar o último modelo, quer a 

nível percetual, em que o objeto se mantém, mas ganha novos signifi-

cados.

 Revela-se algo de sublime na atração pelo maquinico, na apro-

ximação a uma realidade tecnocientífica tangente ao nosso dia a dia e 

sobre a qual nos podemos reencantar. 

“Mas a tecno-estética não tem como categoria principal a 

contemplação. É no uso, na ação que ela se toma de certa 

forma orgásmica, meio tátil e motor de estímulo.” (Simon-

don, 1992, p.256)

 A experiência de um comboio a passar a alta velocidade é não 

só um indício da força do movimento, mas um momento de incorpora-

ção da energia do comboio, um momento sublime. O mesmo acon-

tece na contemplação de grandes feitos de engenharia como a Torre 

Eiffel que revela, apesar da técnica, uma potencialidade estética.

 Surge o conceito de regime de sublimidade tecnocientífica1 

que deriva do impacto da tecnociência no ser humano e que rela-

ciona, tanto o espanto utópico como o terror com a experiência da 

tecnociência, provocando uma alienação em termos de conhecimento 

e criando uma segunda natureza tecnológica. 

 Como resultado destas aproximações, o papel da técnica e da 

ciência (em especial a ótica) reafirmam a sua importância e conduzem 

a pesquisa através de uma busca de conhecimento, sendo tão impor-

tante o conhecimento da forma como as coisas funcionam, para haver 
1  Conceito utilizado por Hermínio Martins relativamente à relação da arte 
com a tecnologia e que remete à sociedade científico-industrial, apontamento aula de 
Arte e Tecnologia, 2017 com a professora Aida Castro

uma aproximação material aos objetos e à fabricação de imagens, 

como a consequente libertação que permite ver para lá da técnica e 

encontrar algo mais. 

 Para existir luz é preciso duas entidades base envolvidas, uma 

fonte luminosa e uma materialidade que permita a luz propagar-se. 

Para a luz ser reconhecida é necessário que exista algum tipo de 

recetor, humano ou não. Com a evolução da tecnologia começamos 

a ver para lá do que é visível a olho nu. As máquinas começaram a ver 

mais do que nós, tanto em distância como na banda de frequências 

do espetro: um telescópio eletrónico, por exemplo, através de indícios 

imagéticos ou cálculos que posteriormente se transformam em ima-

gem, permite ver para além do que é visível.

 Este modo de pensar é facilmente compreensível quando apli-

cado a fontes luminosas simples, como as estrelas, lâmpadas, velas…, 

no entanto, quando pensamos em ecrãs e em telas de projeção a 

nossa relação com a luz deixa de ser a mesma.

 Quando a luz deixa apenas de iluminar e passa a transmitir in-

formação, que excede o simples assinalar de uma presença (como por 

exemplo os faróis), a forma como nos relacionamos com ela também 

muda. Uma tela de cinema em que é projetado um filme (analógico) 

nada mais é do que manipulação da luz apoiada em dispositivos téc-

nicos que possibilitam uma captura e reprodução de algo; o mesmo 

acontece numa televisão, apesar dos caminhos serem diferentes dos 

que numa projeção de um filme de 8 mm  tomam, aquilo que se torna 

visível para nós é luz codificada. A luz deixa de iluminar apenas, passa 

a transmitir e é ela própria informação.



22 23

 Deparamo-nos hoje em dia com uma diferente aproximação 

à realidade através da eletro-ótica que proporciona um modo de ver 

completamente diferente dos antes referidos. Está em questão não 

o olhar de um determinado indivíduo, mas uma tecnologia que nos 

permite aproximar à realidade que, em princípio, não é visível. Aqui 

não depende do olhar do ser humano nem da singularidade de cada 

pessoa, mas sim da evolução tecnológica. 

“ (…)os trabalhos recentes sobre a automação da perceção 

têm por objetivo declarado substituir a perceção imediata 

por uma  perceção assistida. Uma “perceção indireta” onde 

a velocidade dos eletrões substituiria com vantagem a luz 

dos raios solares ou as lâmpadas elétricas.” (Virílio, 1993,p. 

88)   

 Estas novas dimensões do real, proporcionadas por uma revo-

lução eletro-ótica permitem o acesso a outras realidades intrínsecas à 

nossa, alterando assim o mundo como o conhecemos.

São atavismos da realidade2, encontros dentro de si mesmas, coisas 

que já lá estão, mas que não são visíveis, traços que existem e que 

através dos avanços tecnológicos são redescobertos.

 Simondon, em “Sobre a tecno-estética:Carta a jaques Derrida”  

referindo-se a Gioconda de Leonardo da Vinci, escreveu:

“Não haveria nesta imagem duas técnicas sobrepostas, 

como nos palimpsestos duas imagens a serem descodifica-

2 Atavismos da realidade: ver, a partir do que existe, algo mais. Aceder a uma 
dimensão escondida, mas sempre presente.

das para inferir a mensagem-originaria que está ausente? É 

a realidade originária que permanece muda, não presente 

mas passada e ainda por vir”(Simondon, 1992, p.259)

 É exatamente esta realidade originária que permanece muda 

que interessa explorar, um atavismo, uma vontade de aceder à men-

sagem-originária que já está presente, mas não foi acedida. Através da 

técnica ver para além do que existe, mas com base no que já la está. 

“Os instrumentos óticos são acima de tudo pontos de inter-

seção” (Crary, 1999, p.30)

 A partir do momento em que a tecnologia apresenta propos-

tas de produção e formação de imagens através da construção de dis-

positivos óticos, cria-se uma multiplicidade de discursos provenientes 

dos mais diversos campos do conhecimento. A tentativa de compreen-

são da visão cria interseções entre disciplinas e pensamentos, resultan-

do numa teia de conhecimentos em constante expansão que refletem 

a forma como se perceciona tanto o mundo, como o ser humano. Gera 

novas realidades. 
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 Apresenta-se Através do Espelho um objeto instalado 

no chão de uma das salas da Casa da Prelada, parte da exposi-

ção Noroeste-Sudoeste em Outubro 2018.

 O objeto é composto por uma superfície refletora (acríli-

co negro) três fotografias e dois desenhos.

 Este trabalho surgiu da necessidade de explorar as pro-

priedades da luz e da matéria e relacionar aquilo que é visível, 

com aquilo que pode existir. Um reflexo prático dos fenómenos 

que estavam a ser estudados e que possibilitam a criação de 

imagens, através do que lá está.

 Os três elementos deste objeto ilustram aquilo que 

pode ser criado, como é visível nas fotografias, mas procuram 

em primeiro lugar proporcionar uma experiência,  semelhante 

ao que acontece por acaso, como retratado nos textos que se 

seguem. 

xii

Reflexos Solares

Memória Descritiva
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Os rastos dos aviões são espelhos

O céu foi rasgado pelos rastos de três aviões em linha e um mais 

afastado, invisível nas imagens pela sua subtileza. Lá longe mo-

vimentavam-se devagarinho deixando um rasto de luz contra a 

luminosidade do sol posto. 

O movimento do avião proporcionou-me ver através do rasto de 

fumo deixado no céu os últimos raios de sol. 

O fumo funcionou como um espelho, uma superfície que faz ver 

mais do que estava no céu naquele momento. Tal como nos espe-

táculos de magia e espirituais do século das luzes, o rasto que 

o avião deixou funcionou como meio para fazer aparecer algo 

mais. O fantasma do sol surgiu. (Kittler, 2010)

xiii



28 29

Reflexos Lunares

I

 

A lua multiplicou-se na escuridão, deixou um rasto. 

Acompanhou-me ao longo da viagem com as suas duas réplicas, 

por vezes eram todas uma só e por vezes afastavam-se umas das 

outras como um fole.

Quando as arvores se intrometiam a luz das luas rasgava a es-

curidão e reafirmava a sua existência. Às vezes pairavam lá fora 

como se pertencessem às povoações distantes e no momento 

seguinte misturavam-se com as pessoas e o comboio.

A lua multiplicou-se tal como a nossa realidade se pode multipli-

car se estivermos dispostos a ver para alem do que lá está.

II

A lua salta de janela em janela à medida que avança.

Ali nas janelas a lua não é redonda nem é uma só, são pontos de 

luz escorregadios e moldáveis que apenas existem quando olha-

mos para eles. São reflexos de uma lua impossível de alcançar 

que parece estar mais perto por se materializar em algo acessível 

a quem observa, não passando, no entanto, de uma ilusão de 

proximidade. 

As luas representadas nos reflexos são miragens de uma reali-

dade longínqua, inacessível, são possibilidades de um percurso 

que a luz direcionada do sol e refletida pela superfície lunar nos 

indica da existência da própria lua. E aquelas luas que vemos nos 

reflexos são apenas outros caminhos que a luz tomou até chegar 

até aos nossos olhos.

Aquelas luas que existem na superfície de vidro são mais impor-

tantes do que a própria lua, desafiam a sua existência condiciona-

da por um olhar restringido a um momento e a um lugar. Aquelas 

luas são ilusões, mas são reais. São novas luas, são momentos 

que pertencem a quem se dispõe a observar. 

xiv
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 O mundo como o conhecemos está enquadrado pelas ima-

gens que nos chegam. 

 A partir do momento que se mergulha no mundo da ótica e 

tendo o conhecimento da forma como a luz interage com lentes e es-

pelhos (reflexão, refração e difusão da luz), surgem dispositivos óticos, 

objetos construídos que procuram manipular a luz de forma a que seja 

possível ver o mundo de outras formas e para lá do que é possível ver 

apenas com os nossos olhos.

 Surgiram telescópios, estereoscópios e câmaras fotográficas 

que permitiram ver o mundo para lá do imaginário, revelaram-se reali-

dades micro e macro, incitando até aos dias de hoje uma necessidade 

do conhecimento do universo cada vez mais aprofundado.

 No entanto, para além das mudanças de escala criada por 

determinados dispositivos, o aumento da velocidade mecânica (com-

boios, aviões, carrosséis) e da velocidade da luz (eletro-ótica), modifica 

também a relação do ser humano com o mundo, desde o efeito de 

paralaxe do movimento 1aos cabos de fibra ótica2. 

Este capítulo reflete sobre os dispositivos que se destacaram na minha 

pesquisa tanto pela sua importância histórica, como pela relação dire-

ta com as questões da produção de outras realidades. Categorizam-se 

1 «the change of spatial relationships as we move our heads» (Sacks, 2006) 
neste caso o aumento da velocidade proporcionado por comboios e outros dispositi-
vos mecânicos proporcionam um aumento no efeito de paralaxe do movimento.
2 «…light is confined to traveling within a rod, even around curves, as the re-
sult of successive total internal reflections. (…)A flexible light pipe is called an optical 
fiber.» (Serway, Jewett,2014)

DISPOSITIVOS ÓTICOS 3

xvi
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em dois grupos, os da luz direta, que surgiram como fruto do conheci-

mento da ótica clássica (física e geométrica), e os da luz indireta, quan-

do a velocidade da luz passa a iluminar, devendo tanto à velocidade 

dos eletrões e dos fotões como à velocidade do cálculo eletrónico dos 

pixéis. (Virilio, 1993)

 Estas mudanças estão impressas na história da arte, não só 

como indícios e contribuições perante um pensamento da visão e da 

luz, mas também na modelação dessas formas de ver, através de me-

canismos e dispositivos utilizados por artistas para representar aquilo 

que vêm, tendo um papel ativo no desenvolvimento dos mesmos.  

 Os dispositivos óticos acompanham a curiosidade do ser hu-

mano de descobrir para lá do que é visível.

 Um dos primeiros dispositivos de formação de imagens é a ca-

mera obscura. Através da entrada de luz por um pequeno orificio numa 

câmara escura, projeta-se uma imagem invertida do objeto exterior 

numa das paredes do seu interior. 

 Foi durante o Renascimento que o modelo da camera obscura 

ganhou notoriedade. Devido ao desenvolvimento das tecnologias 

das lentes e da ótica, a possibilidade de um dispositivo que represen-

tasse o real concretizou-se e passou a ser utilizado por artistas como 

meio para atingir a perfeição na representação da perspetiva. Isso fez 

com que a camera obscura se tornasse no principal modelo utilizado 

para explicar a visão humana ao ser adotado por diversos campos do 

conhecimento, tanto empírico como racional, ultrapassando as ciên-

cias exatas e estando presente no desenvolvimento do pensamento 

filosófico.

“Logo, a camera obscura não pode ser reduzida a um 

objeto tecnológico ou discursivo: é uma amálgama social 

complexa cuja existência enquanto figura textual nunca foi 

separável dos deu usos maquinais.” ( Crary,2017 p.63 )

 A camera obscura altera o paradigma da visão através de uma 

descentralização do observador.

 No entanto para além das funcionalidades técnicas e do im-

pacto que teve na posição do observador relativamente à visão e ao 

mundo, a presença da camera obscura assinala-se devido à sua relação 

com a captura de imagens de um mundo exterior, como a base do 

conhecimento que possibilitou a fotografia e o vídeo. Estabelecendo 

uma separação entre a realidade e aquilo que é capturado através dos 

dispositivos óticos.

“In essence, the lanterna magica simply turns the camera 

obscura  inside out.”(Kitler, 2010, p.70)

 Cerca de um século depois do aparecimento da camera obs-

cura surgiu a lanterna magica que reverteu a construção da primeira 

ao situar a fonte de luz no interior do objeto, substituindo o sol por 

uma de luz artificial (vela) e projetando para o exterior do objeto uma 

imagem através do uso de espelhos e mais tardes sistemas de lentes. 

 Este dispositivo foi utilizado com diversas finalidades. Tendo a 

sua origem nas bull’s eue lanterns (Kitler, 2010, p.70), dispositivos utili-

zados para iluminar à noite e também para criar ilusões em contexto 

bélico, a lanterna mágica herdou as suas características e aperfeiçoou a 
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tecnologia de projeção de imagens, criando melhores ilusões. 

 A lanterna mágica revelou uma das suas utilidades ao ser 

utilizado como dispositivo de propaganda religiosa sendo utilizado 

pelos jesuítas como forma de atrair e controlar as populações, sendo 

também utilizada como meio para aceder a um patamar de espirituali-

dade mais elevado, através da representação do invisível.  Foi também 

utilizada como meio de aterrorizar e iludir as populações através da 

projeção de fantasmas.

 As qualidades místicas e a capacidade de projeção, ou seja, 

de formação de imagem, não no interior, mas no exterior do objeto, 

fazem deste dispositivo uma tecnologia de relevo neste trabalho. Ao 

apropriar-se do próprio mundo para puder alcançar algo do imaginá-

rio, a lanterna magica¸ materializa o impossível, é fruto da imaginação 

e cria realidades, mesmo que estas tenham um caráter completamente 

manufaturado.

 A velocidade surge não como um dispositivo, mas como algo 

proporcionado pela evolução tecnológica e que se relaciona direta-

mente com as questões da ótica. Aparece no contexto deste projeto 

devido ao comboio que se destaca devido à sua qualidade como pro-

dutor de imagens, tendo sido representado e utilizado como modelo 

visual na fotografia e no vídeo/ cinema. 

 Neste contexto, o comboio transforma-se num dispositivo óti-

co. Como uma camera obscura observa o que está ” lá fora” e separa-se 

dessa realidade fugidia; por outro lado, é também uma lanterna ma-

gica, que utiliza a própria superfície do vidro para projetar no exterior 

(pelo menos para quem se situa no seu interior) uma outra realidade. 

 Ao tirar uma fotografia a imagem que fica retida, para além 

de ser um enquadramento de aquilo que é visível, permite também 

analisar um momento parado no tempo. O mesmo acontece quando 

se olha pela janela de um comboio, a velocidade cria uma distorção na 

imagem.

 A experiência do comboio é em si uma conquista da ótica, o 

aproximar de um telescópio materializa-se através do movimento do 

comboio.

 No entanto, a velocidade atua não só de um modo mecâni-

co, com a evolução da técnica entramos no espaço da eletro-ótica, 

de uma luz indireta em que a velocidade de um outro modo tem um 

papel central.

“… a iluminação eletro-ótica substitui doravante a ilumi-

nação elétrica como esta última renovou no seu tempo o 

nascer do dia” (Virilio,1993,p.24)  

 Passa a ser possível ver para lá do visível, surgem ecrãs de 

várias formas e tamanhos que possibilitam aceder a realidades total-

mente fabricadas e a presenciar em tempo real o que está a aconte-

cer numa outra parte do globo.  Aqui a velocidade transforma-se no 

instantâneo, deixa de existir um objeto de tradução da informação, a 

imagem produzida é como um iceberg de informação da qual apenas 

nos chega uma porção destilada e legível aos nossos olhos. 

 Desde a criação do estereoscópio (Crary, 2017) até as mais re-

centes realidades virtuais assistidas por óculos 3D, são criadas ilusões 
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tridimensionais que se assemelham cada vez mais a nossa realidade, 

produzidas através da manipulação de imagens de forma a enganar o 

cérebro. Cria-se um espaço completamente fabricado pela eletro-óti-

ca, mas que não existe sem o envolvimento do humano como proces-

sador das imagens que lhe são alimentadas.

 O ser humano deixa-se iludir. Tudo resulta de uma ilusão, de 

um efeito. É a “natureza alucinatória e fabricada da experiência” (Crary, 

2017, p. 164 ) do estereoscópio. A mente cria uma ilusão com recursos 

a elementos técnicos não evasivos. 

 A barreira entre aquilo que é real e aquilo que é virtual deslo-

ca-se. O observador é ilusionista e o iludido (Cary. 2017, p.180), nunca 

existe uma imagem estereoscópica, apenas existe uma ilusão. O obser-

vador é enganado por si mesmo.

 Todos os dispositivos óticos agem como filtros da realidade, 

alteram a forma como vemos o mundo e nos relacionamos com ele e 

têm a capacidade de formatar e moldar aquilo e como vemos. 

Estes revelam realidades, mas também criam ilusões, transformam a 

forma como vemos a realidade quer através de processos mecânicos 

como através do estudo da forma como o nosso cérebro funciona e 

processa as imagens.

 O olho é como uma máquina que nos liga ao mundo exterior.0 

No entanto a sua simples existência não é o que possibilita a visão, é 

apenas parte de um todo, uma roda na engrenagem. O olho é um filtro 

da realidade.

xvii
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Olhos de vidro

Memória descritiva:

 O vidro é um material que desde o início deste projeto se des-

tacou devido às suas qualidades de manipulação da luz. 

 Quando surgiu a oportunidade  de participar na formação de 

vidro soprado, (CENCAL, Marinha Grande, 2018) a primeira ideia foi 

utilizar este material para criar lentes acessórias à câmara fotográfica. 

No entanto, ao entrar em contacto com o vidro, ideia de lente foi supe-

rada.

 As peças em vidro tornaram-se dispositivos através dos quais 

se encontra novas formas de ver o mundo, acessórios à visão, meios de 

distorção da realidade. As peças subiram ao nível dos olhos e a câmara 

foi esquecida.

 Em 2019 repetiu-se a oportunidade de trabalhar com o vidro. 

Desta vez o objetivo foi estabelecido de início. Fazer Olhos de Vidro, ob-

jetos através dos quais fosse possível espreitar com um ou dois olhos.

Os Olhos de Vidro são objetos físicos e a experiência que proporcio-

nam.

 Dos  Olhos de Vidro surgiram dois trabalhos, um conjunto de 

fotogramas e a instalação de uma das peças na exposição coletiva 

Braço realizada em  Galeria Cozinha, FBAUP, Maio 2019.  

 Os fotogramas (imagens i, xvii e xx) resultam da procura de um 

modo de fixar a forma como a luz interage com o vidro sem envolver 

um dispositivo externo. O papel fotográfico imprime nele mesmo, a 

luz que transpõe o vidro.

xviii
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VER COM DOIS OLHOS 4
 Temos dois olhos através dos quais vemos o mundo. São au-

xílios de navegação, transmitem-nos informação para que possamos 

deslocar, reconhecer e interagir com o espaço.

 Nos capítulos anteriores fala-se sobre a luz, sobre as tecnolo-

gias e os dispositivos que nos permitem ver o mundo e aceder a ima-

gens que superam a visão humana. Este capítulo recai sobre a visão, 

sobre os olhos e a forma como o humano capta e interpreta a informa-

ção de um mundo exterior.

 Para compreender a imagem que nos chega do mundo e todos 

os fenómenos intrínsecos ao ser humano, como as pós-imagens, a ati-

vidade fosfénica e a estereoscopia, é necessário compreender a forma 

como o olho funciona, como recebe as imagens e como as processa. 

 

“O olho é composto por um sistema ótico que faz chegar 

a luz à retina. A imagem produzida na retina será uma 

imagem real, invertida e de menor tamanho. A refração é a 

alteração da trajetória e velocidade que um raio luminoso 

experimenta ao passar de um meio a outro. O poder refra-

tivo do olho é resultante da interação geométrica do poder 

refrativo da córnea, poder refrativo do cristalino, profun-

didade da câmara anterior e comprimento axial do olho.” 

(RNEHR OFTALMOLOGIA, 2016 p. 8)1 

1 Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação de 
Oftalmologiaxxi
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 Na sua essência a visão não passa de um conjunto de indica-

dores que quando interpretados pelo cérebro, criam uma imagem de 

aquilo que nos rodeia. Não existe nenhum filtro mais imposto à expe-

riência da visão do que os nossos próprios olhos, estamos presos num 

universo imagético individual. No entanto, esta deficiência, esta falta 

de uniformidade é homogeneizada através de códigos, da linguagem, 

deixando um espaço ambíguo de interpretação de aquilo que é visível. 

 Como referido, a evolução tecnológica altera a forma como se 

conhece o mundo. Os olhos não podem adquirir capacidades extraor-

dinárias como ver os raios X, mas podem ser educados a ver de um 

determinado modo e ser enganados.

 

 Uma ilusão ótica é uma forma de enganar o olho e o cérebro. 

A perceção visual da tridimensionalidade é uma ilusão, conhecemos o 

mundo através de um emaranhar de sentidos.

 O tato é o único sentido tridimensional, reconhece o espaço. 

Quando aliado a outros sentidos permite aceder a esta tal realidade, a 

este mundo inacessível e completamente fabricado pelo cérebro. Os 

nossos olhos captam a luz, os contrastes, as cores, os movimentos e 

através deles podemos associar um cubo conhecido com o tato, à ima-

gem do cubo que reconhecemos através dos contrastes luminosos.

 Há determinados momentos em que, através de uma cons-

ciencialização da visão, a ilusão se evidencia. Quando visualizamos 

uma imagem em alto contraste, seja ela fabricada ou natural e de 

seguida olhamos para um plano, a imagem repete-se como se estives-

se ficado presa nos olhos. Devido ao alto contraste os olhos não têm 

tempo para se adaptar à mudança num curto espaço de tempo produ-

zindo uma pós-imagem, num outro lugar, como se fosse um fantasma. 

Algo semelhante acontece ao sair de um compartimento escuro ou 

vice-versa, em que os nossos olhos precisam de tempo para se adaptar 

à mudança de luminosidade, provocando uma cegueira momentânea.

  No entanto, existe outro tipo de imagens completamente 

fabricadas pela atividade entre o cérebro e o olho, a atividade fosféni-

ca. Surgem padrões ou formas, espetáculos luminosos induzidos pela 

ausência de estímulos externos luminosos ou através da «ingestão de 

drogas, prática de meditação ou estimulação mecânica ou elétrica. 

(Estrela, 2016, p. 75)

 

 Há um dispositivo que é especialmente intrigante pela sua 

capacidade de induzir a visualização de coisas para lá do visível, a 

dreamachine (Brion Gysin) que através de um flickr constante de luz 

sobre as pálpebras fechadas, proporciona um espetáculo luminoso.2 

 Todas estas experiência e fenómenos são realmente inte-

ressantes e intrigantes, no entanto a visão binocular é, apesar de ser 

considerada a norma, aquela que mais me interessa explorar. 

 A tridimensionalidade é interpretada pelo nosso cérebro a 

partir de indicadores de profundidade como a perspetiva, as sobras e 

o movimento (paralaxe) e a perspetiva aérea, sendo todos estes indi-

cadores reconhecíveis com apenas um olho (monoscopia). No entanto, 

a estereoscopia (visão binocular) é a única forma de realmente ver a 

tridimensionalidade, ao contrário dos outros indicadores que apenas 

2 texto “ O sol cega e deixa de cegar” p. 53



46 47

indicam a existência da tridimensionalidade. 3

 A estereoscopia resulta do alinhamento perfeito das duas 

imagens captadas pelos olhos, criando uma imagem tridimensional 

perfeita do mundo. No entanto nem todas as pessoas (e animais com 

os olhos paralelos e direcionados para a frente) têm visão estereoscó-

pica, ou seja, as imagens captadas pelos olhos não convergem num 

ponto.  

 Esta incongruência visual pode resultar de um acidente ou 

doença que afete o sistema nervoso, os músculos oculares ou o cé-

rebro, o que provoca um deslocamento nos eixos de visão e as duas 

imagens deixam de convergir, provocando diplopia (visão dupla) uma 

sobreposição das imagens captadas por cada um dos olhos.

 Por outro lado, também se pode nascer sem a capacidade de 

convergir as duas imagens devido a um desvio de um dos olhos do 

seu eixo de visão, que pode ser constante ou intermitente, o estrabis-

mo (Khurana, 1996, p. 318).

 

 A vontade de compreender a forma como as pessoas veem 

surge de um questionamento relativamente ao meu próprio estrabis-

mo. Para mim é impossível ver os efeitos tridimensionais dos estereos-

cópio e das imagens , eu não tenho uma visão estereoscópica, o que 

me faz refletir não só sobre a ilusão da tridimensionalidade por não a 
3 «There are, of course, many other ways of judging depth: occlusion of distant 
objects by closer objects, perspective (the fact that distant objects appear smaller), 
shading (which delineates the shape of objects), “aerial” perspective (the blurring and 
bluing of more distant objects by the intervening air), and, most important, motion 
parallax —the change of spatial relationships as we move our heads. All these cues, 
acting in tandem, can give a vivid sense of reality and space and depth. But the only 
way to actually perceive depth rather than judge it is with binocular stereoscopy.» 
(Sacks, 2006)

conseguir ver como maior parte das pessoas, mas também sobre os 

meus mecanismos de visão. 

 A forma mais fácil de compreender a visão heteroscópica (não 

binocular) é através da analogia do cinema. A luz cria profundidade 

nas imagens, tal como a perspetiva e o movimento. Os meus olhos 

recebem os duas imagens simultâneas, no entanto são processadas 

através de mecanismos diferentes do que na visão binocular normal. 

Os meus olhos são alternantes e suprimem a informação duplicada 

através da fusão das duas imagens ,

 Quando fixo um objeto relativamente próximo, um dos olhos 

domina a imagem enquanto o outro apenas preenche as lacunas na 

restante imagem, provocando um ponto de vista fixo como se fosse 

uma câmara. No entanto, é um exercício cansativo o que pode levar 

o olho não dominante a “fugir” quando está fatigado, como acontece 

após uma aula de desenho, após uma leitura ou especialmente no fim 

do dia. 

 Há certas desvantagens práticas que derivam do estrabismo, 

sendo a principal uma maior dificuldade em avaliar as distâncias prin-

cipalmente em lugares mal iluminados e uma maior dificuldade em 

interagir com objetos que se encontram em movimento, refletindo-se 

em atividades banais como descer as escadas, acertar na fechadura ou 

jogar jogos de bola.

  No entanto não vejo isto como algo negativo, muito pelo 

contrário, dá-me a possibilidade de experienciar o mundo de um 

modo ainda mais distante (ou mais próximo?) de aquilo que realmente 

existe. Todas as problemáticas que foram surgindo relativamente à 
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Memória descritiva:

 Este trabalho é um conjunto de experiências, tentativas de 

aproximação e questionamento relativamente à forma como as outras 

pessoas vêm ou como eu vejo, uma pragmatização da minha própria 

visão. 

 Nada é o que parece e aquilo que aparece são apenas possibi-

lidades, reflexos de pensamentos que se refletem em imagens tanto 

fotográficas e videográficas como desenhos, renderizações da realida-

de.

 Os desenhos debatem a minha falta de estereoscopia e resul-

tam de um exercício de alternância do ponto de vista de cada um dos 

olhos. Não são apenas um exercício ilustrativo das diferenças existen-

tes pois têm também um caráter de questionamento daquilo que cada 

pessoa vê e como estas pequenas diferenças criam uma imagem do 

mundo singular de cada pessoa.

  O comboio transforma-se numa dreammachine.

visão acabam por se tornar ainda mais misteriosas; não deixando de 

ser relativamente perturbador pensar que existe todo um mundo de 

possibilidades inacessíveis ao meu olhar. 

 Tal como aqui acontece todo o nosso mundo está repleto de 

essas possibilidades, realidades ou formas de ver aquilo que já existe 

de uma outra forma, de um outro ponto de vista. 

Dois olhos, dois mundos

xxii
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Deixa-me ver com os teus olhos

Ver com os olhos de outra pessoa é deixar-se apaixonar pela 

forma como essa pessoa vê o mundo, entregar-se ao imaginá-

rio de alguém que de alguma forma conversa connosco. Exige 

uma disponibilidade para se deixar absorver por algo que não 

nos pertence, permitir uma troca de algo que não pode ser 

trocado.

Ver com os olhos de alguém é a possibilidade de entrar num 

universo que não é nosso, mas do qual podemos partilhar. 
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O sol cega e deixa de cegar 

Fechei os olhos, o sol batia na minha cara e uma outra realidade 

começou a surgir, uma outra realidade proporcionada pela luz 

pela sombra e pelo movimento.

Eram 4 da tarde e o sol estava junto ao mar, atravessava as árvo-

res e batia em mim. Radiante, dava vida aquilo que estava aqui.

Ao fechar os olhos surgiu uma nova realidade; de olhos fechados 

estava mais desperta do que de olhos abertos.

Pontos e traços surgiam e repetiam-se no meu olhar, fruto dos 

contrastes criados pelo atravessar do sol através das árvores.

Tons avermelhados e alaranjados inundaram a minha visão, os 

pontos de luz ficaram marcados na minha retina (retinal after 

image) e ganharam vida e cor, eu persegui-os com o meu olhar, 

mesmo de olhos fechados, e estes passaram a pertencer á minha 

realidade.

A vibração criada pelo flickr da luz que atravessava as folhas trou-

xe vida à escuridão, criou um filme dentro do meu cérebro, não 

foi preciso nada mais do que fechar os olhos e deixar-me levar por 

aquilo que já lá estava.

Quando ocasionalmente abria os olhos, novas luzes ficavam pre-

sas no meu olhar. Naquele momento o comboio tornou-se numa 

dreammachine, erguida a partir do que já lá está.

O sol cega e deixa de cegar 
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DEPOIS 5
 Durante o percurso deste projeto, surgiram temas distintos, 

teorias contraditórias e questões complexas, resultando numa panó-

plia de objetos de estudo que, apesar de nem sempre se relacionarem, 

têm como base a mesma predisposição, múltiplas formas de ver. 

 Desde uma aproximação mais sensorial a uma pesquisa cien-

tífica o objetivo manteve-se, foi apenas tomando diversas formas. Os 

textos e os trabalhos apresentados ilustram essa urgência de descobrir 

mais coisas que se acumularam como uma nuvem de interesses. Estes, 

materializam-se de um modo tangente, em diversos projetos que po-

dem ser vistos como independentes, mas que não existiriam uns sem 

os outros. 

 Depois de explorar diversos materiais e mecanismos, a necessi-

dade de criar um objeto ou uma imagem representativa das múltiplas 

realidades possíveis, transforma-se na possibilidade de as manipular e 

de construir um ambiente em que as suas características se apresen-

tem autonomamente. 

 Após uma dissecação dos diversos temas e objetos, é na sua 

aproximação que o significado reside. Todos os objetos e imagens 

podem ser autónomos, mas é ao relacionarem-se que realmente ga-

nham significado. Abre-se espaço para um conhecimento da realidade 

cada vez mais profundo e ao mesmo tempo cada vez mais abstrato. Tal 

como um microscópio que procura ver mais perto e atinge universos 

cada vez mais longínquos.
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O espelho perdeu o sentido. 

Quando nenhuma das imagens que surgiam no espelho faziam 

sentido e apenas o negro parecia encaixar, a ausência de qual-

quer imagem era mais significativa do que qualquer recorte do 

real que este podia captar.

De repente o espelho deixou de ser um espelho e passou a ser 

um buraco negro, um espaço que nada tinha e que ao mesmo 

tempo tinha tudo. Absorveu a luz e projetou uma marca do que 

lhe tinha tocado, redirecionou a imagem provocando o apare-

cimento de um vulto, de um fantasma, de algo que fisicamente 

não existia nem no espelho nem no espaço onde aparentemen-

te existia.

O espelho passou assim a ser também um olho, refletindo o que 

se passava em outro lugar. Um espelho negro como uma pupila 

que observa o mundo, absorvendo toda a luz que lhe chega.

O espelho ganhou outros sentidos, a ausência e a presença da 

imagem, a luz de onde sai a escuridão e a escuridão de onde sai 

a luz.

 

O espelho é um buraco negro
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