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"Our task is to make trouble, to stir up potent response to devastating events, as 

well as to settle troubled waters and rebuild quiet places. In urgent times, many of 

us are tempted to address trouble in terms of making an imagined future safe, of 

stopping something from happening that looms in the future, of clearing away the 

present and the past in order to make futures for coming generations. Staying with 

the trouble does not require such a relationship to times called the future. In fact, 

staying with the trouble requires learning to be truly present, not as a vanishing 

pivot between awful or edenic pasts and apocalyptic or salvific futures, but as mortal 

critters entwined in myriad unfinished configurations of places, times, matters, 

meanings." 

 

Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin In The Chthulucene. 
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resumo 
O Porto é uma cidade conhecida por seu patrimônio e cultura material associado 

a  palacetes, jardins e artefatos monumentais e históricos. A cidade também se destaca por 
vestígios inquietantes de fábricas e instalações abandonadas, casas em ruínas e territórios 
negligenciados. A degradação destas arquiteturas e seus contextos são usualmente definidos 
como subprodutos da cultura material consoante noções de caos, insucesso e repugnância. 
Em contraste, ao olhar para o abandono e arruinamento com pensamento crítico e recursos 
criativos essa pesquisa estica os limites colocados pela arquitetura, patrimônio e a curadoria. 
Estudam-se as potencialidades da ativação curatorial destes espaços, que performam uma 
relação produtiva com o passado e o futuro, procurando leituras de suas possíveis narrativas 
e sobreposições na contemporaneidade. Quais possibilidades emergem quando a decadência 
é compreendida em vez de resistida? Onde traçamos a linha entre os considerados escombros 
de uma atividade industrial e o patrimônio ou entre natureza e cultura?  

À medida que a antiga Central se vai destruindo e tornando menos legível enquanto 
objeto oficial do património industrial, explora-se sua reativação e entendimento no estado 
atual. Será possível considerar este edifício um agrupamento temporário da matéria e 
postergar sua memória desconectada de sua presença e persistência material? Deste modo, 
remontar algo novo a partir das ruínas deste edifício com futuro incerto, das suas camadas de 
significado e novas espacialidades e materialidades, pondo em causa os possíveis ganhos de 
cuidarmos do passado sem congelá-lo no tempo.  

Estes questionamentos são abordados a partir do atravessamento de conteúdos 
teóricos, da escrita e do contato direto com uma arquitectura em ruínas e seu contexto na 
cidade do Porto. Partindo de um ponto de vista teórico, identificam-se práticas e perspectivas 
contemporâneas curatoriais e artísticas que se debruçam em âmbitos semelhantes aos que se 
deseja desvelar. No seguinte momento, em um nível prático, são identificados estudos de caso 
que oferecem alternativas intelectuais e práticas de como se pensar, gerenciar e documentar 
o patrimônio e a preservação ampliando seus conceitos de maneira orientada para o futuro. 
No terceiro capítulo, adentramos as particularidades da Central Termoeléctrica do Freixo 
(Campanhã, Porto), abandonada desde sua desativação em 1972, como laboratório 
investigativo e experimental para o projeto curatorial Materialidades Persistentes.  
_______________ 
Palavras-chave | estudos curatoriais, arquitetura, tecno-naturezas, cultura contemporânea, 
preservação experimental. 
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abstract 

Porto is a city known for its heritage and material culture associated with monumental and 

historical palaces, gardens and artefacts. The city also stands out for its disturbing remnants of 

abandoned factories and facilities, ruined houses and neglected territories. The degradation of 

these architectures and their contexts are usually defined as by-products of material culture 

according to notions of chaos, failure and disgust. In contrast, by looking at neglect and ruination 

with critical thinking and creative resources, this research stretches the limits placed by 

architecture, heritage and curatorship. We study the potential of curatorial activation of these 

spaces, which perform a productive relationship with the past and the future, looking for readings 

of their possible narratives and overlays in contemporary times. What possibilities emerge when 

decay is understood rather than resisted? Where do we draw the line between what is considered 

rubble from an industrial activity and heritage or between nature and culture? 

As the old Central is being destroyed and becoming less recognized as an official object of 

industrial heritage, its reactivation and understanding in the present state is explored. Is it 

possible to consider this building as a temporary arrangement of matter and postpone its memory 

disconnected from its presence and material persistence? Reassemble something new from the 

ruins of this building with an uncertain future, its layers of meaning and new spatialities and 

materialities, calling into question the possible gains of taking care of the past without freezing it 

in time. 

These questions are addressed based on the crossing of theoretical contents, writing and 

direct contact with a ruined architecture and its context in the city of Porto. From a theoretical 

point of view, contemporary curatorial and artistic practices and perspectives are identified 

focusing on researches that touch upon a similar concern that the ones to be unveiled. In the 

following moment, on a practical level, theories and case studies offer intellectual and practical 

alternatives on how to think, document and manage heritage and preservation, expanding its 

concepts in a future-oriented manner. In the third chapter, we go into the particularities of the 

Freixo Thermoelectric Power Station (Campanhã, Porto), abandoned since its desactivation in 

1972, as an investigative and experimental laboratory for the curatorial project Persistent 
Materialities.  

_______________ 

Keywords | curatorial studies, architecture, tecno-natures, contemporary culture, experimental 

preservation. 
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notas prévias  

  

O primeiro semestre deste ano letivo decorreu com normalidade, porém, no segundo semestre 
deu-se a pandemia do COVID-19 alterando o plano dos trabalhos, que previa uma exposição 
física. Os constrangimentos impostos pela pandemia afetaram o acesso físico do terreno e ao 
material de arquivo.  
Esta dissertação está redigida em português do Brasil, dada a nacionalidade da autora.  
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Figura 1. Ilustração da narrativa sobre a visita à Central 
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Uma arquitetura monumental surge na paisagem da encosta declivosa do Freixo. Sua fachada com 

expressivos frontões e grandes janelas guarda os traços do que, com um olhar minucioso, se lê: UEP. Um 

acanhado cercamento tenta impedir a passagem, mas a curiosidade faz com que, cada um a seu modo, 

encontre uma maneira de transpor esta barreira. Numa primeira visita às ruínas da antiga Unidade Elétrica 

Portuguesa notam-se os vestígios de uma arquitetura industrial, parte dum grandioso investimento em 

infraestruturas de fornecimento de energia elétrica no Porto e cidades vizinhas. Me deparei com uma 

construção retirada de sua função, onde as máquinas da fábrica original já não estavam ali, as torres de 

energia não tinham fio de passagem e pairavam sobre a paisagem como esculturas. Confrontada com 

justaposições misteriosas, com o depósito de materialidade desordenada da decadência e do abandono e 

com os rastros deixados de visitantes humanos e não-humanos que deixaram sementes na imaginação 

sobre o que havia se passado.  

O edifício era habitado agora por uma nova ecologia e renaturalização, por um sem fim de 

conexões em constante decomposição que traçavam novas associações entre coisas. As telhas antes 

instaladas na estrutura metálica do telhado, agora habitam o chão e o céu é convidado a entrar. As 

subsequentes aberturas de janelas e portas, agora sem vidros e caixilhos, desestabilizam a percepção de 

profundidade, antes não possíveis para um olhar desatento. O contraste de materiais e texturas mostram 

a ação do tempo e dos quase cinquenta anos em abandono. Paredes arruinadas evidenciam que nunca 

foram necessárias para manter a estabilidade do edifício. Nenhum cômodo é adentrado sem esforço: é 

preciso tomar cuidado onde pisa, olhar pra cima e ver se não há algum risco de acidente. A nova condição 

do edifício exige outro tipo de comportamento de quem entra, contam histórias fragmentadas e desafiam 

o que eu pensava que sabia sobre arquitetura e patrimônio.  

O passeio é interrompido abruptamente pela vigilância de um drone pairado no ar, a indicar a 

saída… 

Beatriz Duarte 
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Assim como a Central Termoeléctrica do Freixo, um conjunto de outras fábricas 

arruinadas, demolidas, reconvertidas ou ainda em funcionamento se instalam nesta porção da 

cidade. O contato direto com a entropia deste espaço, suas partes menos desejáveis — por 

vezes confusas, tóxicas e repugnantes — e sua alteridade trouxeram à tona uma realidade não 

discutida nas especulações históricas e econômicas que circundam esta paisagem. Por um 

lado, a Central é objeto de pesquisa de historiadores, arqueólogos e arquitetos que pleiteiam 

sua importância como parte do patrimônio industrial, numa cidade onde nenhum edifício é 

classificado como tal. Estes estudos buscam reacender as discussões sobre a importância 

histórica e política do passado industrial, os importantes acontecimentos passados nas 

fábricas em funcionamento e a necessidade de sua reconversão para novos usos. Por outro, 

são propriedade privada de importantes e sigilosos empresários que aguardam o próspero 

crescimento futuro do Porto Oriental e arrasamento de suas infraestruturas como uma tabula 

rasa. 

A busca por compreender as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e por modelos 

de reuso de arquiteturas abandonadas foi interesse de pesquisa ainda enquanto estudante de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil e, mais aprofundadamente, no meu trabalho 

de conclusão de curso. A investigação focou-se na análise espacial, social e arquitetônica do 

Mercado de Santa Tereza, abandonado há anos, em Belo Horizonte (Brasil). Ao reconhecer 

seu caráter transitório e aberto à experimentação, identificou suas potencialidades enquanto 

lugar de prototipação, improvisação e brecha para práticas de modelos de ocupação mais 

livres e radicais. Um grupo de táticas, micrológicas de organização e apropriação do espaço 

foram compiladas num glossário alternativo, intitulado Impossibilidades1 que, em um exercício 

experimental e processual, reúne temas comuns de projetos desenvolvidos em diferentes 

países. Estas linhas temáticas, aplicadas ao Mercado e alinhadas à diversidade de ideias, 

 
1O projeto realizado no âmbito da graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria 
com João Pedro Lacerda Campos pode ser acessado em: https://issuu.com/beatrizduarte7/docs/impossibilidades. 
Duarte,B, Lacerda, J.P. (2018). Impossibilidades: um catálogo de imaginários para o Mercado Santa Tereza. (Tese de graduação, 
Universidade Federal de Minas Gerais).  
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conteúdos culturais e programáticos levantados pelos moradores do bairro, amplia o 

imaginário coletivo e permite o uso do espaço em seu estado atual, com baixo investimento. 

O projeto sugere uma contraproposta aos projetos estruturados e pragmáticos dominantes 

da arquitetura e sua acepção social que, constantemente, miram por uma materialização ideal 

do espaço.  

Este presente trabalho retoma o interesse num aspecto usualmente negligenciado 

da arquitetura, o arruinamento. Desprende-se, porém, da tentação de restabelecer uma 

utilidade para o lugar e fazer um tributo exclusivo ao aspecto formal e histórico da fábrica 

original. Embora reconheça as contribuições dos discursos históricos, do distanciamento 

intelectual e das possibilidades arquitetônicas de reuso e ressignificações para estes 

espaços, este projeto difere ao acentuar o foco no edifício em si mesmo. Conforme o título 

desta dissertação sugere (“Potencialidades da ativação curatorial: Central Termoelétrica e 

Projeto Curatorial: Materialidades Persistentes”) é possível olhar para estes territórios e 

arquiteturas através da curadoria ao assumir seu estado atual, ao negociar perspectivas 

distintas da análise convencional, focadas em pontos usualmente excluídos das narrativas 

oficiais.  

Busca-se aplicar os estudos curatoriais em seu sentido amplo, para além de realizar 

exposições, que institui novos temas de pesquisa, procura novos léxicos para compreender 

ou habitar a contemporaneidade e facilita a relação dialógica entre ideias, artefatos e 

agentes na produção do conhecimento. Além disso, há uma intenção de retornarmos à 

etimologia da palavra curadoria, como uma prática perante o mundo material que se 

relaciona com as profundas transformações de territórios através do cuidado. O cuidado 

aqui salientado aterrissa as especulações de passados e futuros ao centrar-se numa relação 

situada com o presente e com a presença destes espaços. Esta ideia renovada desafia as 

noções pré-concebidas de arquitetura e herança patrimonial, que definem um estado ideal 

e desejável, em direção à receptividade da diferença, da incerteza, das múltiplas 

possibilidades e ambiguidades.  
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Para tanto, no primeiro capítulo, situam-se linhas de projeto observadas no curso 

Práticas Pós-Nostálgicas que enquadram os espaços abandonados e complexos em suas 

abordagens curatoriais e artísticas. Engajadas em questões multi e interdisciplinares, estas 

propostas ultrapassam os próprios limites da arte, constituem novos temas de pesquisa e 

são um ponto de entrada para a construção de um novo léxico que articule a condição de 

territórios em transformação. Ainda neste capítulo, contrastam-se as disciplinas, 

maioritariamente orientadas para o passado (estudos de herança patrimonial) e futuro 

(arquitetura), apontando a curadoria como alternativa para se relacionar com o presente. No 

capítulo seguinte, adentram-se as estratégias curatoriais e artísticas que procuram ler, 

registrar e habitar esses espaços em sua condição suja e complexa e os percebe como 

importantes ativos de memória, herança patrimonial, performatividade, afetividade e outros. 

Estas abordagens são amparadas nos conceitos de curadoria desenvolvidos por Inês 

Moreira, Aneta Szylak e Caitlin DeSilvey e em percepções críticas da herança patrimonial de 

autores como Katarina Saltzman, Ioannis Poulios, Daniela Sandler, Jes Wieberg, STAR 

Architects e Jorge Otero-Pailos,  

É relevante salientar que os capítulos supracitados são ilustrados por imagens de 

arquivo, de projetos e exposições de agentes culturais e, sobretudo, por ilustrações 

concebidas pela autora desta tese. Há, ao longo destes capítulos, colagens e intervenções 

gráficas que procuram estabelecer um diálogo concomitante entre a componente teórica 

desta pesquisa e a prática. Assim, devem ser entendidas como o reflexo de ideias e conceitos 

que informam o trabalho estruturado com figuras de pensamento e ilustram as inquietações 

que aparecem ao longo do processo de pesquisa. Além disso, o contato com pesquisadores 

destes temas, Pierre Oskam e Caitlin Desilvey, contribuíram nesta componente teórica com 

referências bibliográficas e para a discussão de aspectos de inquietação desta pesquisa (ver 

anexos).   

Por fim, no terceiro capítulo, apresenta-se o projeto curatorial Materialidades 

Persistentes, de leitura das diferentes camadas que compõem a Central Termoelétrica do 
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Freixo no estado atual e seus resíduos de processos industriais e condições (i)materiais. 

Estes elementos constituem os resquícios de eventos químicos, políticos e sociais passados 

e, ainda presentes, nos quais o arruinamento se faz manifesto. Busca-se compreender o 

lugar que a mudança e perda material tem, não como subprodutos, mas partes constituintes 

da cultura material. A especulação experimental sobre esta paisagem natural-industrial 

estabelece a ponte entre os exemplos e conceitos extraídos nos capítulos anteriores e a 

riqueza de suas dimensões ficcionais.  

O distanciamento da representação de arquiteturas como inertes e passivas, 

pretende reconhecer sua presença e alteridade. Narrativas ocultas se revelam diante da 

aparente inocuidade do edifício em abandono pelo uso de diferentes linguagens, pelo 

mapeamento de relações e especulações, ao extrair sua potência de memória, aceitar sua 

entropia, entre outros. Assim, cremos que a Central é vista de um modo original, com seu 

arruinamento em curso, generativa de outras formas de memória e aberta à experimentação 

para o avanço do conhecimento deste artefato. A habilidade deste experimento curatorial é 

testar outros modos de cuidado e documentação do edificado que permitam compreender 

melhor o tempo presente e, consequentemente, seu passado e futuro.  

A apresentação da exposição se faz em plataforma online como alternativa às 

restrições impostas pela pandemia do COVID-19 e dos proprietários do terreno da Central 

Termoelétrica do Freixo. Assim, oferece oportunidade de profusão das informações e 

leituras compiladas nesta pesquisa ao publico. Arquivos históricos e pesquisas 

desenvolvidas sobre a Central Termoelétrica do Freixo são pontos de partida para as 

intervenções artísticas responsivas e reflexivas no contexto da Central, produzidas por 

artistas convidados, por mim enquanto curadora e por peças gráficas produzidas durante o 

workshop de mapeamento do The Oblique Think Tank #022.  

 
2 Este workshop foi realizado em Fevereiro de 2020, com curadoria de Ines Moreira, sobre o tema: Heritage, Rubbish, Fetich? 
Curating Territorial Cunundrums.  
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1.situação  
curadoria enquanto pesquisa e seu encontro com  
espaços e contextos não neutros, sujos e mutáveis 
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Uma longa tradição da curadoria tem focado sua atenção na arquitetura como sujeito 

de exposições e bienais ou como artefato de preservação. Aspectos formais e suas 

representações, valores simbólicos e a permanência material são interesses de pesquisa e 

grande relevância é atribuída à produção, consumo e conservação de arquiteturas e seus 

contextos. Uma parte substancial destes contributos circunscrevem suas análises a objetos 

de estudo estabilizados, como as monumentais ruínas antigas ou os grandes projetos 

idealizados por "arquitetos estrela". Porém, desde o século XIX, o consumo, a produção em 

massa, a progressiva obsolescência material e perturbações político-econômicas fizeram 

com que um crescente número de arquiteturas recentes se tornasse redundante e deixada ao 

abandono.  

Mesmo que muitos não queiram admitir, o mundo contemporâneo é perturbado por 

uma paisagem de fábricas abandonadas, edifícios nunca terminados, usinas nucleares 

explodidas, monumentos em decadência e territórios negligenciados. Devido a isso, nos 

últimos anos, sucessivas investigações têm voltado sua atenção a estes objetos de pesquisa 

instáveis, como as ruínas modernas ou os sítios híbridos3, propondo novas abordagens 

teórico-experimentais. Seja no campo da curadoria, do patrimônio, da arqueologia, da teoria 

da arquitetura e urbanismo e suas versões mais empíricas ou nas práticas artísticas, agentes 

dentro e fora das academias ou das instituições têm explorado o olhar para estes lugares 

complexos.  

Assim, o recorte aqui escolhido tem a função de situar a cena atual das práticas 

criativas que inclinam a pensar sobre estes objetos de pesquisa, considerados demasiado 

confusos, repugnantes, feios ou, até mesmo, inúteis segundo os discursos oficiais da 

 
3Os sítios híbridos incluem as espacialidades transgressivas e sobrepostas das ruínas, mas salienta também lugares onde as 
materialidades se misturam e concepções, antes dicotômicas, se complexificam: natureza e cultura, rural e urbano, agentes 
humanos e não-humanos. Reconhece-se que paisagens são compostas por um esforço contínuo e coexistente entre estes 
fatores. Além disso, pode-se dizer que são espaços onde os processos de transformação não são explicitamente contidos ou 
controlados.  
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arquitetura e preservação. Muitas destas pesquisas acreditam na potência destes espaços 

como terreno (não somente no sentido metafórico de esfera de ação como também no sentido 

concreto) de experimentação de conceitos, práticas e narrativas oblíquas. Assim, provocam 

uma fricção no sistema dominante e atestam por leituras alternativas como um método 

necessário para o avanço do conhecimento. Variam entre o ensaio da capacidade de espaços 

abandonados participarem de outras formas de interação social e cultural, à conceituação 

destas arquiteturas, à apropriação das mesmas como abrigo para produção e criação artística 

ou à experimentação de seu desempenho enquanto ativo de memória. 

O objetivo desta dissertação é abordar as investigações no campo da curadoria4 que 

propõem uma leitura fundada na criticalidade5. Estas investigações têm a habilidade de 

distender a rigidez do conhecimento pragmático distanciado e passivo através de uma 

postura ativa, situada, de intervenção direta, que problematiza a separação entre sujeito e 

objeto de pesquisa. A criticalidade implica o engajamento afetivo e íntimo de cumplicidade 

com os fenômenos sob escrutínio e a busca por formas de os habitar, imaginar ou perturbar, 

através de uma abordagem relacional, na qual novos significados e possibilidades se 

manifestam. É nesta conjuntura que os moldes disciplinares não são suficientes, e despontam 

a necessidade de convocar outras áreas do conhecimento. Caitlin DeSilvey refere-se, em uma 

 
4 seja enquanto produção do conhecimento e suas respectivas materializações em livros ou exposições e enquanto aquela que 
“cuida” de artefatos.  
5 Segundo Irit Rogoff tem havido recentemente uma atualização nas práticas contemporâneas que mudaram seus modos de 
operação do criticismo, à crítica em direção a criticalidade. Enquanto o criticismo atua segundo um parâmetro distanciado, 
colocando sob julgamentos os regimes e valores herdados, a crítica revela e detecta estruturas ideológicas e políticas através da 
análise. Segundo Rogoff, o criticismo e a crítica foram de extrema importância para revelarmos os significados e relações 
escondidas nas estruturas de poder, porém, se torna importante encontrarmos outros caminhos analiticos situados, com 
criticalidade. O que a autora chama de criticalidade implica que "it is not possible to stand outside of the problematic and objectify 
it as a disinterested mode of learning. Criticality is then a recognition that we may be fully armed with theoretical knowledge, we may 
be capable of the most sophisticated modes of analysis but we nevertheless are also living out the very conditions we are trying to 
analyse and come to terms with. Therefore, criticality, is a state of duality in which one is at one and the same time, both empowered 
and disempowered, knowing and unknowing…" 
Rogoff, I. (2006). ‘Smuggling’ – An embodied criticality. transform. Disponível em: eipcp.net. p.03.  
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passagem do seu livro, a esta carência pela interdisciplinaridade como uma maneira de tentar 

conceber e (re)conhecer as narrativas multivocais presentes nas ruínas recentes: 

 

“No meu desejo de ser o mais precisa possível sobre os processos que observo no 

trabalho, sou frequentemente forçada a recorrer a corpos de conhecimento que estão 

fora da minha especialidade — ecologia, química, ciência dos materiais. Posso arriscar 

falhar ou ser mal interpretada, mas busco ter a certeza de que momentos potentes 

sempre envolvem alguma forma de perplexidade, um reconhecimento que forças além 

do meu conhecimento estão em ação e tudo o que posso fazer é descrever o que vejo 

dentro dos limites do meu entendimento. Eu me inspiro em outros pensadores que 

aceitam que existem mundos que estão além dos limites da nossa capacidade de 

articulá-los."6 

 

É importante ressaltar, também, que este interesse interdisciplinar pelas ruínas 

modernas se alinha a um recente novo materialismo7 verificado nas ciências sociais e 

humanas. Disciplinas que possuem forte relação com o estudo de coisas (sejam elas edifícios 

ou objetos) tem passado por perturbações epistemológicas ao focar sua atenção na realidade, 

com sua confusão e desordem. A ambiguidade e imprevisibilidade a que estes objetos de 

estudo e investigações estão sujeitos, convidam a experimentar e testar diferentes pontos de 

 
6 Tradução Livre do original: “In my desire to be as precise as possible about the processes I observe at work, I am often forced to 
draw on bodies of knowledge that are outside my expertise — ecology, chemistry, materials science. I may risk failure or 
misinterpretation, but I seek reassurance in the awareness that potent moments always involve some form of perplexity, a recognition 
that forces beyond my ken are at work and that all I can do is describe what I see within the limits of my understanding. I take heart 
from other thinkers who accept that there are worlds that lie beyond the borders of our ability to articulate them” 
DeSilvey, C. (2017). Curated Decay: Heritage beyond Saving. Minneapolis; London: University of Minnesota Press. Retrieved 
January 27, 2020, from:www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctt1kgqvb5. p.07 
7 O novo materialismo é uma investida recente que surgiu, principalmente, nos estudos da filosofia da ciência e tem ganhado 
espaço em outras disciplinas como biologia, geologia, arqueologia, arquitetura, estudos patrimoniais, entre outros. Dedica-se a 
compreensão do inconsciente moderno e do que esta epistemologia reprimiu. As dualidades impostas pela modernidade (sujeito/ 
objeto, natureza/ cultura, matéria/ mente, humano/ não humano) são colocadas sob escrutínio, propondo uma alternativa que 
incorpora os humanos no mundo material e natural. Ou seja, esta corrente de pensamento, que se identifica com a terminologia 
do pós-humanismo, desfaz as dicotomias e mostra que não há excepcionalismo humano, mas sim, que humanos integram a rede 
de relações naturais e materiais. Isso implica ter responsabilidade pelo desenvolvimento das ciências naturais como também 
pelas transformações dos modos de produção, reprodução e consumo do meio material.  
Coole, D. H., & Frost, S. (Eds.). (2010). New materialisms: Ontology, agency, and politics. Durham, Londres: Duke University Press. 
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infiltração que articulem a complexidade dos espaços arruinados. Sem a necessidade de 

encontrar soluções definitivas para estas problemáticas, o próprio ato de buscar modos de 

entendê-las, decifrá-las e revelar suas controvérsias e relações já constitui o exercício de 

produção de conhecimento e consequente ruptura do modelo moderno e dicotômico de 

perceber o mundo.  

Neste capítulo iniciamos por uma visão geral de práticas contemporâneas assistidas 

no curso de pensamento crítico que inaugurou esta tese e suscitou nosso objeto de pesquisa, 

o encontro Práticas Pós-Nostálgicas/Post-Nostalgic Knowings8 (1.1). Este curso, coloca 

questões urgentes ao dar atenção a territórios europeus que passam por processos de 

transformação. Tendo a Central Elevatória de Nova Sintra, grandiosa infraestrutura de 

abastecimento de águas do Porto, como cenário para conferências, percursos, conversas e 

trabalhos de grupo, a programação incluía a apresentação de grandes autores, artistas e 

curadores. Os projetos desenvolvidos por estes agentes, apesar de geograficamente 

deslocalizados e pertencentes a condições históricas heterogêneas, olham para lugares na 

Ucrânia, Polônia, Lituânia, Latvia, Letônia e Espanha com uma inquietação em comum: modos 

de ver, estudar, intervir e ressignificar espaços em processo de metamorfose, através da 

cultura contemporânea e suas distintas instanciações. A relevância desta experiência 

imersiva se deu por focar nas linhas de investigação de cada participante, mais do que em 

suas possíveis materializações em exposição, pesquisa científica ou livro.  

Além das interpelações trazidas pelo curso, em cruzamento entre arquitetura, 

arqueologia e curadoria (1.2), desenvolve-se uma reflexão que contrasta os espaços 

abandonados como tema de inquietação de diferentes campos disciplinares. Se na parte 

anterior nos dedicamos a adentrar as linhas de pensamento por trás de ações específicas de 

 
8 Como parte da minha pesquisa de dissertação fui uma das participantes inscritas neste curso. Realizado entre 28 de Setembro 
a 4 de Outubro de 2019, foi concebido por Inês Moreira e Aneta Szylak, comissariado pelo Coletivo Pláka e organizado pela 
Câmara Municipal do Porto.  
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exibição, conceituação e apropriação destes territórios, este tópico adentra uma perspectiva 

mais ampla das abordagens curatoriais. Dedica-se a refletir sobre o que consiste o encontro 

deste campo de pesquisa chamado curadoria e os espaços e contextos, o que acarreta 

escolher como objetos de estudo uma arquitetura-espaço-paisagem ou, mais 

abrangentemente, uma coisa que existe materialmente no mundo. Há um interesse, em 

especial, por aquelas que se encontram fragmentadas e abandonadas e em como abordá-las 

ou interpretá-las para além de um olhar mimético e semiótico, além de suas diferentes 

implicações em temas como memória, patrimônio e o campo curatorial.  

Esta abordagem se manifestou pelo questionamento das diferentes controvérsias 

coexistentes na Central Termoelétrica do Freixo: especula-se sobre o seu passado num olhar 

nostálgico e conservador, que o caracteriza como a presença de uma ausência, como 

incompletude, em contraposição a uma visão progressista e negacionista do passado, focada 

no futuro e que observa este território como tabula rasa. Investiga-se através dos campos 

disciplinares amplos (arquitetura, arqueologia, estudos patrimoniais) a potencialidade 

alternativa da curadoria de alicerçar-se no presente. Indica-se um possível papel dos estudos 

curatoriais na leitura, interpretação e cuidado destas arquiteturas que se encontram no 

intervalo entre discursos de extrema preservação e extrema demolição.  

 

1.1 Práticas Pós-Nostálgicas/Post-Nostalgic Knowings9 

A prática curatorial e a produção de arte contemporânea, assim como outras áreas 

disciplinares, fazem parte do recente “campo expandido” e “educational turn”. Uma virada 

para a educação não somente como tema, mas como práxis tem operado na esfera da 

curadoria, em que grupos de reflexão e plataformas de partilha de conhecimento incitam o 

 
9 Um blog sintetiza as apresentações deste curso e os diferentes trabalhos de grupo, caminhadas e exercícios feitos ao longo de 
uma semana: https://postnostalgic.wordpress.com/blog-feed/ .  
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discurso sobre temas contemporâneos relevantes, inauguram novos sujeitos de pesquisa e 

revisitam temas antigos sob outros ângulos. O curso Práticas Pós-Nostálgicas/Post-

Nostalgic Knowings, concebido pelas curadoras Inês Moreira e Aneta Szylak, tem relevância 

neste cenário uma vez que reuniu pesquisas e projetos de importantes atores culturais em 

torno das transformações espaciais e arquitetônicas no Leste europeu, Espanha e Portugal. 

A fim de ativar a discussão sobre este tema e testar a aplicabilidade destas reflexões em uma 

área específica da cidade do Porto, o Freixo, um conjunto de palestras, exercícios de 

performance e experimentações teórico-espaciais ocorreram ao longo de uma semana e 

constituíram em si mesmas o “evento do conhecimento”10. 

O encontro estabeleceu uma plataforma de diálogo e contaminação entre a 

multiplicidade de leituras, soluções e escalas destas propostas internacionais e a encosta do 

Freixo. O Freixo é uma região a leste da cidade do Porto que se enquadra no conjunto de 

espaços descontínuos e difusos espalhados mundo afora. Apesar de sua condição atual ser 

resultante de mudanças políticas, econômicas, sociais e históricas singulares, seu tecido 

intricado de fábricas abandonadas, espaços intersticiais, infraestruturas sobrepostas e 

especulações, fazem com que esta zona do Porto seja fulcral como objeto de investigação e 

engajamento prático deste curso. Além disso, as trocas entre os convidados e os participantes 

foram ponto de partida para o desenvolvimento de propostas artísticas coletivas neste 

território, para a elaboração de um Glossário de Práticas Pós-Nostálgicas11 e aterrissagem 

inicial desta pesquisa. Através de uma relação mais próxima ao Freixo, iniciada nas semanas 

do curso, e no interesse em avançar na pesquisa de espaços suprimidos dos discursos 

 
10 Irit Rogoff e Jean-Paul Martinon discursam em seus textos a respeito da prática curatorial e a define como tudo o que se passa 
nos bastidores para que o evento do conhecimento aconteça. Através de uma distinção entre a curadoria (curating) e o curatorial 
(the curatorial), se articula a distinção entre o fazer e organizar exposições, orientada a este "produto final", de encontro a uma 
prática focada na performance e encenação, onde as obras de arte, ideias, objetos e pesquisas expostas funcionam 
dialogicamente na produção de conhecimento e incitam novos modos de pensar. 
Martinon, J.-P. (ed.) (2013) The Curatorial: A Philosophy of Curating. London: Bloomsbury.  
11 durante o curso, iniciou-se a compilação de termos discutidos ao longo da semana que se relacionam às condições destes 
territórios e arquiteturas híbridas e procuram sintetizar importantes questões debatidas.  
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paradigmáticos, que a Central Termoeléctrica do Freixo — arquitetura abandonada, de 

passado industrial e aspecto espetacular às margens do Douro — foi escolhida como 

laboratório de investigação curatorial desta pesquisa.  

A pós-nostalgia é um importante conceito que articula as reflexões desenvolvidas 

pelos oradores. Mais do que celebrar ou reiterar discursos históricos que prezam por 

conservar um passado que já não está ou reconstituir a materialidade para um estado original, 

vislumbram-se nas propostas e no Freixo uma hipótese tangencial. Ou seja, reconhecer a 

relevância histórica e mnemônica de espaços e contextos, que agora se encontram em 

desmantelamento, mas conjecturar através delas a busca por metodologias, narrativas e 

associações que negociam novas perspectivas. A nostalgia perante o arruinamento invoca 

deliberadamente um tempo anterior glorioso e um estado original que se fragmentou. 

Projeta-se uma percepção do déficit, da falta, e supõe-se uma condição de vulnerabilidade 

vista como algo a ser resolvido. Já a pós-nostalgia concebe a decadência como condição 

herdada, onde a memória dos espaços, seu valor de uso e importância é imaginado de outras 

maneiras: uma oportunidade tácita. Ir além da nostalgia envolve a predisposição a expor, ao 

invés de ofuscar, as contradições e as incertezas próprias de um lugar, a inventar novos usos 

e conceitos. A pós-nostalgia pode se configurar como uma maneira de aproximar a memória 

que não necessariamente conduz a uma compreensão estática do passado.  Ao invés de 

encararmos a memória enquanto nostalgia, de dinâmicas passadas e sensibilidades extintas, 

pode-se imaginar uma memória que se rearranja, se decompõe e se modifica, aberta aos ecos 

do passado e que se desdobra e é modificada involuntariamente ou ativamente no presente.  

Os conferencistas Aneta Szylak, Elena Lacruz, Anton Kats, Jonas Žukauskas e Solvita 

Krese partilharam suas linhas de investigação em torno de territórios europeus que passam 

por processos de metamorfose, caracterizados pela sobreposição de infraestruturas, pelas 

evidências do fracasso de projetos modernos e “progressistas” e acelerado desenvolvimento 



 
 

 19 

urbano. Sujeitas a condições político-econômicas e sociais particulares, a instabilidade 

territorial se dá por motivos específicos. No caso de Riga, apresentada por Solvita Krese, a 

superprodução arquitetônica foi seguida de flutuações de mercado e um crescente 

encolhimento populacional, que resultaram em muitos edifícios vagos na cidade. Nos países 

Bálticos assistimos com Jonas Žukauskas os vestígios e justaposições resultantes das 

mudanças no regime político soviético e posterior adequação a União Europeia presentes na 

paisagem. Em Londres, Anton Katz discute a falta de inclusão social no desenvolvimento 

urbano que tem gerado um "apagamento" da memória. Já Elena Lacruz nos guia pela 

discrepância entre o propagandismo das Ilhas Canárias como lugar de praias paradisíacas em 

contraste a inúmera quantidade de arquiteturas pós-industriais devolutas. 

Quanto às abordagens culturais aplicadas no Leste Europeu e na Espanha, elas 

questionam não necessariamente o que estes contextos e condições são, mas o que tornam 

possível. São táticas de atuação que narram a tectônica urbana de maneira diferenciada e 

indicam alternativas radicais. A inquietação central é ressignificar, especular e ampliar a 

compreensão de territórios complexos, ao desestabilizar o olhar convencional e os estigmas 

que lhes são atribuídos. Este exercício ocorre na confluência entre os sujeitos que pesquisam 

e o que é pesquisado e se manifestam seja pelo uso de edifícios vagos como abrigo para 

residências artísticas e festivais como em Riga; pela percepção da arquitetura como uma 

condição estratigráfica que urge por uma produção mais consciente no Báltico; na antevisão 

da necessidade de planejamentos urbanos mais inclusivos e na inclusão de edifícios 

abandonados como anti-monumentos dignos de guiões turísticos nas Canárias.  

Apesar dos cenários a Leste ou Oeste serem relativamente distintos do português, um 

fio condutor os une ao Freixo. Também com seu contexto específico, esta zona da cidade é 

repleta de descontinuidades, paradoxos e abandono e há o desejo de interpretar e 

compreender este lugar, através de uma análise e ações críticas pós-nostálgicas sobre seus 
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processos de desindustrialização. Em uma caminhada guiada por Jorge Ricardo Pinto, como 

parte do curso, um ponto de vista histórico elucida que a psicogeografia do Porto Oriental 

termina num conjunto de elementos que quebram a continuidade viária, pedonal e visual. A 

presença de camadas infra estruturais como o Cemitério do Prado do Repouso, as linhas 

ferroviárias, a ponte do Freixo e o declive marcante entre as porções alta e baixa da região, 

tornam o Freixo excluso do restante da cidade. A antiga ocupação rural e industrial que se 

estabeleceu no território também deixou traços na paisagem, com a presença de habitações 

de baixas condições de moradia (as Ilhas), pequenas indústrias ainda em funcionamento e 

outras em processo de decadência. Com uma condição fragmentada e, aparentemente, 

esquecida esta região encontra-se expectante de amplas mudanças futuras, uma vez que 

investimentos privados têm sido realizados silenciosamente.  

Ao longo deste subcapítulo os projetos dos convidados ao curso serão apresentados 

em ordem distinta às discutidas presencialmente12, a título de argumentação das ideias 

apresentadas nesta primeira parte teórica da investigação. Começamos por  aprofundar no 

valor de uso e reuso de espaços em transformação e seus potenciais em Riga onde se vê o 

vazio como oportunidade para iniciativas informais, baseadas no urbanismo tático e 

temporário, depois partimos para os países Bálticos e as perspectivas sobre a transformação 

espacial: o Báltico, em que a condição atual, natural e construída, é relevante recurso futuro. 

Posteriormente, seguimos com análises conceituais, que apresentam um léxico para 

tratarmos das mudanças e abandono típicos do contexto urbano. Em Takeover: lugares, 

histórias e som, o trabalho relacional de Anton reflete sobre as rápidas mudanças no cenário 

de Londres e em Anti-monumentos, acompanhamos o lado B da paisagem urbana manifesta 

em monumentos rejeitados dos discursos oficiais. As teorias e práticas apresentadas por 

Aneta Szylak servem como referência para o capítulo seguinte e, portanto, não são tratadas 

nesta seção.  

 
12 Para acesso ao programa do curso: https://postnostalgic.wordpress.com/programa-program/. 
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Ù Figura 2. � Curso Práticas Pós-Nostálgicas. Fotografia: Renato Cruz Santos 

Ú Figura 3. Experimentação artística no workshop Takeover Infraestrutural do Freixo. Fotografia: 
Renato Cruz Santos 
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o vazio como oportunidade 
Solvita Krese 

 

Riga, a capital da Letônia, tem sofrido com a contração populacional13 devido a um 

conjunto de fatores: a separação da União Soviética seguida do ingresso na União Europeia 

(UE) em 2004 e, posteriormente, a crise enfrentada mundialmente em 2008, fizeram a cidade 

perder em média 20% dos habitantes pela migração intensiva para os outros países 

integrantes da UE. Esta redução tornou Riga conhecida como “A cidade dos espaços vazios”, 

onde edifícios abandonados se multiplicam.  A fim de reinserir a cidade no mapa turístico, as 

políticas governamentais recentes apostaram no investimento em grandes nomes da 

arquitetura para realização de sua reestruturação urbana. 

Os pólos industriais da cidade são interesse específico destas estratégias e vão de 

encontro ao esforço recente dos arquitetos estrela em se envolverem nos processos de 

regeneração urbana, pela reconversão de armazéns devolutos para novos usos, 

predominantemente culturais. Reverberações do efeito Bilbao são sentidos, visto que a 

grande maioria dos projetos são pensados como marketing arquitetônico e executados quase 

a partir do zero, o que resulta na descaracterização vigorosa da condição original dos edifícios 

e neutraliza sua pátina através do selo da preservação. O Riga Contemporary Museum14 é um 

dos exemplos que acompanham esta tendência sendo idealizado por Rem Koolhaas.  

A prática curatorial de Solvita possui uma agenda política e crítica clara em 

contraposição a este plano de desenvolvimento urbano. A curadora aposta em táticas menos 

 
13 Este fenômeno urbano chamado de urban shrinkage em inglês se dá por um processo acelerado de desurbanização e 
despovoamento. Os motivos para esta transformação podem ser devido à diminuição de taxas de natalidade (como no caso da 
Coreia do Sul) ou pelo esgotamento de recursos ou mudanças tecnológicas (como no caso do norte da China), entre outros.  
14 No caso do Porto, há um exemplo paradigmático e consonante ao nosso objeto de estudo, o complexo cultural Matadero, 
idealizado por Kengo Kuma, que está em processo de tramitação para ser implantado na zona Oriental da cidade. Como é comum 
a todos estes projetos, uma arquitetura espetacular é proposta na paisagem como importante atrativo turístico, que 
descaracteriza a condição do edifício ao propor alterações excessivas que eliminam seus traços originais e a linguagem industrial 
resta em poucos elementos.  
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hierárquicas e no aproveitamento dos recursos já presentes na cidade para a realização de 

iniciativas alinhadas aos interesses e necessidades da comunidade local, em contraposição a 

estas iniciativas que convidam arquitetos de fora para incorporar espetaculares arquiteturas 

na paisagem. Neste sentido, eventos como Survival Kit, Free Riga e Brigades, liderados pela 

curadora, procuram ativar os espaços abandonados através de festivais de arte, residências 

artísticas e usos temporários. Apesar de possuírem estratégias diferentes de reocupação 

temporária destes lugares, a ideia central das iniciativas é reconhecer a cena artística local e 

sua potencialidade enquanto catalisadora de mudanças urbanas mais coerentes e 

participativas.  

Coordenado por Solvita através do Latvian Centre for Contemporary Art, o festival 

Survival Kit [Figura 4] acontece anualmente desde 2009 e seu nome deriva da necessidade 

dos artistas da cidade encontrarem táticas de sobrevivência em resposta à crise de 

encolhimento social. Os temas abordados circulam em torno das mudanças rápidas que o 

mundo tem sofrido e seus reflexos na arte. A cada ano o festival seleciona um edifício devoluto 

da cidade para acolher as manifestações artísticas e busca não apagar suas marcas de 

abandono, tornando-os espaços expositivos distintos aos usuais cubos brancos. O evento, 

atualmente apoiado pelo poder público, começou a ser promovido pela comunidade local de 

artistas e, com o passar dos anos, teve alcance internacional. 

Free Riga é uma ONG comandada por jovens artistas e ativistas que ganhou 

notoriedade ao tirar partido do tópico central do Survival Kit 2013 (Slow revolution), que 

tratava de movimentos de ocupação em massa vigentes na época, como a Primavera Árabe e 

o Occupy Wall Street. Artistas espalharam pelos edifícios abandonados da cidade adesivos que 

diziam: Occupy Me! [Figura 5], que viralizaram nas redes sociais e expuseram mundialmente 

a crítica aos inúmeros edifícios devolutos em uma cidade onde os artistas locais têm carência 

por espaços de criação.  
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Ú Figura 4. Movimento Occupy Me! de mapeamento colaborativo de espaços abandonados e vazios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù Figura 5. Festival Survival Kit 2014 | Utopian City 
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Em consonância com o crescente interesse de jovens artistas, arquitetos e ativistas 

pelo planejamento urbano de caráter informal15 a proposta do Free Riga visa dar um uso 

temporário a edifícios em abandono, majoritariamente privados. Esta tática progressiva de 

ocupação gera novos modelos de desenvolvimento urbano e reforçam o espírito de 

comunidade, através da participação comum nas decisões de políticas urbanas. O uso 

temporário é visto pelo coletivo como um exercício de civilidade ao promover a solidariedade, 

diversidade e inclusão, em que a comunidade local é encorajada a dividir, de maneira 

compartilhada, os recursos da cidade e praticar o reuso de materiais. 

A ONG parte do princípio que os edifícios vazios da cidade são inconvenientes tanto 

para seus proprietários como para a cidade, pois aumentam a criminalidade e a poluição 

visual, ao passo que indivíduos ligados a práticas artísticas e culturais reclamam a falta de 

espaços financeiramente acessíveis para instalação de suas atividades. Devido a isso, a 

principal função deste coletivo é mediar o diálogo entre os donos dos edifícios devolutos e 

possíveis inquilinos temporários da cena cultural. Os acordos de curto período trazem 

benefícios a ambos os lados, uma vez que os proprietários tem seu edifício 

momentaneamente reinserido em sua função social e urbana e valorizado por novos usos que 

impulsionam a atividade comercial e cultural e, por outro lado, os artistas e promotores 

culturais se responsabilizam em investir tempo e energia no reparo e reabilitação destes 

edifícios e os usufruem a baixos custos.  

 O projeto Brigades, também parte da agenda do Latvian Centre for Contemporary Art, 

foi realizado entre 2010 e 2012 e tinha como objetivo “... apoiar o empreendedorismo criativo 

e sustentável, baseado na arte e na cultura, que lida com questões sociais e contribui para 

 
15 estas práticas urbanas informais recebem nomes diversos como urbanismo temporário, tático, Do It Yourself (DIY), urbanismo 
de guerrilha e outros.  
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elevar a qualidade de vida das comunidades locais.”16. Através de um open call 

empreendedores e artistas locais se candidatam para serem apoiados pelo programa, que 

busca por projetos de economia sustentável, inovadora e propulsores das relações de 

vizinhança e espírito comunitário. Os projetos apoiados pelo programa variam desde 

plataformas de discussão cultural, reuso de materiais para criação de peças de design, a lojas 

de slow fashion.  

 A linguagem adotada por estas iniciativas aponta para uma primeira entrada aos 

espaços abandonados. Desde os anos 60 práticas artísticas alternativas ocupam estes lugares 

como parte de uma pauta crítica, política e econômica correntes no sistema supressivo da 

arte e da regeneração urbana. Espaços devolutos e, em especial, pós-industriais oferecem 

uma alternativa flexível e informal para movimentos artísticos e ativistas periféricos, 

usualmente descartados dos projetos “oficiais”, como por exemplo o Riga Contemporary 

Museum. Instauram, também, um espaço expositivo contaminado pela materialidade e 

espacialidade do abandono, antagônico ao modelo asséptico e aurático dos cubos brancos. 

Em Survival Kit, Free Riga e Brigades, os espaços abandonados funcionam como contentores 

destas práticas artísticas e, na maioria das vezes, não dialogam diretamente com o lugar em 

específico.17 Ademais, são iniciativas propulsoras da transformação urbana bottom-up, por 

colocarem a questão do abandono numa pauta participativa e inclusiva e demonstrarem que 

a função destes espaços pode ser reconstituída através de cadeias de gestão e planejamento 

urbano horizontalizadas.  

 

 

 
16Tradução Livre do original: "...support creative, sustainable entrepreneurship, based in art and culture, which deals with social issues 
and contributes in raising the quality of life of local communities"  
Shoshin, S. (n.d.). About BRIGADE: Brigāde. Acessado em Abril 12, 2020, de http://www.brigade.lv/en/about-brigade/ . 
17 mais a frente iremos nos aprofundar neste modelo expositivo distinto dos white cubes que se realiza em espaços não neutros e 
abandonados e numa complexificação desta relação entre contentor e conteúdo proposta por Inês Moreira.  
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perspectivas sobre a transformação espacial: o Báltico 
Jonas Žukauskas 

 

 Jonas Žukauskas é um dos integrantes da equipe curatorial atribuída ao Pavilhão 

Báltico da Bienal de Veneza de 2016 em parceria com Karlis Berzins, Jurga Daubaraitė, Petras 

Išora, Ona Lozuraitytė, Niklavs Paegle, Dagnija Smilga e Johan Laila Tali Zarina. Através duma 

iniciativa conjunta entre os estados nação da Estônia, Letônia e Lituânia a proposta optou por 

investigar a articulação entre estes três países, para além das divisões geográficas, como um 

espaço compartilhado de infraestruturas, recursos e ambiente construído. Pautada em uma 

leitura estratigráfica e geológica das intervenções espaciais, a pesquisa que culminou em uma 

exposição [Figura 6] e livro-Atlas dos países Bálticos, rearticula as transformações políticas, 

econômicas, culturais e infraestruturas comuns entre os países, que se encontram espelhadas 

na paisagem.  

 A atual condição espacial dos Países Bálticos foi abrangentemente estabelecida pela 

ocupação soviética na região. Após a independência dos estados democráticos em 1991 e 

posterior entrada na União Europeia, persistem no tecido urbano infraestruturas da agenda 

soviética e posteriores sobreposições construtivas decorrentes da exploração dos recursos 

naturais. No plano progressista de ascensão do regime, significativos investimentos foram 

feitos na produção em massa de ativos para a energia e manufatura, que culminaram na 

excessiva construção de usinas de energia, bases militares, conjuntos habitacionais e terras 

agricultáveis. A posterior inserção em um modelo burocrático distinto18, implicou 

reestruturações urbanas que problematizam a realidade material da região e reivindicam ser 

analisadas.  

 

 

 
18 Em 2004, Letônia, Estônia e Lituânia se tornaram membros da União Europeia.  
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Figura 6. Exposição do Pavilhão Báltico na Bienal de Veneza 2016. Fonte: Google Arts&Culture 
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Neste sentido, a investigação levada a cabo pelos curadores propôs habitar e 

compreender estas mudanças espaciais, com suas respectivas materialidades, metodologias 

e instituições, como uma conjuntura herdada e potencial recurso para o futuro. Através de 

diferentes artefatos — fotografias, instalações, peças artísticas, mostras científicas e teorias 

filosóficas — é contada uma narrativa estratigráfica e não-linear da condição atual do 

território. A interpretação começa desde as camadas mais profundas da Terra até seus 

estratos mais superficiais, sejam eles no campo do concreto ou do abstrato, como o projeto 

moderno e suas especulações. O conceito do Antropoceno oferece importante ponto de 

orientação para a análise proposta pelos curadores, uma vez que a abordagem geológica 

aponta o impacto ambiental gerado pelas sucessivas transformações como algo a ser 

considerado em futuros projetos e a ser minimizado. A escolha pela leitura da presença 

material através da geologia também permite uma leitura unificada do espaço segundo uma 

linguagem comum, sem se restringir a tropos ideológicos e históricos.  

A memória é abordada de maneira pós-nostálgica, visto que o estado atual do 

ambiente construído é considerado um mecanismo relevante para uma produção 

arquitetônica e infra estrutural livre de representações do passado, que usufrua dos recursos 

existentes “...através de procedimentos como adição, transição, tradução, integração e 

assimilação”19. Jonas Žukauskas, em entrevista à Philosophy Magazine, articula este 

argumento: 

          
 "A ideia era ler os espaços que estamos habitando com o mesmo princípio, existem 

milhares de edifícios nos Bálticos que são construídos pelos soviéticos e não há 

possibilidade de realocar todos em um único mandato do governo eleito, eles são 

simplesmente grandes demais, como os bancos, lembre-se — grande demais para falir. 

Portanto, existe uma maneira de lidar com a memória sem cores ideológicas. Sim, 

 
19Tradução livre do original: "through procedures such as addition, transition, translation, integration, and assimilation”. 
The Baltic Pavilion. (2016). Acessado em Dezembro de 2019, disponivel em: https://balticpavilion.eu/.  
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vivemos em um espaço formulado por diferentes condições burocráticas com uma 

função prescrita que agora é obsoleta, mas vamos pensar sobre isso em termos do que 

será no futuro. Então, para mim, as memórias do “mundo soviético” exigem releitura 

sem prescrição ideológica, me permitem viver neste espaço formulado por “eles” e 

encontrar maneiras de torná-lo “meu”. 20 

     

 Em paralelo à iniciativa de Solvita Krese, anteriormente analisada, o Pavilhão Báltico 

também aposta em um olhar renovado da arquitetura, que considera as condições existentes 

como ingredientes primordiais no avanço da disciplina e prática. Há um interesse em liberar-

se dos símbolos históricos em busca de ressignificar e reutilizar os edifícios, recursos e 

potenciais existentes com novos usos e valores.  

Porém, se comparado a Riga, que envolve um contexto local, de redes colaborativas e 

circunscrito a edifícios abandonados específicos, no Pavilhão Báltico opta-se por analisar 

elementos que não são facilmente identificáveis. O entendimento da arquitetura ultrapassa a 

objetualidade e o aspecto formal, em direção a uma percepção da mesma através de hiper 

objetos sistêmicos, processuais e abstratos, de forte caráter sociopolítico.  A agricultura, o 

ambiente construído, os fluxos de energia, matéria, combustível e pessoas e etc, são estes 

hiper objetos que compõem as cidades e podem apenas ser analisados em fragmentos, pois 

não podemos compreender por completo devido a sua grande escala. Desta forma, a leitura 

destes componentes oferece perspectivas e informa o contexto geral, mas não cessa a 

discussão por completo ao deixar outros aspectos por discutir ou imaginar.  

 
20Tradução livre do original: "The idea was to read the spaces we are inhabiting with the same principle, there are thousands of 
buildings in the Baltics that are built by soviets and there is no possibility to rehouse everyone in a single term of elected government, 
they are simply too big, like banks, remember - too big to fail. So there is way out, a way to deal with memory without ideological 
colouring. Yes, we live in the space formulated in different bureaucratic conditions with prescribed function that is now obsolete, but 
let’s think about it in terms of what it will be in the future. So for me the memories of “soviet world” require rereading without 
ideological prescription, it allows me to live in this space formulated by “them” and find ways to make it “mine”. 
Žukauskas, J. (2016). Towards Unity (Entrevista com Anna Kudron & Eszter Boldov). Philosophy Magazine, n°8, 5-11. Disponível 
em: https://postnostalgic.files.wordpress.com/2019/09/philosophy_n8_1028-2.pdf. 
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Objetos, histórias, projetos e imagens, a priori desconexos e conflituosos, montam e 

remontam a narrativa da condição atual do território e sua agência. Mudanças políticas, 

sociais, econômicas e históricas se ligam à condição material destes artefatos e, estes 

mesmos artefatos, influenciam, impactam e moldam futuras alterações. Rochas dolomíticas, 

minério de ferro, mármore, granito, arenito e xisto são apresentados em amostras geofísicas 

[Figura 7] que tanto testemunham a sedimentação de variadas matérias, quanto documentam 

sua exploração ao longo dos anos, fazem referência a exportação e economia de um país e 

suas mudanças políticas e, ao mesmo tempo, estão fortemente arraigados em nosso 

cotidiano, como revestimento de fachadas, elementos decorativos, tintas, cimentos, 

fertilizantes e outros. Os extensos mares, lagos e florestas bálticas também detém alta 

presença de matéria economicamente viável para a construção espacial, seja pelo uso de 

turfas, algas ou madeira como recursos renováveis. Pântanos, algas, rochas, documentos, 

ideias, edifícios e infraestruturas — executadas, abandonadas ou somente idealizadas — são 

exibidas sem hierarquias e apresentam potenciais metafóricos, hápticos e funcionais ao 

conversar entre si: contam histórias, referenciam lugares e salientam o entrelace do mundo 

artificialmente construído e o natural, não havendo mais distinção entre eles21. 

 

 

 

 

 

 
21 o conceito do antropoceno e da não distinção entre mundo natural e artificial se baseia fortemente no novo materialismo, 
citado anteriormente, da Filosofia da Ciência, iniciado por Bruno Latour e John Law. Esta teoria é basilar nesta pesquisa curatorial 
dos Países Bálticos e pressupõe que tudo no mundo social e natural existe em redes de relacionamento e em constante mudança. 
Nada existe fora desses relacionamentos. Os envolvidos em uma relação social estão no mesmo nível, ou seja, objetos, ideias, 
processos e outros fatores relevantes são considerados tão importantes na criação de situações sociais quanto os humanos. 
Latour, B., (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford UP. 
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Ù Figura 7. Amostras de núcleos geológicos. Foto: David Grandorge, Fonte: Google Arts&Culture. 

• Figura 8. Pirâmides de Aidu do escritorio de arquitetura Kadarik & Tüür. Foto: Johan Tali, Fonte: Google 
Arts&Culture. 
Ú Figura 9. Naisaar por Tõnis Vint. Foto: Johan Tali, Fonte: Google Arts&Culture. 
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Como referenciado no Atlas do Báltico ao citar Bruno Latour, os documentos no 

projeto curatorial são tratados como mediadores, e "...transformam, traduzem, distorcem e 

modificam o significado ou os elementos que eles supostamente apresentam"22. Fotos 

revelam o estado de um império em declínio, de uma ideologia falida, nos convence de uma 

realidade categórica e paradoxal, pois são sincronicamente tácitas, futuristas e ainda frutos 

de um passado comunista. Além disso, evidenciam a deficiência da produção arquitetônica em 

massa proveniente duma economia planificada, agora evidente nos Kolkhoz ou nos edifícios 

de concreto pré-fabricado de Pašilaičiai, que são ruínas desde sua idealização. Também as 

maquetas e relatórios de projeto referem a novos edifícios e grandes projetos urbanos 

marcados pelo desejo de maior comunicabilidade entre países e a busca por uma identidade 

nacional.  

Outros projetos artísticos e arquitetônicos especulativos e insólitos refletem sobre os 

recursos devolutos, usualmente considerados desperdício, como matéria-prima para novos 

museus, pontos turísticos ou ilhas de investimento. No projeto do Museu Nacional da Estônia, 

uma antiga base militar soviética em ruínas é reciclada e opera como dinamizadora da uma 

regeneração urbana sensível ao seu contexto de implantação. Em Aidu [Figura 8], próximo à 

fronteira com a Rússia, um projeto monumental mescla, de maneira quase contraditória, o 

sarcasmo, a megalomania e a consciência ambiental e espera aprovação do Estado. A 

proposta é um complexo cultural de pirâmides, maiores que as de Giza, que reaproveita os 

resíduos de xisto betuminoso da extração de petróleo para esculpir uma paisagem anacrônica, 

a fim de atrair visitantes e reduzir tarifas de poluição impostas pelo governo. Tõnis Vint 

[Figura 9] propõe uma bricolagem entre cultura japonesa e estônia em livretos coloridos que 

 
22Tradução livre do original: "transform, translate, distort, and modify the meaning or the elements they are supposed to carry” 
Berzinš, K., Daubaraite, J., Išora, P., Lozuraityte, O., Paegle, N., Smilga, D., … Žukauskas, J. (Eds.). (2016). The Baltic Atlas. 
Sternberg Press. p.80.  
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procuram atrair o interesse de investidores do Japão. Uma antiga ilha militar abandonada 

chamada Naissaar seria um paraíso livre de impostos e traumas soviéticos, onde a tomada de 

decisões acerca do planejamento urbano seriam amparadas no feng shui japonês.    

De maneira geral, a pesquisa curatorial dos Países Bálticos assinala uma visão tecno-

natural do ambiente construído, no qual artefatos, em suas distintas formas e contextos, 

apresentam o estado atual da região, seja a nível de ideias, de projetos, de recursos naturais 

ou humanos menosprezados ou exaltados que tem potencial para reutilização e 

aprimoramento. É interessante perceber que a arquitetura é vista como híbrida, intrincada e 

agente num mundo material e imaterial em constante fluxo e mudança. A conversa entre 

estes artefatos permite perceber que todos pertencem a um mesmo conjunto e que a 

associação de ideias, materiais naturais, sintéticos e documentos constituem o ambiente 

construído para além duma articulação semiótico-ideológica. Este horizonte de artefatos 

apresenta como coisas se conectam e relacionam e trazem uma estrutura de pensamento 

renovado para arquitetos que pretendem construir na região. Num mundo globalizado, em 

que a condição material (geológica, ecológica, construída...) é desenfreadamente impactada 

e controlada pela exploração humana, compreender a arquitetura como um hiper objeto, que 

ultrapassa barreiras nacionais, é urgente na percepção das relações e impactos que seus 

elementos estabelecem entre si e o que eles tornam possíveis.   
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takeover: lugares, histórias e sons 
Anton Kats 

 

Anton Kats é artista e possui um trabalho fortemente ligado a instalações sonoras e 

site-specificity, práticas de escuta e inclusão social. Dentre os trabalhos que envolvem o som, 

existe uma forte consciência de seus potenciais espaciais e de pesquisa, ao explorar a 

sonoridade como importante atributo de percepção e intervenção nos espaços a nossa volta. 

Durante o curso Práticas Pós-Nostálgicas foi realizada, inclusive, uma sessão experimental 

de análise sonora do Freixo. Percebe-se que os ruídos desta região da cidade são distintos de 

outras zonas e permitem prever seus usos, ocupações e infraestruturas: o barulho de trânsito 

e carros em movimento rápido ou de frenagem, o som do atrito entre os comboios e a linha 

férrea, algumas poucas pessoas, passarinhos cantam e, longinquamente, é possível ouvir uma 

movimentação das indústrias em funcionamento. Aqui percebemos que, até mesmo os sons, 

dificultam a distinção entre o que é puramente natural, humano ou tecnológico.  

Ao tirar partido de simples táticas como escutar e caminhar, o projeto For a Walk With: 

Dementia in the City foi desenvolvido por Anton, em parceria com a Serpentine Gallery, em 

que propõe conversas e caminhadas, com trabalhadores de uma casa de repouso e seus 

respectivos pacientes que sofrem de demência. Um pequeno panfleto, produzido pelo artista, 

documenta e esquematiza [Figura 10] esta experiência e análise relacional e dá visibilidade a 

importantes impasses no sistema de saúde, no desenvolvimento urbano e na própria doença. 

A demência se torna tema central para discutir, literal e metaforicamente, a relação entre 

memória e arquitetura e, o ato de caminhar, um importante modo de operação para refletir e, 

potencialmente, interferir nas alterações observadas nos pacientes e na cidade.  
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Figura 10. Trecho do livro For a Walk With: Dementia in the City. Edgware Road Project. Autor: Anton Katz  
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Na micro escala, vista a partir dos centros de saúde, um crescente regime de 

privatização tem sido observado, no qual a mudança de funcionários ou instalações e a 

negligência das políticas de cuidado tem afetado os pacientes, que se veem desorientados 

pela transformação constante de seu habitat e excluídos das decisões acerca das medidas 

paliativas da enfermidade. Em uma macroescala, Anton constata que a demência pode 

oferecer uma contribuição importante como analogia da condição atual das cidades. Em 

contraposição ao uso comum na teoria da arquitetura do termo amnésia urbana, se propõe a 

demência urbana como mais adequada para refletir sobre os processos de transformação das 

cidades.  

Na era da desindustrialização, o alto índice de demolição de edifícios industriais e a 

realocação de comunidades trabalhadoras, fez com que a amnésia urbana se tornasse uma 

terminologia crucial nas discussões a respeito da relação entre memória e a cidade. A 

amnésia, assim como a demência, é uma psicopatologia que envolve a perda de memória, mas 

o que as difere é crucial para a mudança epistemológica proposta por Anton. A amnésia 

decorre de um evento acidental e abrupto, que representa uma perda de memória 

potencialmente curável e reversível. Se traduzida ao contexto urbano, indica o 

desaparecimento de edifícios históricos que regeneram a cidade e causam um senso de 

deslocação ou súbita mudança de maneira não intencional. A demência, ao contrário, é um 

processo gradual e irreversível de defasagem das células de memória, que compromete a 

capacidade de julgamento, pensamento, fala e adaptação a sociabilidade.  

A demência no contexto da cidade revela o processo de desenvolvimento urbano "... 

como um processo cada vez maior, cada vez mais maduro e incurável, uma leitura que reflete 

melhor a complexa erosão das células de memória que estão ocorrendo na cidade".23 Em 

 
23Tradução Livre do original: "as an ever expanding, increasingly mature and incurable process, a reading that better reflects the 
complex erosion of memory cells that are taking place in the city". 
Edgware Road Project. (2016). For a Walk With: Dementia in the City (5th ed., Vol. 01). Londres. p. 17 
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outras palavras, diferentemente do otimismo implícito à amnésia urbana, a demência como 

analogia implica que o apagamento de edifícios e a falta de preocupação com a memória da 

cidade não é abrupta, mas gradual e silenciosamente orquestrada por grandes empresas, e 

não é reversível, mas sim inevitável. Anton propõe que este cambio de termos permite um 

olhar mais racional e pragmático da transformação das cidades e possibilita que sejam 

identificados e reconhecidos os sintomas da demência urbana para que os cidadãos se 

encontrem capacitados para atenuar seus desdobramentos de maneira mais consciente e 

estratégica.  

Apesar de ser considerada, à partida, uma visão carregada de pessimismo, podemos 

considerar que o conceito de demência urbana é um avanço na percepção da cidade e suas 

transformações. Se olharmos para as potencialidades que este novo paradigma nos oferece é 

possível considerar outros modos de conceber memória e identificar os recursos necessários 

para cuidarmos dessas mudanças urbanas de maneira emancipada e comum. As caminhadas 

desenvolvidas com pacientes e cuidadores do centro de saúde, permitiram não somente dar 

visibilidade à condição atual das casas de repouso e a evolução da demência enquanto doença, 

mas principalmente, revelaram seu papel político e ético nas cidades. O ato de caminhar, 

segundo o artista, é uma ferramenta alternativa poderosa na emancipação e autonomia dos 

cidadãos em relação à memoria nas cidades, pois possibilita que conexões sejam 

estabelecidas entre pessoas, na criação de redes colaborativas, e que uma constante 

atualização perante as mudanças urbanas ocorra, oferecendo uma alternativa emancipadora 

e autônoma para os cidadãos.24 

Neste sentido, Anton propõe a caminhada tanto como um pretexto dinâmico para 

conversar sobre a demência e os centros de saúde quanto como instrumento de estímulo de 

conexões e lembranças. Uma vez que a perda de células de memória ou edifícios históricos é 

 
24Ibid. p. 36-7. 
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irremediável, o ato de caminhar e sua temporalidade característica, permite a criação de 

conexões espaciais, sociais e temporais e uma alternativa para nos relacionarmos com o 

espaço e restabelecer conexões comunitárias. Caminhar sugere duas importantes questões: 

o caráter relacional da memória e a importância ética da autonomia.  

Por um lado, a caminhada aponta para uma concepção de memória nas cidades que 

envolve a participação ativa nas mudanças e um processo de se manter atualizado por elas. A 

memória é construída por uma experiência de fazer parte ao invés de meramente suceder por 

meio da visualização ou consumo de artefatos e materialidades urbanas. Assim, edifícios não 

somente carregam sentido ou tem sentidos projetados, que se perdem com o tempo e com as 

transformações, mas significado e memória são construídos no encontro. Ao citar Hannah 

Arendt e seu conceito de lembrança, Anton retrata que neste processo relacional e de 

aceitação da perda de memória, podemos nos emancipar e instituir novas narrativas e novos 

começos, que não restringem-se a olhar apenas para o passado mas em reconhecer 

ativamente o presente e constituir uma forma de ação diante do futuro desconhecido.25 

Por outro lado, Anton levanta a urgência da autonomia enquanto princípio básico nas 

cidades e nos centros de saúde. Assim como os pacientes com demência deveriam ter o direito 

de emancipação sobre seu tratamento e sobre a possibilidade de caminhar e estabelecer 

conexões como método paliativo, nas cidades é imprescindível a autonomia para engajar-se 

na produção de redes participativas e na construção de uma memória alternativa e 

intersubjetiva, afastada de decisões e imposições externas das políticas governamentais. Os 

sintomas da demência se tornam, literal e metaforicamente, a força motriz para o empenho 

na construção de memória e sua constante atualização.  

O que emerge desta percepção da realidade enquanto um estado de demência urbana 

é a capacidade de identificarmos, adequadamente, através de seus sintomas, o verdadeiro 

 
25 Ibid, p.52. 
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sistema que opera suas alterações. No caso das cidades, os processos de requalificação, 

remodelação ou reconstrução de áreas da cidade são articulados por empresas privadas ou 

pelo Estado, que alteram a paisagem urbana de maneira irreversível, impõem narrativas 

dominantes e continuamente reforçam a marginalização e exclusão dos cidadãos na 

participação de decisões e mudanças. Após a identificação desta estrutura intrínseca ao 

desenvolvimento das cidades, cabe um olhar para esta condição existente distanciada do 

romantismo saudosista em direção a análise pragmática e orientada para o futuro.  

Conceber e reconhecer outros modos de suscitar memória, mais participativos e 

inclusivos, que se beneficiem da mudança como centelha para novas práticas, é fulcral no 

contexto contemporâneo. Além disso, é importante notar que esta participação a que se 

refere não se reduz a inclusão social que tem sido cooptada pela lógica neoliberal, em que os 

cidadãos aceitam submissivamente a cooperação concedida e a responsabilidade de suprir o 

apoio público insuficiente. Ao contrário, a participação e inclusão aqui referida, e apontada 

por Anton, é aquela que compreende sua autonomia, experimenta a realidade de outras 

maneiras, ao constituir e reivindicar novas narrativas e reiterar a responsabilidade dos 

grandes agentes de transformação urbana neste contexto. Esta noção da demência como um 

processo em que a memória é fragmentada, desordenada e inconversível faz referência a 

como nós e a cidade se lembra: sempre de maneira incompleta e não linear. Cabe perceber o 

lado positivo disto e reconhecer que, involuntariamente, pessoas e cidades não lembram de 

tudo e que não podem der domesticadas como testemunhas de passados e linearidades. 
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anti-monumentos 
Elena Lacruz 

 

“Anti-Monumentos e a paisagem contemporânea – o caso de estudo das Ilhas 

Canárias” é parte da pesquisa de doutoramento26 da arquiteta Elena Lacruz, na qual procura 

por uma terminologia que valorize e reflita sobre as ruínas contemporâneas das Canárias 

(Espanha), excluídas dos roteiros turísticos da ilha. Em meio as propagandas comuns de praias 

paradisíacas, clima tropical e carnaval, um outro lado da paisagem testemunha os vestígios 

dum processo de desindustrialização no arquipélago espanhol iniciado pela obsolescência do 

setor industrial e transição econômica para outras tecnologias de produção e serviços. A fim 

de identificar espaços em processo lento e contínuo de arruinamento e reconhecê-los como 

imagens significativas e presentes no território, Elena sugere um conceito que os caracteriza 

em contraposição aos usuais monumentos incluídos no discurso turístico: os anti-

monumentos.  

Por meio duma aproximação distinta da metodologia relacional e situada de Anton, 

analisada anteriormente, Elena estuda e sugere este conceito de maneira sistematizada e 

pautada na genealogia dos significados, de intrincada articulação com seu tempo, projetados 

às ruínas ao longo da história. Desde muito, as ruínas são caracterizadas como repositórios 

do conhecimento, como potências alegóricas e melancólicas no barroco, como sublimes pelo 

olhar romântico que exalta seus aspectos simbólicos e, em outros momentos, associadas à 

natureza, como representantes das ansiedades perante o futuro. Já no século XX, as ruínas 

deixam de personificar a passagem do tempo e tornaram-se representantes do declínio 

acelerado de sistemas econômicos e políticos, provenientes das guerras e da 

desindustrialização. Também, ganharam crescente importância em diferentes campos de 

 
26 Lacruz, E. (2019). Anti-monuments of the Canary Islands: Modern Ruins and Abandoned Places as Elements of Identity and 
Transformation of Touristic Landscapes (Doutor). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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estudo, como metáforas para a manifestação de poder, como alternativas aos moldes 

tradicionais de conceber memória ou como estratégias radicais de ordenamento do espaço. 

Em suas manifestações mais contemporâneas, ganharam espaço na cultura popular de 

consumo e espetacularização através dos ruin porn, urban exploration, roteiros turísticos, 

cenários de filmes e séries de grandes canais televisivos como a mais nova docu-fiction 

Chernobyl da HBO.  

Ao identificar estruturas que passam desapercebidas na paisagem canaria, como 

estações marítimas e de bombeamento de água, de transporte e translado de mercadoria, 

casas de carvão e engenhos açucareiros arruinados, Elena propõe a concepção destes lugares 

como anti-monumentos, ao adicionar mais uma camada de sentido às ruínas frente a estes 

praticados ao longo da história. Tomados por uma renaturalização, perda progressiva de 

materialidade e expectantes por futuras alterações, estes espaços assumem uma presença 

na paisagem restante dos sistemas de produção e consumo da revolução industrial, agora 

obsoletas e não mais representantes do próspero projeto moderno.27 

Ao longo do tempo, o significado projetado aos monumentos se alterou de uma lógica 

basilar a posteriores visões alternativas. Durante o século XVII os monumentos relacionavam-

se a um valor memorial e histórico e de recordação de tempos passados, no século XIX 

adquirem um valor estético e são referidos por suas qualidades artísticas e formais. Já no 

século XX, ganham outras importâncias ao entrarem na agenda patrimonial como elementos 

a serem preservados e com importância narrativa para gerações futuras. No campo das artes 

e da crítica arquitetônica, o monumento ganhou visões alternativas através de sua inversão 

nos novos monumentos de Robert Smithson, de oposição nos contra-monumentos de James 

Young ou no criticismo latente dos non-u-mentos de Gordon Matta-Clark. Os anti-

 
27Lacruz Alvira, M. E. (2017). Los anti-monumentos de Canarias. XXII Colóquio de História Canário-Americana (2016), XXII-110. 
http:// http://coloquioscanariasmerica.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10055. p 10.  
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monumentos seguem esta lógica, ao funcionarem como uma alternativa de desconstrução 

dos princípios contidos na ideia de monumento, na construção de um conceito que 

considerem a potência das ruínas como vertente turística e cultural. 

Neste movimento de desconstrução do conceito, os anti-monumentos são 

comparados segundo quatro princípios com a de monumento: o tempo entrópico, o tempo 

linear, a memória do tempo e a memória do espaço. O tempo entrópico faz referência a um 

sistema de medida da física termodinâmica que quantifica a variação ou desordem de um 

sistema e indica, grosso modo, a multiplicidade de arranjos materiais. Assim, nos monumentos 

temos o tempo entrópico caracterizado pela ordem, que salienta o mantenimento da 

estrutura material em um estado estático e valoriza o que está construído. A discussão de 

Caitlin Desilvey a respeito da entropia e os monumentos nos ajuda a aclarar este estado 

controlado quando refere que, “grandes quantidades de energia são investidas para manter 

os sistemas patrimoniais em um estado estável, de modo que a matéria contida neles continue 

a funcionar como um dispositivo mnemônico cultural"28. Em contrapartida, nos anti-

monumentos aceita-se um tempo entrópico da desordem, de movimentos de destruição e 

arruinamento que admitem os "processos pelos quais os mundos são compostos e aceita que 

qualquer sistema, seja uma chaminé de granito ou uma obra de arte, possam desdobrar-se ao 

longo de várias trajetórias, o que pode parecer apagamento em um registro pode gerar novas 

informações em outro"29. Esta afirmação nos leva à seguinte ponderação a respeito do tempo 

linear, uma vez que nos monumentos valoriza-se a sobreposição de camadas de um passado 

estático e irreversível que atribuem valor ao estado presente e o anti-monumento evidencia 

 
28Tradução livre do original: "massive amounts of energy are invested to keep heritage systems in a steady state so that the matter 
contained within them will continue to function as a cultural mnemonic device".  
DeSilvey, C. (2017). p11 
29Tradução livre do original: "processes by which worlds are assembled and to accept that any given system, be it a granite chimney 
stack or an artwork has the potential to unfold along multiple trajectories what may appear as erasure on one register may be 
generative of new information on another". 
Ibid. p. 13. 
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um ponto no presente que insinua um estado passado, que já não mais está, e aponta para os 

incontáveis futuros indeterminados e suas interpretações possíveis. 

Estas duas noções de tempo conduzem a duas concepções de memória: a memória do 

tempo e do espaço.  Uma vez que nos monumentos há uma exaltação das camadas do 

passado, a memória do tempo é muito atrelada a este período e suas recordações. No anti-

monumento, o estado presente se faz mais forte e seu potencial incerto e de oportunidades 

indicam memórias que se projetam para o futuro, para a reflexão de cenários possíveis. 

Quanto a memória do espaço, os monumentos referem a grandes momentos da história, 

celebram importantes símbolos da humanidade e compreendem uma memória coletiva 

utópica e latente. Em contraste, os anti-monumentos são carregados de entropia e permitem 

um sem fim de possibilidades, pois são ambíguos, paradoxais e contraditórios. Refletem 

tensões atuais em constante jogo e compreendem uma imagem do mundo que não se encaixa 

na utopia ou distopia, mas oferece um caminho enviesado da heterotopia.   

De acordo com Elena Lacruz, esta constituição teórica dos anti-monumentos pode 

evidenciar o potencial cultural e turístico destes elementos, que acolham suas 

particularidades, transformações e ambiguidades. Mais à frente discutiremos de maneira 

aprofundada o que constitui uma linhagem pós-estruturalista do patrimônio que admite estes 

espaços como objeto de inquietação e abrangem a transitoriedade como ativo de memória 

coletiva e alternativa a discursos oficiais da herança patrimonial.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 45 

notas sobre um novo léxico 

 

Os sítios híbridos e ruínas modernas, espaços ambíguos e em transformação, 

instauram uma condição presente que foge aos significados e sentidos regulamentados 

existentes. Redefinir palavras é crucial para prosseguirmos na concepção de novos modos de 

pensar, ler, registrar e criar realidades, a fim de que estas práticas pós-nostálgicas se 

alicercem. Para tanto, foi desenvolvido coletivamente um Glossário de Práticas Pós-

Nostálgicas30, que será publicado em breve, como uma síntese do curso e seus 

desdobramentos, que introduz termos-chave para mediar inquietações complexas e ponderar 

a respeito de espaços instáveis, enredados e ambíguos. Memória, vazio, abandono, (re)pensar, 

resíduo, contaminação, presenças e ausências são alguns dos muitos termos que foram 

definidos como ponto de largada para investigação destes lugares e potenciais dinâmicas. A 

criação de um novo léxico funciona como ferramenta de apreensão intelectual de processos 

de mudança, objetos de estudo e suas distintas formas de apreensão e leitura, que avancem 

na pesquisa destes espaços e evitem simplificações. Terminologias distintas às normativas do 

conhecimento disciplinado e instituído, definem o terreno para que novas contribuições, de 

distintos campos disciplinares se comuniquem e estejam em sintonia com as condições do 

mundo contemporâneo.  

 

 

 

 

 
30 Moreira, Inês. Post-Nostalgic Knowings, Glossário Colectivo, Porto: (no prelo).  
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1.2 Cruzamento entre arquitetura, arqueologia e curadoria  

     

        o paralelo entre a arquitetura e a arqueologia 

 

Há uma longa tradição da arquitetura, arqueologia e patrimônio que consideram 

espaços por seus modos de operação e utilidade. Estamos cercados por arquiteturas que 

servem a uma funcionalidade diária como morada, trabalho e lazer ou a parte de uma narrativa 

cultural e histórica que os inscreve conscientemente com um valor de memória e 

comemoração por tempos passados. Assim, coisas que habitam o mundo, de modo geral, são 

valoradas porque funcionam apropriadamente, nos dão prazer ou são fundamentais por seu 

desempenho, como “coisas-para-nós”. Quando estas param de funcionar, também são 

cooptadas pelo discurso da herança patrimonial, que investem esforços em reinseri-los no 

modus operandi da funcionalidade. Sua serventia é restabelecida como meios subjetivos de 

produção de significado, metáforas de narração histórica, construção de identidade e por sua 

reconversão para novos usos como museus ou monumentos.   

A arquitetura e sua teoria têm concentrado sua atuação sobre a criação, produção e 

uso de espaços, em que o esboço ideal de uma materialidade imaginada se traduz na 

concretude futura. Este campo se ocupa em imaginar e conceber espaços funcionais em que 

a materialidade é mobilizada para construir e operar satisfatoriamente e, em seguida, é 

absorvida por suas tarefas. A arqueologia ou o patrimônio se encarrega do que é considerada 

a morte desta funcionalidade cotidiana, a materialidades estáveis e processos passados 

encerrados, em que a potência de memória e mnemônica é construída e divulgada. Desse 

modo, estes campos disciplinares circulam majoritariamente em dois tropos temporais: o 

passado e o futuro.  
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Figura 11. Releitura do espelho de Brunelleschi, por Beatriz Duarte 

\ Colagem que faz referência ao método experimental do arquiteto Brunelleschi e suas pinturas perfeitamente 

perspectivadas. O arquiteto florentino inventou este método do espelho para aplicação dos princípios da 

geometria e matemática na percepção visual da perspectiva. Na praça da Catedral de Florença tentou aplicar sua 

tática, ao refletir sobre um espelho seu rigoroso desenho em perspectiva, no qual coincidiu o desenho com as linhas 

da realidade. Nesta colagem propomos uma leitura diferente. O contínuo retorno ao plano Cartesiano e da res 

extensa de Descartes, da arquitetura e arqueologia, representam apenas uma projeção virtual desta materialidade 

idealizada no espelho. Ao mesmo tempo, ao fundo, a materialidade real, do entrópico, sujo e abandonado (do 

Freixo) oferece um contraste dessas realidades.  
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Na arquitetura há uma forte preocupação com a representação objectual de espaços 

através de desenhos em perspectiva no plano euclidiano e em tabula rasa. O ato de desenhar 

em perspectiva, que persiste desde a Renascença, faz com que muito da produção 

arquitetônica se prenda a este ideal material, de objetos estáticos e facilmente manipuláveis. 

Pouco se preocupa com o que Bruno Latour denomina como a "materialidade material"31, que 

seria o espaço real onde edifícios são construídos e demasiado distinto do mundo ideal dos 

desenhos e maquetas. Neste mundo real, elementos materiais se comportam para além de 

sua representação e se transformam com o tempo para perdurar (ou não). Madeira, aço, tinta 

e pedra atuam para além de sua geometria e seus agrupamentos em constituintes maiores e, 

muitas vezes, envelhecem, se decompõem ou entram em ruína.   

Na arqueologia, mesmo que haja uma manipulação do que seriam os vestígios 

presentes de dinâmicas de uso passadas, há também um certo anacronismo. Os objetos se 

tornam emanadores cristalizados de memória coletiva e devem ser constantemente 

reconstruídos e estabilizados como ativos para o futuro. O acontecimento passado, real ou 

imaginário, se torna foco e o desejo nostálgico de recordar se encarna no objeto e na 

necessidade de seu mantenimento material em um estado mais próximo o possível deste 

tempo passado. Parte desta concepção de uma preservação fossilizada foi herdada do século 

XIX e perdura na mentalidade contemporânea32 , num perpétuo processo de proteção 

material. Os vestígios passados parecem existir apenas para serem preservados33 e seu 

desaparecimento é considerado responsável por uma amnésia urbana (em contraste à 

demência urbana, como visto anteriormente). E é aí que o espaço euclidiano retorna, na busca 

 
31 Latour, Bruno.(2007).“Can  We  Get  Our  Materialism  Back,  Please?”  Isis, vol.  98, no.  1 : 138-142 
32 Holtorf, Cornelius (2018). Conservation And Heritage As Future-Making. In: A contemporary provocation: reconstructions as 
tools of future-making. Artigo selecionado por ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstructions, 
Paris, 13 – 15 March 2017, eds C. Holtorf, L. Kealy, T. Kono. Paris: ICOMOS. Disponivel em: 
http://openarchive.icomos.org/1857/1/6_Holtorf.pdf .  
33 DeSilvey, C. (2017). p. 04. 
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constante por retraçar uma materialidade ideal, a prática de arqueólogos e patrimonialistas 

gravita em torno da preservação e conservação de uma unidade passada e da reprodução de 

um discurso de comemoração de um evento remoto, como abordado por Caitlyn no seguinte 

trecho: 

 

"Estamos acostumados a pensar nos edifícios como um todo e concluído no 

momento em que a construção termina, e a prática de preservação é 

amplamente orientada para recuperar esse momento de totalidade e 

unidade."34 

  

Ambos os campos disciplinares, arquitetura e arqueologia-patrimônio, se baseiam 

neste modo da operação da res extensa de Descartes35, que idealiza objetos inertes, estáticos, 

passivos e unívocos e tornam opacas as complexidades intrínsecas às coisas, ao incorporá-

las nos discursos históricos e simbólicos. Assim, pouco foco é dado ao estado presente e à 

possível transformação do mundo material até um estado terminal. Isso se deve ao fato de a 

arquitetura ser, consideravelmente, indiferente ao arruinamento e estágio final dos edifícios 

que idealiza e a arqueologia, num movimento sempre cíclico, medita pouco sobre o estado 

concreto das coisas e seu valor inerente como agentes de memória. 

 Esta noção da arquitetura destacada duma preocupação com o arruinamento futuro 

de suas criações e pouco implicada à arqueologia não é uma constante ao longo da história. 

Arquitetos como John Soane tocaram na indagação sobre o arruinamento de seus projetos 

antes mesmo de serem construídos. Prevendo as futuras mudanças, a transitoriedade 

material e instabilidade dos contextos políticos, históricos e sociais, Soane considerou 

ativamente no processo de idealização arquitetônica o que seria o futuro fetichizado de sua 

 
34Tradução livre do original: "We are accustomed to thinking about buildings as whole and complete the moment the construction 
ceases, and preservation practice is largely oriented toward recovering this moment of wholeness and unity." 
Ibid. p. 19-20.  
35 Latour, Bruno. (2007).  
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obra-prima como um monumento celebrativo do próspero crescimento de economias de 

mercado [Figura 12]. A partir de uma admiração em relação às ruínas de civilizações antigas, 

como marcos de valor histórico e de persistência no tempo, a escolha de materiais para a 

construção de ruínas esteticamente agradáveis teriam que favorecer este arquétipo de 

edificações em pedra. Materiais de construção modernos como aço, vidro e concreto, não 

eram considerados ideais para uma aparência de arruinamento agradável ou como inspiração 

para gerações futuras. Desse modo, ao longo da história, um conjunto de valores estéticos, 

simbólicos e de tempo moldaram os discursos em torno das ruínas, que acabaram por 

caracterizar os vestígios modernos como "inautênticos". 

Por acolherem uma ambiguidade na forma substantivada e como uma ação em curso36, 

ou seja, ruínas em arruinamento, a presença das ruínas modernas nas cidades é vista como 

anacrônica. Como, usualmente, as ruínas são antigas e possuem um valor de tempo, há uma 

dificuldade de alocar as versões modernas em uma dimensão espaço-temporal definida: é 

passado, presente ou futuro? É um processo natural ou humano? As ruínas recentes trazem 

à tona uma inutilidade, trivialidade e vazio que o conhecimento científico não encontra uma 

maneira apropriada de lidar e, por isso, estes efeitos são silenciados. Ruínas modernas estão 

desprovidas de um uso oficial, encontram-se abandonadas por um período curto de tempo e 

parecem ser terra de ninguém, como um limbo entre um conjunto de passados e possíveis 

futuros. Portanto, são demasiado marginais e danificadas para serem candidatas ao 

patrimônio como valor em si mesmas e se tornam expectantes de latentes empenhos para 

projetar um significado passado a elas, para reconvertê-las para novos usos37 ou na sua total 

destruição.  

 
36 DeSilvey, Caitlin & Edensor, Tim. (2013). Reckoning with ruins. Progress in Human Geography. 37. 465-485. 
10.1177/0309132512462271. p.466.  
37 é certo que se há na arquitetura qualquer interesse em ruínas modernas nos últimos anos, tem sido para reformulá-las para 
novos usos, comumente para fins culturais, como é o caso do Tate Modern, Matadero Madrid e outros.  
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Figura 12. Pintura comissariada por John Soane e realizada por Joseph Gandy representando as futuras ruínas do 
Banco da Inglaterra. O apreço pelo ideal clássico e seu poder se faz presente, uma vez que o edifício é 
representado como uma ruína da antiguidade. Fonte: https://projectsoane.com/story/ 
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Mas, e se o olhar para as ruínas modernas fosse além de sua utilidade em direção a seu 

estado aqui e agora? E se o seu passado não fosse reconstruído, pela recontextualização e 

historicização do espaço, mas o conhecimento de seu estado presente fosse afirmado e 

enriquecido? Seria possível deixar as ruínas modernas se mostrarem por si mesmas e nos 

provocar pela sua opulência38? Neste processo de constituição de edifícios em abandono 

como um objeto de herança patrimonial ou como contentor para novos usos, uma série de 

outras dinâmicas a que o espaço em abandono entra são desconsideradas.  

É fato que estar em uma casa ou em um espaço de trabalho em pleno funcionamento, 

onde tijolos, concreto, vidro, aço, madeira estão absorvidas por sua tarefas e animais ou 

plantas tem sua área de presença meticulosamente planejada é, consideravelmente, distinto 

de adentrar um espaço abandonado, sujo e tóxico onde todos estes elementos se confundem. 

O abandono rompe com o ordenamento típico das cidades e dá lugar a uma entropia e a um 

sem fim de camadas espaço-temporais, além de incorporar novas redes de relação naturais, 

que mantém o lugar vivo pelas novas colonizações de flora, fauna e exploradores ocasionais. 

Ao permanecerem insistentemente na paisagem, arquiteturas abandonadas repreendem a 

pré-concepção de um passado sequencial e progressivo de eventos passados encerrados e 

deixados para trás. 

 E como podemos nos engajar no estudo destas coisas fragmentadas e negligenciadas, 

distantes de nós e para-além-de-humanas, e reconhecer seus efeitos em nós e no mundo? 

Esta pergunta tem sido feita por antropólogos, filósofos da ciência, ecologistas, artistas e 

designers. Tem ganhado força, paulatinamente, no âmbito da arqueologia contemporânea, em 

grupos de pesquisa como Object Matters, Ruin Memories39; dos estudos pós-humanistas de 

 
38 Merleau-Ponty, M., Lingis, A., & In Lefort, C. (1968). The visible and the invisible: Followed by working notes. 
39 Para mais informações: http://objectmatters.ruinmemories.org/ e  http://ruinmemories.org/.  
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herança patrimonial, em pesquisas como Unruly Heritage, Heritage Futures e Curated Decay 40; 

nas práticas artísticas e, inclusive, na arquitetura41. Através de uma visão mais simétrica, estas 

ideias recentes enquadram uma perspectiva radical e colateral às coisas desviado da visão 

humano-centrada, em que significado, objetificação, discurso e utilidade dão lugar a agência, 

performatividade, ternura e vitalismo material. Nesta nova percepção do mundo, os atores 

não-humanos são reconhecido; preocupa-se menos com como as coisas são e suas 

conveniências e mais com os efeitos de sua presença, o que elas geram. Além disso, são 

campos que tem buscado compreender como o estudo de ruínas modernas, detritos ou temas 

incoerentes e múltiplos podem contribuir com novos conhecimentos.  

 

um desvio para a "modernização através da preservação" 

 

Antes de continuarmos para a compreensão das potencialidades dos estudos 

curatoriais de cuidado com os edifícios abandonados e seus discursos contestados 

(patrimoniais convencionais ou da arquitetura como tabula rasa), vale abordar um fenômeno 

crescente na produção arquitetônica atual que dialoga com a preservação. Não se pode dizer 

ao certo se este acontecimento se encaixa no meio termo entre os extremos da preservação 

e da demolição, mas parece pertinente observarmos como ele tem ocorrido. Como já 

mencionado neste capítulo em o vazio como oportunidade, arquitetos mundialmente 

famosos como Rem Koolhaas e Tadao Ando têm recorrido à preservação como um refúgio do 

já pejorativo termo "arquitetos estrela".  

 
40Para mais informações: https://unrulyheritage.com/ e https://heritage-futures.org/ .  
41 Yaneva, A., Latour, B., & Geiser, R. (Ed.) (2008). Give me a Gun and I will Make All Buildings Move: An ANT’s View of Architecture. 
In Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research (pp. 80-89). Basel: Birkhäuser. p.80.  
Yaneva, A. (2008). How Buildings ‘Surprise’: the Renovation of the Alte Aula in Vienna. Science Studies, 21(1), 8-28. 
Yaneva, A., Graves-Brown, P. (Ed.), Harrison, R. (Ed.), & Piccini, A. (Ed.) (2013). Actor-Network-Theory Approach to Archaeology of 
Contemporary Architecture. In Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World (pp. 121-135). Oxford: Oxford 
University Press. 
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A exposição Cronocaos42, realizada pelo escritório OMA e grupo de pesquisa AMO, 

ambas lideradas por Rem Koolhaas, pode ser apontada como um evento que inaugurou e 

oficializou esta prática, antes nunca vocalizada em debates ou apresentações de projetos. 

Esta exposição, parte da Bienal de Veneza 2010, salientou a preocupação do arquiteto com o 

passado e a conservação de edifícios históricos através duma leitura retroativa da produção 

deste escritório de arquitetura sob o olhar da preservação. Como levantado por Jorge Otero-

Pailos, nunca saberemos se esta é uma afirmação verdadeira sobre a prática do arquiteto ou 

se esta exposição nos faz, apenas, acreditar que sim43. De toda forma, é de extrema 

importância que arquitetos como Koolhaas se voltem ao tema da preservação e 

compreendam que, como uma profissão operacional no pensamento e crítica do futuro das 

cidades, a arquitetura precisa se engajar no questionamento e no repensar das práticas 

conservacionistas. Ao compreender a preservação como uma prática criativa, que 

complexifica o papel dos que preservam como co-autores e responsáveis por conservar o 

futuro das cidades junto aos arquitetos, Koolhaas aponta um caminho crítico e crucial de 

reconsideração de ambas as disciplinas, que reinvindicam um diálogo para além de seus 

moldes. Porém, como Bryony Roberts atesta: "É interessante apontar a distinção entre 

projetos que intervêm nas condições materiais existentes e projetos que são completamente 

abstraídos disso e que fazem uma cópia ou um substituto. A atividade do arquiteto estrela é 

frequentemente uma re-manipulação agressiva de uma condição existente, com alguma nova 

interpretação de autenticidade "44. 

 
42 Para mais informações: https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos. 
43 Otero-Pailos. (2014). Supplement to OMA’s preservation manifesto em Preservation is Overtaking Us. GSAPP Transcripts.  
44Tradução livre do original: "It is interesting to point the distinction between projects that are intervening in existing material 
conditions and projects that are completely abstracted from that and doing a copy or a surrogate or a replacement. The starchitecture 
activity is often an aggressive re-manipulation of an existing condition, with some new interpretation of authenticity." 
Otero-Pallos, J., Langdalen, E., & Arrhenius, T. (Eds.). (2016). Experimental preservation. Zu ̈rich: Lars Mu ̈ller Publishers. p. 86.  
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Em muitos casos, como no Matadouro do Porto45, assistimos a fala de Bryony 

materializada em projeto. Por isso, nos interessa realçar como as latentes mudanças na 

economia, com crises econômicas e políticas, as alterações na mentalidade turística de 

desenvolvimento de identidades nas cidades e o discurso constante dos selos de 

sustentabilidade do edificado, são alguns dos fatores que podem contribuir para que o 

fenômeno "modernização através da preservação" seja o novo efeito Bilbao. O que ficou 

conhecido como “efeito Bilbao” consiste na completa transformação de uma cidade 

estagnada e pouco atrativa turisticamente pela inserção de um ícone arquitetônico, muitas 

vezes espetacular, que insere a cidade no contexto internacional e atesta sua identidade. 

Porém, com a crise de 2009 (e potencialmente com a enorme crise que iremos enfrentar com 

o Covid-19) e a pressão exacerbada desta condição econômico-cultural sobre a produção 

arquitetônica, a busca por alternativas à má reputação dos arquitetos estrela e a necessidade 

por investimentos mais "modestos" e carimbados com o selo da sustentabilidade, fará com 

que projetos de reuso como o Riga Contemporary Museum e o Matadouro do Porto se 

espalhem como a nova onda de marketing de cidades e monumentos "must see".  

  É importante dizer, porém, que estes projetos são modestos com aspas, pois mesmo 

que tenham como fio condutor de projeto o reuso e preservação de estruturas anteriores e 

potencial gasto menor, continuam sendo investimentos massivos do setor privado (40 

milhões de euros no caso do Matadouro do Porto). Para além dos percalços de realização da 

proposta, da alta rentabilidade para determinados agentes privados (Mota-Engil) e dos 

impactos territoriais, esse grande projeto urbano evidencia a produção arquitetônica ligada à 

monumentalidade e à legitimação de uma "identidade turística" pela produção de, 

 
45 Este projeto, vencedor do concurso internacional de reconversão do antigo Matadouro Industrial na freguesia de 
Camapanhã, é de autoria do arquiteto Kengo Kuma em parceria com os portugueses da Oporto Office for Design and 
Architecture (OODA), num consórcio liderado pela Mota-Engil. A proposta prevê uma ampla cobertura sobre o conjunto 
industrial com um edifício ponte que interliga o novo projeto à estação de metro “Estádio do Dragão” sobre a VCI.  
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praticamente, um novo projeto arquitetônico revestido do discurso de preservação do 

edificado histórico. A intervenção propõe uma grandiosa cobertura ao longo de quase todo o 

terreno e outros acrescentos arquitetônicos, que permitem sua fácil identificação a distância 

e cobrem a materialidade do edifício atual. Alheio às condições territoriais, históricas e sociais, 

esta nova grande intervenção da cidade se diferencia pelo ineditismo de escala e de arquiteto, 

além de cumprir a função de uma comunicação em massa e afirmação de poder da cidade do 

Porto na competição entre cidades turísticas.  

De fato, os caminhos para uma relação dialógica entre disciplinas caminham a passos 

lentos e disputam pontos de vista de variados setores (econômicos, políticos, sociais…). A 

contemporaneidade urge por um terceiro atrator (para não dizer pólo e regressar à 

compartimentação de disciplinas e ideias) que resista ou reinvente, pelo retorno ao presente, 

uma linha transversal a estas condições temporais e espaciais muito marcadas pela 

bifurcação passado x futuro, local x global, arcaico x progresso, proteção x destruição. Nesta 

pesquisa propõe-se compreender o que é estar no espaço, em suas condições presentes, fruto 

de sucessivas transformações do projeto moderno e expectantes por futuros projetos ocultos 

e espetaculares. Se torna fundamental testar e experimentar sobre o improdutivo, sobre o 

que significa nos desviar de especulações temporais e retornar ao agora, como um meio para 

elaborar uma outra entrada para espaços abandonados e suas histórias, distante de 

dicotomias. Este olhar se faz pertinente, particularmente, no caso da Central Termoeléctrica 

do Freixo, onde tantos discursos, interesses e vozes coexistem e as pressões da dicotomia 

preservar x destruir são silenciosamente e, ao mesmo tempo, ostensivamente presentes.  
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curadoria e alteridade 

 

E onde se encontra a curadoria neste contexto? A curadoria tem, cada vez mais, sido 

reconsiderada e expandida para além de suas funções operacionais comuns como o ato de 

fazer exposições, de organizar narrativas inerentes a uma sala hermeticamente controlada 

do acervo ou de cuidar de artefatos a fim de conservá-los em condições ideais de temperatura 

e pressão. Um olhar renovado sobre este campo de atuação identifica a contribuição da 

curadoria enquanto produção de conhecimento; enquanto aquela que problematiza e 

complexifica seu próprio sistema de operação, institui novos temas de pesquisa, incluso fora 

do campo da arte, e retorce o seu significado original como um ato de curar e de cuidado. 

Como descrito por Inês Moreira, a curadoria pode ser definida como: 

 

"uma atividade baseada em pesquisa e processo, que lida com objetos preexistentes e 

novos, com documentos e com espaços"
46 que "reposiciona o centro da pesquisa 

curatorial além (ou sob) a estrita centralidade da obra de arte e sua contextualização 

material, ou histórica. O envolvimento com a teoria crítica e a profunda compreensão 

das condições sociais, culturais e políticas de uma situação num lugar, no tempo e em 

suas estanciações transformaram radicalmente o papel da crítica no trabalho 

curatorial"47 no qual "o escritor (ou pesquisador ou curador) é uma testemunha 

modesta, situada no espaço e no tempo e que difrata subjetivamente o conhecimento. 

Juntamente com ferramentas mais convencionais e referências científicas baseadas 

na experiência, a ideia do cuidado, proteção e afeto da complexidade em si são modos 

 
46Tradução livre. "a research and process based activity, dealing with pre-existing and with new objects, with documents, and with 
spaces" 
Moreira, Inês. (2014). Performing Building Sites: curating in/on/through spaces. PhD dissertation, Goldsmiths, University of 
London). p.16. 
47Tradução livre."resituating the centre of curatorial research beyond (or beneath) the strict centrality of the artwork and its material, 
or historical, contextualization. Engagement with critical theory and deep understanding of social, cultural and political conditions of 
a situation in place, in time, and in its inhabitations, have radically transformed the role of critique within curatorial work".." 
Ibid. 19. 
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de relacionar-se com o conhecimento que devem ser enfatizados como modos de 

conhecer os objetos de estudo."48 

 

Ou seja, esta visão radical e relativamente recente da curadoria permite modos de 

pesquisa que atuem nos fragmentos da ciência pura e sistematizada de fossilização histórica 

e da projeção de signos através de um entendimento mais poroso, tático e implicado. Uma vez 

que é um campo criativo de produção do conhecimento e, essencialmente, indisciplinado, a 

curadoria e as práticas artísticas estabelecem temas de inquietação e cuidado livres dos 

moldes disciplinares e ordenamentos programados, que limitam a capacidade de descobrir 

outros modos de interpretar o mundo. Além disso, explora temas e objetos de estudo que não 

foram contemplados ou que ainda há certa dificuldade de conceber49. Neste sentido, o sujeito 

(curador/pesquisador) é testemunha e, ouso dizer, também é cúmplice de algo novo sobre um 

objeto de estudo. 

Esta área de atuação corrobora para a construção de analogias, especulações 

ficcionais ou literais, arquivos alternativos e, até mesmo, admite que o curador vista o 

estandarte de arqueólogo, de artista, historiador, entre outros. Através desta liberdade 

experimental, plataforma de questionamento crítico e cruzamento disciplinar, o objeto de 

estudo é acessado para além de uma análise distanciada e crítica exaustiva50 em direção a um 

engajamento relacional e situado que tem poder de transformação do conhecimento e 

constituição de novas disciplinas em sintonia com o mundo contemporâneo. O potencial para 

expor e colocar em diálogo histórias inadequadas, não contadas, não oficiais, indesejadas, 

 
48Tradução livre."the writer (or researcher or curator) is a modest witness, situated in space and time and subjectively diffracting 
knowledge. Along with more conventional tools and scientific references based on expertise, the idea of the care, protection and 
affection of complexity itself are modes of relating to knowledge that should be stressed as modes of knowing the objects of study. 
Ibid. 176.  
49 Rogoff, I. (2006). p.03. 
50 de la Bellacasa, M. P. (2011). Matters of care in technoscience: Assembling neglected things. Social Studies of Science, 41(1), 85–
106. https://doi.org/10.1177/0306312710380301.  
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inventadas, vagas ou ambíguas, complexificam os objetos de estudo e convidam outros modos 

de conhecer e testar sobre o que é classificado como uma falha no conhecimento comum.  

Ao tratar de espaços não-convencionais e ruínas modernas institui-se, desde já, um 

tema de inquietação descartado dos discursos oficiais, distante do valor estético e funcional 

moderno usualmente preferidos. Mediante o olhar atento e cuidadoso percebe-se que estes 

emanam significados em si mesmos, através de sua materialidade e alteridade, que urgem por 

serem ouvidos e percebidos, e potenciam o diálogo com outros espaços, geografias e etc. O 

descomprometimento com os paradigmas de estudo da arquitetura, arqueologia, patrimônio 

e arte tradicionais, confronta em um espaço (real ou metafísico) estes diferentes discursos e 

interpretações e instaura um modo de cuidado e proteção da estranheza e transitoriedade 

das coisas no estado presente. Ou seja, oferece uma alternativa que desvia o olhar dos tropos 

de passado e futuro típicos da arqueologia e arquitetura e oferece um modo de habitar e 

meditar sobre o aqui e o agora, sobre suas qualidades narrativas presentes, na invenção de 

passados e futuros desviados do idealismo material e no estabelecimento de um senso de 

cuidado perante coisas consideradas indisciplinadas, degradadas e não familiares.  

Neste comprometimento, quase rudimentar, de encontro com espaços como eles são 

e se mostram, é crucial uma reconsideração da noção de cuidado enraizada na constituição 

etimológica da curadoria — proveniente do latim curare. O cuidado aqui discutido pressupõe o 

que Heidegger entende por Gelassenheit51 e que pode ser traduzido como equanimidade ou 

libertação, ou seja, um pensamento meditativo aberto ao mistério das coisas que, ao invés de 

as perceberem por uma perspectiva antecipada, espera o que pode vir delas e as estranhas 

maneiras pelas quais elas se mostram. Isto implica questionar duas noções existentes de 

 
51Heidegger, M. (1969) Discourse on Thinking, Trans. J.Anderson and H. Freund, New edition, New York, NY:Harper Perennial. p. 
54-5 
Dalle Pezze, B. (2006). Heidegger on Gelassenheit. Minerva: An Internet Journal of Phylosophy 10. Consultado em Abril de 2020: 
http://www.minerva.mic.ul.ie/vol10/Heidegger.pdf ) 
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relação com as “coisas”: a ética e a estética. A ética52, segundo esse olhar, infere a aceitação 

da alteridade do Outro e a estética considera importantes seus impactos presenciais, sua 

vitalidade. Esta ideia de estética se afasta da noção moderna associada ao gosto ou ao que é 

considerado belo a uma distância passiva e contemplativa e se aproxima de uma perspectiva 

sensorial, relacional, que privilegia a experiência e o contato direto com as coisas, com a 

realidade e materialidade em si mesmas.  

Portanto, não somente instituímos um objeto de estudo distante do usual, que não tem 

um valor facilmente identificável e qualidades funcionais claras como um objeto de 

inquietação, mas, também, nos dispomos a olhar para estas coisas através de envolvimentos 

relacionais e trabalho de campo. A partir do conceito de Maria Puig de la Bellacasa, se 

estabelece mais que um "tema de inquietação," mas um "tema de cuidado". Os espaços não 

funcionais e abandonados se tornam objetos de responsabilidade que devem ser habitados 

por uma criticalidade em que aquele que estuda ou cuida (curador/ pesquisador) se 

compromete a uma relação afetiva e de cumplicidade com as várias teias de relações ligadas 

ao objeto de estudo no aqui e agora. Inclusive, o cuidar e proteger abrange esta alteridade, 

sem reduzi-la a um pensamento uniforme de objetificação histórica e permanência material.  

O cuidado tem sido muito discutido nos estudos feministas da ciência e tecnologia e 

pressupõe que uma aproximação das coisas como "tema de cuidado" impacta a maneira como 

abordamos estudos de caso e articula questões de modo político e ético. Isto é, reconhece o 

que está diante de nós pelo o que ele é, mas também, imagina e presencia o que é opaco, o 

que não é incluído na narrativa sobre um espaço ou contexto e o que ele poderia tornar 

possível. Além disso, um comprometimento que não vê este espaço como doente, por haver 

 
52 A questão da ética estendida as coisas é um dos temas recorrentes nos estudos da filosofia da ciência e tecnologia que citamos 
nesta pesquisa recorrentemente. Uma vez que atores não-humanos são vistos como parte integrante e agentes da rede de 
relações sociais, se faz evidente a necessidade de incluí-los nas discussões a respeito dos valores sociais. Este tema será 
discutido com mais detalhes no próximo capítulo através do trabalho artístico de Jorge Otero-Pailos intitulado Ethics of Dust. 
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uma dificuldade de encontrar um sentido ordenado, e que precisa ter sua saúde restituída por 

um retorno a uma condição ideal, mas pensa como as “coisas” poderiam ser diferentes se o 

ato afetivo de cuidado fosse aplicado a sua transitoriedade e complexidade. "Sob essa 

perspectiva afetiva, transformar as coisas em questões de cuidado é uma maneira de se 

relacionar com elas, de inevitavelmente ser afetado por elas e de modificar seu potencial de 

afetar outras pessoas."53 

Com base nos argumentos de Inês Moreira54 e Aneta Szylak55, esta mudança de 

percepção realça a diferença entre a curadoria em contextos e espaços da curadoria de 

contextos e espaços. Sendo as arquiteturas abandonadas e seu contexto uma condição 

existente, através do potencial do encontro entre curador e espaço, é possível ir além do 

escavar as profundezas deste contexto e torná-lo didático visivelmente, de encontro a sua 

perturbação, complexificação e fricção no tempo presente. Ultrapassa-se a distância 

habitualmente estabelecida entre o objeto sob escrutínio (o espaço ou contexto) e o 

pesquisador ou curador, e não é somente o sujeito curador que se transforma, mas o próprio 

objeto desta relação — o contexto e espaço — ficam transformados neste contato. A curadoria 

de contextos e espaços implica um duplo devir — intensivo e relacional do sujeito e do espaço: 

o curador devém o espaço e ao mesmo tempo o espaço afeta a dinâmica curatorial ou o 

curador em si mesmo.  

Esta relação de troca, portanto, faz com que o espaço não seja apenas um contentor 

passivo, mas também, agente reflexivo e discursivo na curadoria. Neste caso, o curador 

consente a perturbação do senso de autoridade curatorial56 e permite que a materialidade do 

 
53Tradução livre do original: "From this affective perspective, transforming things into matters of care is a way of relating to them, of 
inevitably becoming affected by them, and of modifying their potential to affect others". 
de la Bellacasa, M. P. (2011). p.99 
54 Moreira, Inês. (2014). 
55Martinon, Jean-Paul. ed. (2013). p.215. 
56DeSilvey, C. (2017). p.40. 



 

 62 

espaço influencie as decisões e faça ativo seus elementos invisíveis e incontroláveis. 

Poderíamos dizer, inclusive, que há uma co-curadoria entre o sujeito (curador/ pesquisador) 

e o contexto ou espaço de estudo. É necessário "voltarmos nossa atenção para o inimaginável 

e ambíguo, para os momentos agitados e para todos esses deslizes que escapam às nossas 

categorizações lúcidas e nos deixam sempre querendo mais"57, comenta Aneta. Nesta lógica 

de pensamento, a curadoria possui uma imprevisibilidade e abertura à performatividade com 

e através do objeto de estudo e o isolamento disciplinar tradicional converte-se em algo 

limitante.  

Lidar com "temas de cuidado" proporciona uma saída mais ampla para a concepção 

acanhada de cuidado típica da preservação e conservação de arquiteturas dos estudos de 

herança patrimonial. Além disso, também oferece um desvio da curadoria de arquiteturas 

usual, que escolhe projetos ideais, úteis, familiares e de grandes arquitetos como tema de 

inquietação. Se tornar responsável por coisas fragmentadas, ambíguas e negligenciadas dos 

discursos oficiais, permite à curadoria especular sobre o que seria proteger a transitoriedade 

e habitar o hiato entre abandono e atenção. Estender o ato de cuidado a ponto de deixar 

objetos de estudo "serem imprevisíveis, permeáveis e não inteiramente entendidos e 

apropriados por nós"58, perturba os conceitos pré-concebidos de memória, temporalidade, 

materialidade, artefato e herança patrimonial por meio de táticas que acedem aos espaços 

abandonados de outra forma.  

 

 

 

 
57Traducao livre do original: "turn our attention to the ungraspable and ambiguous, to eventful moments and to all these slippages 
that escape our lucid categorizations and leave us always in want for more". 
Martinon, Jean-Paul. ed. (2013). p.217 
58 Tradução livre do original: "be unpredictable and permeable-not entirely known, or owned, by us". 
DeSilvey, C. (2017). p.21. 

Beatriz Duarte
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herança entrópica  

 
É fato que todas as dinâmicas envolventes num lugar em arruinamento já qualificam 

um processo de curadoria que o próprio espaço faz de si mesmo, onde camadas mais expostas 

se desfazem e se tornam materialmente indisponíveis. Sobram, por assim dizer, os rastros 

dessa materialidade anterior junto a uma materialidade ainda resistente, involucrada em uma 

série de processos naturais e humanos, e também suas imaterialidades como possíveis vozes 

e escritos do espaço sobre si mesmo. O curador, além de cúmplice destas dinâmicas espaciais, 

pode reconhecer suas camadas através de leituras que disseminam o conhecimento sobre o 

objeto de pesquisa e sobrepõe outras leituras a que este espaço faz referência. Mas é 

importante perceber e aprofundar como encarar esta transitoriedade como formativa de 

"recursos que nos permitiriam localizar nossas histórias no movimento da matéria"59, ou seja, 

como estas interpretações podem ser elucidativas de uma reavaliação dos estudos 

patrimoniais e seus modos de operação, que medita sobre como elas podem ser encaradas 

daqui para frente.  

Em uma percepção clássica de conservação e preservação, os objetos históricos são 

vistos como evidências que, para sua apreciação, são necessários métodos que descubram 

suas "operações de 'cumprimento da verdade' "60. Muito desta teoria, relativamente recente61, 

se baseia na ligação entre a conservação e a ciência clássica que, pura e dura, pressupõe uma 

metodologia baseada em fatos. Assim, a conservação científica de um artefato baseia-se na 

necessidade de preservar uma "verdade" do objeto, isto é, sua "verdadeira" natureza e 

condição. Para a ciência, esta "verdade" só pode ser verificada materialmente e 

 
59 Tradução livre do original: "resources that would allow us to locate our stories in the movement of matter".  
DeSilvey, C. (2017). p.18. 
60 Tradução livre do original: "'true-enforcement' operations". 
Muñoz-Vinas, S. (2004). Contemporary theory of conservation. Oxford: Butterworth-Heinemann. p.65. 
61uma concepção moderna iniciada por volta de 1950. 
Ibid. p.75. 
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objetivamente, não sendo possível estabelecer uma "verdade" estética ou emocional. 

Portanto, o ato de conservar um artefato está fortemente relacionado à necessidade de 

manter a integridade material do objeto formalmente e na crença de que esta integridade 

reside em suas características físicas.  

 Como afirmado por Salvador Muñoz, essa "verdade" implica que há um estado de "não-

verdade", ou seja, para que o trabalho de um conservador/curador seja convocado, o artefato 

deve estar numa condição em que sua autenticidade precisa ser revelada62. Em nome desta 

busca pela essência do artefato, os elementos que obscurecem ou ocultam esta "verdade" ser 

deliberadamente sacrificados e eliminados em busca do retorno a um estado "original". 

Porém, "os objetos não podem existir em um estado de falsidade, nem podem ter uma 

natureza falsa"63 uma vez que, se eles existem no mundo, eles são inerentemente reais e 

autênticos. A concepção clássica desconsidera o fato que matérias no mundo real "seguem 

seus próprios caminhos e seguem, por assim dizer, suas próprias direções"64, não seguem os 

caminhos do mundo idealizado e, assim, não podem ser consideradas falsas, mas apenas uma 

outra possível existência para o mesmo objeto. Afinal, não há nada mais real e autêntico do 

que a existência dum objeto no estado presente. Pode-se, apenas, atestar que a conservação 

procura retornar o objeto a um estado de preferência, uma condição imaginada que não é mais 

real que a sua condição espontânea e alterada pelo tempo, por um acidente ou arruinamento. 

A ciência clássica, portanto, apenas nos auxilia a conhecer uma realidade ideal e seus fatos 

passados.  

 
62Ibid. p.92. 
63 Tradução livre do original: "Objects cannot exist in a state of falsehood, nor can have a false nature" 
 Ibid. p.93. 
64 Tradução livre do original:  "go their own ways and follow, so to speak, their own directions" 
Latour, Bruno. (2007). p.140.  
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Ashley Smith65 sugere que a alteração de um artefato histórico ou de relevância 

patrimonial é avaliada segundo três princípios: (1) patina, (2) restauração e (3) deterioro. Os 

primeiros dois fatores são vistos como alterações que acrescentam valor ao artefato, ao passo 

que o terceiro é visto como redutor do valor. De fato, alterar a pátina e restaurar um objeto 

prescinde a adição de materialidade, adição de produtos que o reconstituem com um aspecto 

ideal. Contrariamente, o deterioro implica a subtração de materialidade em relação a este 

aspecto ideal. Em ambos, porém, a materialidade ideal que existiu em algum momento do 

passado já não existe mais. Se o valor de uma determinada coisa não pode ser definido 

objetivamente, como quantificamos se o deterioro não e também um ampliador de valores? 

Relacionar a autenticidade de um artefato a sua condição original é considerar seu deterioro 

como estritamente negativo e, assim, uma escolha subjetiva e largamente comunicada no 

senso comum. 

A preservação sempre se inicia com uma escolha: os objetos existem no mundo e a 

preservação os aborda e define como artefatos. Posteriormente, "o patrimônio usa traços 

históricos e conta fábulas históricas. Mas esses contos e vestígios estão presos em fábulas 

fechadas ao escrutínio crítico. (...) O patrimônio não é uma versão testável ou mesmo plausível 

do passado; é uma declaração de fé no passado"66. Após termos um artefato e uma história, 

esta escolha é validada socialmente e, por isso, como proposto por David Lowenthal em 

Fabricated Heritage, as heranças patrimoniais são e sempre foram fabricadas, criadas. Isso não 

significa que a fabricação de passados e comemoração de artefatos não possui uma 

relevância, somente indica que é preciso reconhecer que, até mesmo os estudos patrimoniais 

enquanto disciplina consolidada e estabelecida, produz e cria heranças patrimoniais e, 

 
65 Ashley-Smith, J. (1995). Definitions of Damage. Disponível em: Definitions of Damage, acessado em 02 Fevereiro 2020. 
66 Tradução livre do original:"Heritage uses historical traces and tell historical tales. But these tales and traces are stitched into fables 
closed to critical scrutiny. (...) Heritage is not a testable or even plausible version of the past; it is a declaration of faith in the past" 
Lowenthal, D. (1998). Fabricating Heritage. History and Memory, 10(1), 5-24. Acessado dia 23 de Novembro de 2019. Disponivel 
em: www.jstor.org/stable/25681018  
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deliberadamente, altera a realidade de artefatos e seus significados para os ajustar às 

expectativas atuais de verdade, originalidade e memória coletiva. No caso dos edifícios, por 

exemplo, não somente partes de seu passado são reacessados e apreciados, pelo destaque a 

suas partes gloriosas em detrimento da percepção de seu estado presente, como ele é 

alterado na lógica da conservação para coincidir com um determinado estilo arquitetônico.   

 Outro aspecto importante é que o cuidado, dentro do senso comum patrimonial, 

agrega um valor externo ao artefato. Artefatos e suas histórias passadas são vistos como 

ameaçados e a preservação é exigida como o único ato possível de cuidado. Quando 

deparados com materiais que se comportam de maneira inesperada, agentes da conservação 

e patrimônio são obrigados a agir dentro de quadros de ação esperados: solucionar o 

"problema" e mudar o artefato até que sua "verdade", definida como original, seja revelada. 

Justamente por considerarmos o artefato vulnerável e cuidarmos de sua integridade material, 

ele se torna valioso. Neste processo, o artefato em si mesmo não possui valor, mas o fato de 

anunciarmos sua vulnerabilidade e a necessidade de evitar a perda que produz valor.  

 Cabe perceber que o entendimento baseado no conhecimento científico clássico cria 

uma ilusão de que a compreensão sobre o mundo físico é possível em sua totalidade. A ciência 

valoriza a simplicidade a todo custo, e estabelece como falso o que complexifica os sistemas 

de entendimento. Assim, o conhecimento pragmático e conservador não articula a 

complexidade, imprecisão e as facetas inerentes à realidade. Neste sentido, as práticas 

criativas oferecem visões transversais a esta concepção de conservação, verdade, artefato e 

herança patrimonial, atestadas na alternativa da performatividade, afetividade e criação. Os 

exercícios experimentais da herança patrimonial se perguntam: como seria se a complexidade 

do mundo fosse habitada? Não intervir e não neutralizar percepções ambíguas, que 

acomodem a mudança e a incerteza, podem contribuir para uma revisão das heranças 
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patrimoniais? Se conservação e patrimônio constroem realidades, artefatos, histórias, 

poderíamos nos engajar no estado presente como constitutivo de outras narrativas?  

Caitlin Desilvey, no livro Curated Decay: Heritage Beyond Saving [Figura 13], levanta 

questionamentos consoantes a estas perguntas e argumenta por narrativas que 

reconsiderem o papel de espaços terminais, em que o processo de arruinamento se encontra 

avançado, propondo o deterioro como um valor. Além disso, pondera sobre o papel da 

curadoria, como aquela que estende o cuidado a estas arquiteturas a ponto de deixa-las 

existirem por seus próprios métodos, envolvendo-se em processos para além duma utilidade 

humano-centrada. A autora faz referência à definição do patrimônio como "um complexo de 

práticas e políticas que estruturam nossa relação com o passado material. A herança como 

conceito não pressupõe que sua relação com o passado deva, por definição, envolver atos de 

estabilização física"67. Desta maneira, a herança patrimonial pode ser rearticulada enquanto 

verbo, como um campo que tem potencial para a inclusão de processos em curso, da 

transitoriedade, de outros tipos de memória e do valor inerente dos artefatos. Assim como a 

proposta duma "herança entrópica", outros teóricos articulam conceitos [Figura 14] como 

compost heritage e living heritage68, que compreendem os artefatos em processo de 

transformação, especialmente arquiteturas, como interesse do campo das heranças 

patrimoniais.  

 

 

 

 

 
67 Tradução livre do original: "a complex of practices and policies that structure our relationship to the material past. heritage as a 
concept does not assume that its relationship to the past must by definition involve acts of physical stabilization."  
DeSilvey, C. (2017). p.09. 
68compost heritage(Katarina Saltzman) e living heritage (Ioannis Poulios).  

> Figura 13. Capa do livro Curated Decay: Heritage Beyond Saving (2017) de 
Caitlin Desilvey. Publicado pela University of Minnesota Press. 
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Na definição proposta por Elena Lacruz dos "anti-monumentos" foi analisada a palavra 

entropia e sua presença em espaços abandonados. Ao usar este termo, Caitlin propõe que em 

um espaço que está em processo ativo de arruinamento e abandono a entropia presente é 

alta, isto é, há uma multiplicidade de arranjos potenciais de matéria69 intrinsecamente 

imprevisíveis e incertos. Em um sistema entrópico, dentro da física termodinâmica, a alta 

entropia indica alta perda de "trabalho" ou alta perda de energia que não pode ser útil, além 

da elevada medida de desordem e aleatoriedade do sistema. Se aplicado a espaços 

abandonados, este termo caracteriza a degradação e perda típicos de um lugar como esse, 

onde pouca energia é necessária para mantê-lo e variadas possibilidades se abrem.  

Em contraposição a ideia de progresso linear, a entropia admite a transitoriedade, a 

imprevisibilidade e a descontinuidade temporal. Nesse sentido, a Herança Entrópica 

reconhece que, em alguns casos, há forças (temporais, sociais, políticas e naturais) que 

excedem o controle humano sobre o espaço e o tempo, sendo inevitável reconhecer o 

arruinamento.  Longe de ser niilista ou cética, esta proposta aborda que a maneira como 

cuidamos de nossa cultura material deve mediar potencialidades e se adequar às mudanças 

de condições. Experiências práticas da entropia na herança patrimonial nunca são uniformes 

e fixadas, mas sim contingentes, negociadas e contínuas.  

Em Composting70, Katarina Saltzman concebe a decadência enquanto desencadeadora 

de processos biológicos, químicos e físicos, no qual a decomposição é o ponto de partida para 

o envolvimento em outras relações. Ao mudar o foco de apreensão da decadência e deterioro 

enquanto fenômeno destrutivo, de perda e morte e analisar por um outro ângulo, pode-se 

enxergar sua capacidade de renovação, de compilação e de complexidade: 

 

 
69DeSilvey, C. (2017). p.10. 
70 Saltzman K. (2005) “Composting”, Ethnologia Europaea. 35(1). doi: https://doi.org/10.16995/ee.980. p.63. 
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"Eu gostaria de sugerir que há pelo menos três razões para os pesquisadores das 

ciências humanas e sociais analisarem os processos de compostagem. Primeiro, 

compostagem é sobre reavivamento; transforma o velho e deteriora-se em algo novo 

e fértil. Segundo, a complexidade é uma característica essencial do processo de 

compostagem; no composto, matéria, significados e unidades como "natureza" e 

"cultura" são misturados e decompostos. E terceiro, a compostagem pode oferecer 

uma perspectiva alternativa menos linear no tempo."71 

 

 Esta percepção permite avaliar o estado presente dum edifício em abandono como 

uma paisagem não-estática, como um edifício proveniente dum uso e negócio obsoleto que 

se desenvolveu e converteu a um presente onde processos naturais e culturais se misturam, 

assim como vestígios orgânicos que se decompõem e se transformaram em algo novo. No 

mundo contemporâneo, comprovamos a existência de paisagens e espaços que povoam as 

cidades onde coexistem vestígios de atividades anteriores em simultâneo a processos de 

decomposição. Ao fazer referência a Latour, Katarina propõe que o processo de 

compostagem não é exclusivamente natural nem cultural, mas ambos ao mesmo tempo e, 

essencialmente, complexo uma vez que uma série de atores devem se conectar para atingir o 

objetivo: o jardineiro ao mover a terra facilita certos processos e dificulta outros, enquanto 

plantas, insetos, fungos e enzimas aceleram o sistema. Logo, este processo de compostagem 

exige que uma combinação de fatores atue em conjunto e consonância: a temperatura, a 

quantidade de oxigênio, umidade e outros se amalgamam, coexistem e inter-relacionam-se. 

Da mesma maneira, nos edifícios abandonados:  

 

 
71Tradução do original: " I  would  like  to  suggest  that  there  are  at  least  three reasons  for  researchers  in  the  humanities  and  
social sciences  to  look  into  processes  of  composting.  First, composting  is  about  revival;  it  turns  the  old  and  deteriorated  
into  something  new  and  fertile.  Second, complexity  is  a  key  feature  of  the  composting  process;  in  the  compost,  matter,  
meanings  and  unities such  as  “nature”  and  “culture”  are  mixed  together and  decomposed.  And  third,  composting  might  offer  
an  alternative,  less  linear  perspective  on  time.  In the  following  I  will  take  a  closer  look  at  each  of  these three  aspects,  and  
give  some  examples  of  the  metaphorical use of composting." 
Saltzman K. (2005). p.63. 
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"uma combinação de fatores como interesses econômicos, regulamentações legais, 

topografia e infraestrutura naturais e artificiais, juntamente com micro-atores 

humanos e não humanos (incluindo, por exemplo, animais, máquinas e organizações) 

constituem as circunstâncias básicas da compostagem. Um grande número de redes 

coexistem, interagem e competem nos processos de decomposição e 

“recomposição"72 

 

Esta nova concepção de herança patrimonial faz com que o edifício enquanto ente 

vivo, que constitui e reconstitui a si mesmo como algo novo e adere à sua textura novas 

memórias, seja parte crucial no processo de se tornar patrimônio. Quer dizer, o edifício não é 

algo passivo que espera sua identificação, mas gradualmente se torna um composto de 

presentes passados, de relações e redes ambíguas ou precisas que formam um coletivo 

emergente em processo de se tornar, em oposição a ser e representar. A compostagem 

enquanto analogia pode oferecer uma nova ideia de temporalidade, que reconecta o passado 

e o presente (diferente da ideia convencional de patrimônio onde passado e presente são 

descontinuados) e favorece atos de renovação, de construções sempre novas de uma 

herança73. Por isso, a temporalidade importante é o presente no qual, mesmo que a estrutura 

material do edifício seja prejudicada, o importante é o processo de criação de algo novo e de 

novas camadas interpretativas.  

A ideia de compostagem também orienta um espaço fértil na definição de seu futuro. 

Mesmo que a escolha seja por não deixar um edifício, artefato, paisagem continuar seus 

processos orgânicos, talvez seja crucial reconsiderar como este estado presente e vivente 

pode informar valores que poderiam ser inseridos em futuros desenvolvimentos e 

 
72Tradução livre do original:  "a combination of factors such as economic interests, legal regulations, natural and manmade 
topography and infrastructure together with human and non-human micro-actors (including, for example, animals, machines and 
organizations) constitute the basic circumstances for composting. A large number of networks have been co-existing, interacting and 
competing in the processes of decomposing and “recomposing”. 
Saltzman K. (2005). p.67.  
73Poulios, Ioannis. (2010). Moving Beyond a Values-Based Approach to Heritage Conservation. Conservation and Management of 
Archaeological Sites. 12. 170-185.  
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planejamentos espaciais. Katarina oferece uma pista na forma de indagação: "Seria desejável 

ter, por exemplo, planejadores espaciais agindo dentro da lógica de um jardineiro, fazendo 

uso de redes e processos desenvolvidos localmente na transformação de paisagens?"74.  

Enquanto não podemos vislumbrar que as políticas de produção e transformação dos 

espaços e paisagens, por meio do planejamento urbano e patrimônio, tenham como prioridade 

este olhar cuidadoso e atento ao tempo presente e suas transformações, nos cabe pensar 

formas de se engajar, documentar e relacionar com a mudança. O próximo subcapítulo 

procura articular estas possibilidades e trata de métodos curatoriais que desestabilizam a 

noção consolidada de cuidado, que inventam ou identificam outros pontos de partida para ler 

o mundo e recontar suas histórias; que encaram a realidade em si mesma como ativo de 

memória; reconsideram a persistência material e formal de arquiteturas e artefatos e 

apontam um caminho sinuoso entre os extremos da preservação e demolição típicos dos 

discursos de patrimônio e arquitetura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74Tradução livre do original:  "Would it be desirable to have, for example, spatial planners acting within the logic of a gardener, making 
use of locally developed networks and processes in the transformation of landscapes?".  
Saltzman K. (2005). p.68.  
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Figura 15. Ilustração conceitual da Central e suas redes 
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No capítulo um (situação) examinamos as maneiras pelas quais atores, espaços e 

campos de conhecimento se relacionam. Cabendo agora compreender os princípios pelos 

quais esta noção renovada de cuidado afetivo e relacional opera no campo curatorial. Com 

base, sobretudo, nas análises e pesquisas das curadoras Aneta Szylak, Inês Moreira e Caitlin 

Desilvey podemos falar de suas similaridades conceituais e de uma concordância de 

interesses na curadoria de edifícios modernos em abandono no estado presente. Ao 

considerar estes espaços como parte da cultura material e partindo da premissa que o sujeito 

curador pode ser provocado pelo encontro com estes lugares, são levantadas alternativas 

afetivas, performativas, de cuidado e de cumplicidade com o objeto de estudo como parte de 

uma prática e narrativa curatorial.  

Provenientes de formações diferentes, como literatura, arquitetura e geografia, os 

conceitos desenvolvidos pelas autoras de curadoria de contextos, curadoria de espaços e 

curadoria do deterioro possuem uma afinidade teórico-prática. Imbuídas pela ideia de 

cuidado perante a complexidade, o hibridismo e instabilidade de entidades espaciais, 

usualmente descartadas da produção do conhecimento ou dos discursos paradigmáticos do 

patrimônio e arquitetura, estas curadoras propõem táticas ou modelos epistemológicos que 

sugerem um diálogo com o desconhecido, com o sujo e entrópico que seja receptivo à 

transitoriedade, improvisação e espontaneidade.  

Mesmo que este contato com a curadoria de arquiteturas complexas tenha surgido de 

variadas demandas — uma vez que algumas são fruto de um encargo institucional para uma 

exposição, outras do interesse da comunidade local e artistas em busca por espaço de criação 

ou por acaso e afetividade — as abordagens curatoriais apontam uma direção para pesquisas 

alimentadas pela prática. A metodologia aplicada não é apenas teórica, mas se desdobra 

através do contato direto com estes espaços e que se permitem ser contagiadas por outros 

campos do conhecimento. É através deste encontro visceral com espaços considerados 
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incultos e inúteis que se descobrem outras histórias, materialidades, agências e modos de 

conhecer, que desafiam os conhecimentos sistemáticos e expectativas estabelecidas sobre 

estes lugares.   

É importante ressaltar que, neste capítulo, discutem-se conceitos, táticas e métodos 

que, propositalmente, se afastam dos estudos de caso de espaços expositivos. Evidencia-se a 

prática curatorial como um campo discursivo no processo de obtenção de conhecimento que 

se apresenta diante de inquietações urgentes da contemporaneidade e procura novos modos 

de abordá-las. A exposição é vista aqui como somente uma possibilidade de apresentação da 

prática curatorial dentre outras (livro, conferência, performance, festival, ensaios espaciais…) 

e se dá ênfase a como produzir significado, conhecimento e temas de inquietação.  

 A condição complexa das ruínas modernas urge por maneiras de ouvir sua presença 

e requer técnicas ou metodologias que as manifestem. Ou seja, demandam um cuidado pelo 

mundo material (humano e não-humano) que as apreenda em suas condições inesperadas e 

poéticas, que deem espaço para experiências de afeto e admiração. Por meio de táticas 

criativas, abordagens fenomenológicas75 e estratégias de escrita dos e nos espaços 

abandonados, exploram-se como pensar, documentar, expressar e articular a infinita teia de 

relações inerentes a estes espaços. Em divergência à objetificação representacional e 

anestesia comuns na academia, navega-se por modos de observação múltiplos e concepções 

mais porosas e transitórias dos artefatos, que exponham suas ricas camadas e os impactos 

inexprimíveis de sua presença como arranjos temporários de matéria, repletos de 

transparências e opacidades. Referimos à "escrita" para além do amparo da linguística e 

linguagem literária, mas, também, como uma ferramenta que procura (re)significar a 

 
75 algumas das temáticas aqui abordadas se baseiam direta ou indiretamente também numa vertente da filosofia que estuda 
fenômenos, e as experiências conscientes vividas de um ponto de vista subjetivo, ou seja, está muito ligada ao conhecimento 
situado e direto com as coisas. Filósofos como Merleau-Ponty, Heidegger e Walter Benjamin oferecem inspiração para estas 
abordagens por terem discutido o papel de memória das coisas, pela concepção do arruinamento e fragmentação.  
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realidade e traduzi-la de maneira mais real e menos ideal. A leitura destes espaços tira partido 

de obras de arte, conhecimentos de outras disciplinas, mapeamentos e reflexiona sobre como 

lidar com eles enquanto herança patrimonial. Ao desconstruir a preservação convencional, 

articulam-se novas terminologias e experimentações no campo dos estudos patrimoniais pós-

humanistas que habitam a tensão entre o cuidado que protege e documenta ao mesmo tempo 

que aceita o caráter processual de metamorfose e alteridade destes espaços.   

Na seção seguinte serão analisados, com maior profundidade, dois projetos que fazem 

parte das experimentações artísticas iminentes da herança patrimonial. Esses exemplos 

integram o livro Experimental Preservation76 e carecem ser abordados com mais detalhe além 

de uma descrição breve dos modos de operação e panoramas epistemológicos desta nova 

"disciplina". Chamados de críticas documentais, os trabalhos Countering the Preservation 

Crusades e Ethics of Dust registram inquietações sobre o pensamento sistêmico da 

preservação dentro do campo da arte. Uma vez que não são consideradas dentro do 

paradigma oficial da preservação, estes trabalhos recorrem ao status de "criativos", 

"experimentais" e "artísticos" para se desfamiliarizar com a rigidez do conhecimento 

científico e serem livres para testar e investigar novas possibilidades. Culminam em uma nova 

perspectiva sobre o mundo material e seus artefatos culturais, ao indicar uma fricção em 

relação aos ideais autorizados e narrativas consolidadas.  

Por fim, três projetos de crítica material desenvolvidos no Brasil, Alemanha e 

Inglaterra regitram formas alternativas de curadoria do espaço. A Vila Itororó (São Paulo, 

Brasil) utiliza o abandono enquanto recurso e canteiro para práticas artísticas, prototipação 

do uso futuro e criação de arquivos alternativos concomitantes a preservação do edifício. O 

parque Emscher (Ruhr, Alemanha) tira partido do arruinamento como ativo interpretativo 

crucial para o desenvolvimento de uma nova paisagem urbana, celebração da ferrugem e 

 
76Otero-Pallos, J., Langdalen, E., & Arrhenius, T. (Eds.). (2016).  
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acomodação da transformação duma economia pujante em novas ecologias. As espetaculares 

ruínas deste antigo distrito industrial contribuem para a reconciliação ecológica com as 

plantas ruderais que reclamaram a ocupação do complexo. Em Orford Ness (Suffolk, Grã-

Bretanha) observamos o arruinamento como ferramenta para a construção de outras 

memórias, através da aceitação de seu desaparecimento, pela observação de sua decadência 

gradual e comemoração da efemeridade e novas espacialidades.  

 

2.1 Táticas para acessar espaços e contextos abandonados 

 

 palimpsesto e a materialidade da memória  

"'Camadas' são usadas como um dispositivo deliberado de expressão estética - o acúmulo 
visível de traços sobrepostos de períodos sucessivos, cada traço modificando e sendo 
modificado pelas novas adições, para produzir algo como uma colagem de tempo".77 

 

 Os espaços degradados são um arranjo pré-existente de fatores físicos, econômicos, 

históricos, visuais, textuais e políticos78 traduzidos na materialidade e imaterialidade de um 

espaço e em sua atual forma precária e em arruinamento, a que o curador se permite 

presenciar. O compromisso real e íntimo com estas arquiteturas complexas exige encarar as 

coisas da maneira como se mostram, e acomodar suas redes indomáveis e confusas. Como 

proposto por Aneta Szylak, a atual presença de espaços abandonados é como um 

palimpsesto79, que guarda rastros de diversas intervenções espaço-temporais que coexistem, 

descontinuadas ao longo dos anos. Estas camadas podem ser desveladas por um olhar 

 
77Tradução livre do original: " 'Layering' is used as a deliberate device of esthetic expression — the visible accumulation of overlapping 
traces from successive periods, each trace modifying and being modified by the new additions, to produce something like a collage of 
time." 
Lynch, K.(1972). What Time is this Place? Cambridge,MA: MIT Press. p.113.  
78Martinon, Jean-Paul. ed. (2013).p.221 
79Moreira, Inês. (2013). Edificios & Vestigios / Buildings & Remnants. Portugal. p.43.  
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apurado da curadoria, que trazerem à tona o reservatório de conhecimentos sobre aquele 

determinado espaço e contexto, incluindo seus compostos inadequados, multifacetados, 

fragmentados e esquecidos. Deste modo, mais do que expor essas camadas palimpsésticas 

ou neutralizá-las, é preciso: 

 

"aceitar a natureza do palimpsesto (...) tomar como um todo os seus estratos 

desajustados que se vão acumulando com o tempo criando um tecido tenso, ferido e 

complexo. Isso inclui toda a estrutura afetiva do espaço, tal como as dimensões, 

incluindo cores, umidade, temperatura e qualidades de textura e, também, a janela."80 

 

 A especificidade do contexto enquanto palimpséstico é algo que nos informa sobre a 

história contida no estado presente destes edifícios e na própria natureza da memória. Gaston 

Gordillo ao citar Walter Benjamin e Adorno81 define este cariz palimpséstico presente em 

escombros82 arquitetônicos como a sobreposição de uma constelação de processos múltiplos 

e plásticos que não estão apenas contidos no objeto em si mas o ultrapassam, quando 

relacionado a outros objetos ou a subjetividade de quem o olha. O conceito de constelação, 

proveniente de Benjamin, oferece uma atualização da história ao olhar para o presente, em 

que a interrupção, detritos e catástrofe sugerem uma ruptura à ideia do tempo homogêneo 

típico da ideologia de progresso. A partir do pensamento em paralelo de Aneta e Gaston, 

portanto, conhecer um objeto acarreta reconhecer a constelação de processos presente em 

sua materialidade viva e sua presença histórica no momento atual. O edifício palimpséstico 

 
80Ibid.p.45.  
81Gordillo, R. Gastón. (2014). Rubble: the afterlife of destruction. Durham, NC: Duke University Press. p. 20. 
82 Gordillo da ênfase em seu livro na escolha pelo termo "rubble", que em português se aproxima da ideia de escombros, como o 
termo mais adequado para lidar com estes espaços complexos e abandonados em contraste ao termo "ruínas". Segundo o autor 
este termo oferece uma alternativa de desglamourização as ruínas e revela seu caráter cru, com seus nós complexos e múltiplos 
rompidos.  
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sofre uma espécie de auto-escavação em que se desfaz a si mesmo e gradualmente desnuda 

suas entidades constituintes e propriedades internas83.  

 Isto nos leva à relação entre palimpsesto e memória. Quando se pensa em um edifício 

em arruinamento há uma predisposição a acreditar que, justamente, sua destruição e perda 

material o torna negativo como ativo de memória e destitui sua capacidade mnemônica. De 

fato, o arruinamento pode impor uma perda de certas particularidades mnemônicas 

produzidas por aquele espaço, mas também, pode ser produtivo na revelação de outros tipos 

de memória. A memória é, usualmente, concebida como uma separação ontológica entre 

mente e matéria, em que esta se projeta subjetivamente a artefatos, como se fosse inerente 

ao sujeito e não como algo também concedido pelos artefatos em si mesmos. Em contraste, o 

palimpsesto problematiza esta ideia de memória quando prevê seu estímulo pelo encontro 

entre mente e matéria. Em outras palavras, as infinitas camadas e rizomas inerentes aos 

espaços em abandono trazem à tona, vivamente, uma materialidade pluri temporal e espacial, 

que gera memórias involuntárias e imprevisíveis pelo encontro com esta familiaridade 

desconhecida.  

 É importante notar a relação do esquecimento/lembrança em relação aos estudos de 

herança patrimoniais e arqueológicas tradicionais. Está enraizado no cerne destas disciplinas 

o reconhecimento deste primeiro tipo de memória, em que artefatos têm seus sentidos 

projetados a eles e altamente conectados a sua existência em uma determinada formação 

material. É quase uma heresia propor a percepção de outras formas de memória e encarar o 

arruinamento de artefatos como produtivo dentro deste paradigma convencional. Mas, uma 

reconsideração é necessária. Na concepção comum de memória e artefatos mnemônicos a 

escolha pela permanência material de um arquétipo de passado também opta por apagar 

estes outros tipos de memória, que atravessam as camadas imprevisíveis do tempo, espaço, 

 
83DeSilvey, C. (2017). p.19. 
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uso e outros aspectos que viriam a se misturar. O modus operandi da preservação e 

conservação transforma o objeto em si mesmo em um artefato sem memória84 a favor de uma 

memória coletiva deste evento passado. Em outras palavras, ao fossilizar a existência material 

em um estado ideal, elimina-se a capacidade do artefato "acumular" memória em sua 

fisionomia e estabelece-se um lapso de continuidade temporal, uma vez que a reconstituição 

material impossibilita as sucessivas mudanças e interações espontâneas que o artefato 

abrangeria com o mundo a sua volta. 

Podemos dizer que este novo modelo opta por testar como poderia ser de outra forma, 

como alguns espaços e contextos poderiam expressar outros caminhos e agências 

usualmente excluídos da interpretação. Afinal, objetos e suas camadas oferecem a 

oportunidade para a apreensão de passados inacessíveis, onde o artefato “não representa 

apenas o passado para nós, ele o age (...) não porque conserva imagens antigas, mas porque 

prolonga seu efeito útil no momento presente.”85. Ademais, apostam que a memória pode 

existir além da evidência e explicação de encontro à possibilidade e imaginação.86 Em uma 

tentativa de articular esta percepção de memória sobre a decadência em uma máquina de 

embalar grãos, agora revolta por processos ecológicos, Caitlin Desilvey apresenta 

sinteticamente uma possível apreensão desta modalidade distinta de memória em uma 

passagem do livro Curated Decay: 

 

"A máquina arruinada desencadeia reflexões sobre economias outrora robustas, os 

mercados em mudança e as consolidações que precipitaram a transformação das 

paisagens agrícolas do oeste americano. (...) Agora, as árvores daninhas sinalizam a 

inexorável "reutilização" de lugares que são deixados por seus próprios dispositivos 

 
84 Lucas, Gavin. (2005) The Archaeology of time. London: Routledge. p.133-4.  
85Tradução livre do original: “no longer represents our past to us, it acts it (...) it is not because it conserves bygone images, but 
because it prolongs their useful effect into the present moment.”.   
Bergson, H. (2004). Matter and Memory, New York: Courier Dover Publications. p.93. 
86DeSilvey, C. (2017). p.36. 
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ecológicos. Esses recursos interpretativos sugestivos não estariam disponíveis se a 

máquina fosse serrada da árvore, recuperada, restaurada e colocada ao lado de outros 

dinossauros agrícolas mecânicos. (...) A máquina sugere um modo de lembrança 

errático e efêmero, entrelaçado no passado e atingindo imperceptivelmente o que 

ainda está por vir."87 

 

 Este trecho apresenta o palimpsesto enquanto uma combinação de elementos 

fragmentados que fazem referência análoga à maneira como coisas e, inclusive, pessoas 

lembram. A memória, de maneira geral, é incompleta, não-linear e se esquece 

frequentemente. Recordamos de coisas ou eventos que não existem mais e temos 

recordações turvas, desgastadas e sem definições claras. Da mesma maneira, o arruinamento 

abrange uma espécie de paradoxo das incoerências e contingências, das presenças e 

ausências em um estado de extrema personalidade, aberto a caminhos irrefreáveis ou 

sinuosos, que testemunham vários acontecimentos a seu redor e, às vezes, não os recorda. 

Somente através de sua inutilidade que as arquiteturas e contextos abandonados podem 

expor esta presença múltipla de informações e ordens possíveis que o permeiam e o 

ultrapassam. A narrativa de Caitlin apresenta uma transmissão espontânea do passado ao 

presente, do emaranhado sinuoso da memória, em contraste a uma recordação definida de 

um tempo passado terminado e linear. Da mesma maneira que este relato escrito procura 

traduzir as diferentes presenças e ausências de um espaço em arruinamento, veremos em 

seguida uma série de outras abordagens que identificam modos de mediar a relação com o 

espaço arruinado.  

 

 
87Tradução livre do original: "The ruined machine sparks reflections on once robust economies, the changing markets and 
consolidations that precipitated the transformation of the American West's agricultural landscapes. (...). Now the weedy trees signal 
the inexorable "rewilding" of places that are left to their own ecological devices. 30 These suggestive interpretive resources would 
not be available if the binder were to be sawn from the tree, repaired and restored, and set alongside other mechanical agricultural 
dinosaurs. (...) The binder suggests a mode of remembrance that is erratic and ephemeral, twined around the past and reaching 
imperceptibly into what is yet to come." 
DeSilvey, C. (2017). p.35. 
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\ A curadora, Aneta Szylak fez parte do Wyspa Intitute of Art que ocupou os estaleiros da cidade de Gdansk, na 
Polônia, edifício de passado industrial e cenário para o movimento social de resistência civil “Solidariedade”. 
Através das práticas artísticas, o passado e memorias foram reativados por projetos pós-nostálgicos, que 
exploram o conceito de palimpsesto na prática curatorial. Esta ocupação criativa procurou sobrepor as camadas 
do espaço em diálogo e concomitância com outros objetos do passado, criando novos conceitos e histórias. 

 

 

 

Figura 16. Intalação The Shipyard Takeover, do artista Anton Katz, no Festival Alternativa 2016 | Damage and Loss, 
com curadoria de Aneta Szylak em Gdansk, Polônia. Foto disponível em: http://www.antonkats.net/index.php?id=103 
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polifonia e ressonância 

 

Aneta Szylak e Inês Moreira tiram partido da polifonia e ressonância como um efeito 

possível em espaços abandonados enquanto espaço expositivo e objeto de estudo da 

curadoria. Estes termos, provenientes dos estudos da sonoridade, propõem no espaço uma 

leitura para além do desvendar e ordenar de suas camadas, a fim de admiti-las como 

coexistentes e em correlação umas com as outras. A polifonia caracteriza a multiplicidade de 

vozes em um espaço produzidas não só no sentido literal (como algo incorpóreo e com traços 

auditivos e acústicos), mas no sentido metafórico. A expressão do espaço enquanto camadas 

palimpsésticas materiais e imateriais são também parte destas "vozes" do espaço, em que 

distintas narrativas, formas e superfícies são permitidas falar igualmente e sem distinção. Ao 

tirar partido do recurso literário de Dostoievsky, Aneta propõe um narrador (ou curador) que 

"dá permissão às suas personagens para falar, independentemente dos seus princípios 

morais, boas ou más ações praticadas. A batalha moral dá-se entre estas inúmeras vozes, não 

na narrativa do narrador principal".88 Em outras palavras, adotar a polifonia significa trazer à 

tona todas as vozes presentes e ausentes, incluso as que se pode discordar.  

A ressonância enquanto um fenômeno acústico é um recurso polifônico. Ou seja, 

enquanto a polifonia pressupõe a coexistência de sons, falas e camadas, a ressonância 

consiste no prolongamento e amplificação destes sons em determinados meios. Este 

fenômeno acústico, utilizado por Inês Moreira89 na percepção de espaços abandonados, 

resulta no impacto do encontro entre estas "vozes" e sua associação com outros espaços, 

suas diversas repercussões e implicações, seu potencial de alcance e contágio. Ou seja, a 

ressonância prescinde a capacidade de estes estímulos palimpsésticos, conjugados aos 

 
88 Moreira, Inês. (2013). p.48-9.  
89Moreira, Inês. (2014).  
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elementos expostos nele (obras de arte, artefatos e ideias de outras disciplinas), de se 

renovarem, ampliarem e propagarem.  

A ressonância, portanto, é uma tática tectônica e poética de leitura e ocupação do 

espaço de estudo que o admite enquanto emanador de narrativas que conversam com as 

obras e ideias expostas numa composição harmoniosa ou não. Isto implica propor outras 

camadas narrativas por cima do palimpsesto já existente, que inauguram leituras renovadas 

e aderidas a este contexto. A partir daí, o espaço não é mais somente o espaço, o que estava 

dado, agora já é outra coisa, que partilha uma nova textura proveniente da interferência 

curatorial. Admitir este efeito supera a dicotomia entre objeto de estudo, curador, obras e 

espectador e busca espessar, dispersar e reverberar suas intersubjetividades. Neste 

processo, as presenças e ausências do espaço se tornam disponíveis ao encontro do 

espectador através de uma exposição ou podem ser trabalhadas na tentativa de descrição do 

espaço. 

 

(d)escrever e ler o espaço e suas reservas: um encontro relacional 

 

 A documentação escrita é inegavelmente uma parte importante dos estudos de 

arquiteturas e dos estudos arqueológicos ou de herança patrimonial. O distanciamento de 

objetos de estudo tem favorecido uma escrita cega a outros componentes do espaço e as 

formas como eles se mostram em sua alteridade. Porém, na investigação a respeito de objetos 

de estudo híbridos, contraditórios e instáveis é desejável que as estratégias de leitura e 

escrita do e no espaço consigam incorporar o que é deixado de fora, focado em uma 

democratização destas "vozes" polifônicas e palimpsésticas. A escrita por si só, como objeto 

literário, é um ato criativo e subjetivo e, talvez, esta sua vertente deva ser integrada a 

pesquisa sobre coisas como tal, como meios ativos de comunicação criativa. Assim, recursos 
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literários como analogias, metáforas, narrativas autodiegéticas e conflitivas/polifônicas90 são 

utilizadas para abarcar o que não é objetual e representacional no objeto de estudo, a fim de 

detectar as ressonâncias e se relacionar com as complexidades do espaço além de meras 

simplificações. Até mesmo a voz do curador é incorporada e envolve um espectro mais amplo 

de perspectivas, pessoas e diálogos normalmente silenciados. Distanciar-se de descrições 

passivas, que objetivizam e sistematizam o objeto de estudo, é crucial para afirmar o encontro 

relacional com as presenças e ausências deste espaço que deem abertura para leituras mais 

imaginativas e poéticas.  

É importante notar que esta tentativa de descrever e traduzir aspectos fugidios e 

inacessíveis sempre deixará de fora alguns elementos difíceis e impossíveis de se tornarem 

presentes na forma textual, como argumentado por John Law "é difícil refazer o real —  o que 

quer que exista — de maneira que não reconstitua sua singularidade, sua anterioridade, sua 

independência e sua definitividade"91. É esperado que neste intuito de trazer à tona os efeitos 

de presença e ausência do espaço tente-se não apagar suas capacidades de suscitar surpresa 

ou desfazer sua alteridade. Ou seja, interagir com estes espaços sempre reside num limiar 

entre elucidar o modo como se apresentam e são explicáveis e aquilo que não o é, entre sua 

transparência e opacidade. Iluminar a existência das coisas e sua singularidade aflora a 

inteligibilidade ao passo que guarda sua reserva impenetrável, que os permitem sempre 

manter algo que continua a seduzir.     

Inês Moreira, levanta métodos de leitura e escrita de entidades ambivalentes e 

ambíguas ao citar teorias de John Law e Donna Haraway92. O primeiro, reivindica a 

 
90 como a apresentada anteriormente e típica de Dostoievsky. 
91Tradução livre do original: "it is difficult to remake the real — whatever is out-there—in ways that do not re-enact its singularity, its 
anteriority, its independence and its definiteness." 
Law, John. (2007). Making a mess with method. In: Outhwaite, William and Turner, Stephen P. eds. The Sage Handbook of Social 
Science Methodology. London: Sage. p.603. 
92Moreira, Inês. (2014). 



 
 

 87 

necessidade de alegorias como forma de representação do conhecimento, a segunda, propõe 

as literacias múltiplas, e toca no tema de uma filiação literária entre o sujeito que estuda e o 

objeto deste estudo93. Ambas as teorias fazem referência às polifonias e as ressonâncias. As 

alegorias, são um recurso discursivo que, para John Law, utilizam o que está presente como 

forma de tecer a ausência, que faz o invisível manifesto de outras maneiras e amplia a 

visibilidade ao dar espaço para a ambiguidade. Law propõe que o conhecimento científico, em 

seu exercício de simplificação e representação, acaba por produzir alegorias mesmo que não 

se dê conta ou não reconheça a construção delas. Enfatiza, portanto, a necessidade de 

utilizarmos a alegoria assumidamente como meio para traduzir fenômenos complexos, uma 

vez que "é a arte de significar algo diferente e mais do que aquilo que está sendo dito. 

Intimamente relacionada à ironia, e também à metáfora, é a arte de decodificar esse 

significado, lendo entre as linhas literais para entender o que realmente está sendo 

retratado"94. 

As literacias múltiplas tratam das diversas questões que circundam este espaço — 

econômicas, políticas, sociais e etc. — e abrangem em consonância o conhecimento 

disciplinado e a experiência fenomenológica de percepção do curador com o espaço. Esta 

estratégia é uma maneira de desvendar o que está presente materialmente no espaço de uma 

outra maneira pelo convite de distintas disciplinas, como as artes, ciências e geografia, e pelo 

desvelar da afetividade do espaço. Traz certa conversacionalidade entre o espaço e outros 

espaços, outras narrativas e geografias e conjuga inquietações tecno-científicas, artísticas e 

relacionais.  

 
93Ibid.p. 176. 
94Tradução livre do original: "Allegory is the art of meaning something other and more than what is being said. Closely related to 
irony, and also to metaphor, it is the art of decoding that meaning, reading between the literal lines to understand what is actually 
being depicted." 
Law, John. (2007). p.603 



 

 88 

Dentro desta análise afetiva e de maior cumplicidade com a existência do objeto de 

estudo, são identificados nos trabalhos de Caitlin Desilvey95 e outros arqueólogos 

contemporâneos96 notas de pensamentos que crescem através de contos e lembranças. 

Diferente das descrições impessoais e sóbrias convencionais, estas leituras possibilitam 

transmitir a alteridade e efeitos interativos trazidos pela receptividade estética no encontro 

com estes lugares. Longe de pretenderem uma narrativa interpretativa conclusiva, estes 

escritos fragmentados, às vezes incoerentes, recordam a controvérsia da aproximação 

destes espaços e não os percebe por completo, ao deixar sempre algo em reserva. Na [Figura 

17] vemos um exemplo desta escrita em fragmentos de descrições de campo realizadas por 

Þóra Pétursdóttir97 ao se deparar com as memórias das ruínas.  

Também o ato de (re)escrever as histórias passadas de um local e experimentar outros 

modos de narrar suas paisagens e transitoriedade, é um importante recurso que enquadra sua 

história de maneira performática e estabelece conexões entre o dinamismo passado e 

processos futuros. Em Curated Decay, Caitlin Desilvey dedica um de seus capítulos, intitulado 

When the story meets the storm98, para refletir acerca de possibilidades narrativas de um lugar 

e os diferentes contadores de história possíveis. A fim de expor o contraste entre sua versão 

e a de outro historiador (Bob Felce) a respeito da história dum porto na pequena vila de 

Mullion Cove (Inglaterra), Caitlin apresenta uma "linha do tempo" experimental99 de história 

antecipatória que contrasta com a leitura histórica e extensiva de Bob Felce.  

 

 

 
95 já citado antes na seção "palimpsesto e materialidade da memória". 
96 como Bjørnar Olsen e Þóra Pétursdóttir dos grupos de pesquisa Ruin Memories e Object Matters.  
97 Pétursdóttir, Þ. (2012) ‘Small things forgotten now included, or what else do things deserve?’, International  
Journal of Historical Archaeology, 16: 577–603. p. 591. 
98 DeSilvey, C. (2017). p. 47.  
99 detalhes desta linha do tempo encontram-se em DeSilvey, C. (2012). Making sense of transience: an anticipatory history. Cultural 
Geographies, 19(1), 31–54. https://doi.org/10.1177/1474474010397599.  
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Figura 17. Descrição de campo feita por Þóra Pétursdóttir. Foto: Bjørnar Olsen. Fonte: Pétursdóttir, Þ. 
(2012) ‘Small things forgotten now included, or what else do things deserve?’, International Journal of 

Historical Archaeology, 16: 577–603. p. 591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…the oil centrifuges standing in a row by the wall opposite to the cogwheels in the machine hall. Despite 

my informant’s meticulous description of their function, how the herring oil was rinsed as it ran through 

their system, and my eager note taking, I could not rid away the thought that their responsibility involved 

something far beyond oil rinsing. Lined along the wall, overlooking the other machines in the hall, as well 

as me in front of them, they looked almost militant. Nowhere in the hall could I evade their suspicious eye. 

I felt we had invaded their premises, that my informants detailed descriptions of their function were 

disturbing their silence— that it was much rather me, my informant and our unasked-for visit to this world 

of things that needed explanation. Was I here to spread democracy? How pathetic, I thought, they seemed 

to be doing fine without me. I’m anthropomorphizing them of course – but how can I not? This was how 

they immediately affected me. Yet, importantly, this was not a humanized and comforting affection. It 

was rather their disturbing thingness which now, in their abandoned being, was allowed to shine through; 

their unsettling otherness that seemed to escape any attempt towards definition.” 
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Desilvey analisa a história do porto em uma cronologia reversa que volta até as origens 

geológicas da materialidade do lugar. Identifica seu passado fraturado, cheio de percalços e 

de momentos cíclicos em que o artefato se modificou e logo foi estabilizado. Neste processo, 

tenta desvendar seu futuro ao compreender que sua transitoriedade e instabilidade passada 

apontam para o desmantelamento do artefato. Contrariamente, Bob Felce navega na história 

passada do porto para atestar uma inquietação distinta: preservar e conservar a 

materialidade do artefato. Nos interessa aqui a estratégia proposta por Caitlin, que inicia a 

descrição de uma história no estado presente em direção ao passado e, neste movimento 

temporal, infere uma interseção entre o passado imaginado e um futuro possível. Ao citar 

Walter Benjamin, a autora propõe uma narração não linear que ativa os presentes passados 

do espaço: 

 

"Walter Benjamin ofereceu talvez a crítica mais convincente da meta-narrativa 

histórica, que funciona cronologicamente através de uma cadeia de raciocínio de 

causa-efeito e, portanto, assume a aceleração do progresso para frente. Ele insistiu 

que a história deveria parar de 'contar a sequência de eventos como contas em um 

rosário' e operar em vez disso através de uma 'visão telescópica do passado através do 

presente'. (...) Chamando a atenção para 'o estilo em que uma narrativa pode ser 

reproduzida' e desestabilizando uma temporalidade tida como certa, espero abrir um 

espaço para reflexão sobre os elementos 'efetivos' da história colocada."100 

 

Esta história retrospectiva proposta pela autora mostra que a história do artefato que 

analisa nunca foi estável e oscilou entre utilidade, redundância, investimento e abandono. A 

decomposição da história de um lugar pode permitir que haja uma mudança na preocupação 

 
100 Tradução livre do original: "Walter Benjamin offered perhaps the most cogent critique of the historical meta-narrative which 
proceeds chronologically through  a  chain  of  cause-effect  reasoning,  and  so  assumes  the  onward  acceleration  of progress. He 
insisted that history should stop ‘telling the sequence of events like beads on a rosary’, and operate instead through a ‘telescoping of 
the past through the present’. (...) By drawing attention to ‘the style in which a narrative might be played’, and by unsettling a taken-
for-granted temporality, I hope to open up a space for reflection on the ‘effective’  elements of placed history." 
DeSilvey, C. (2012). p.36.  
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com a conformidade material de um artefato, na busca por retraçar seu passado (muitas vezes 

não contado) e indicar sinais deste passado que possam encorpar ou, até mesmo, melhorar o 

significado presente. A progressão ao passado, neste caso, oferece mais do que apenas uma 

representação dele, mas um projétil ao futuro.  

 

mapeamento: outro modo de representação 

 

A cartografia é um recurso utilizado na representação de espaços urbanos, paisagens 

e arquiteturas por permitir uma visão generalizada e extrínseca de objetos de interesse. A 

compreensão do espaço é, usualmente, possível a partir de um ponto de vista ou momento 

particulares e da experiência sensorial que, ao nível da rua, propicia uma visão limitada dos 

edifícios e infraestruturas circundantes. Um ponto de vista mais abrangente e estendido 

proporciona uma saída para essas limitações e o entendimento de um determinado ente 

contextualizado no todo. O estudo de paisagens e cartografias é baseado nesse princípio de 

que o espaço pode ser visualizado de diferentes pontos de vista e em diferentes tempos, além 

de facilitar a comunicação de informações. Porém, mais do que representarmos um espaço 

por sua precisão e factualidade, mapeamentos permitem retratar ambiguidades, 

controvérsias, criticidades, imprecisões, narrativas invisíveis e relações entre atores humanos 

e não-humanos de um espaço. A prática do mapeamento enquanto modelo alternativo para 

elucidar aspectos menos precisos e objetivos de entidades de percepção múltipla, pode ser 

identificada nos estudos do urbanismo tático, das práticas artísticas ou como um método das 

ciências sociais para expor disputas científicas e tecnológicas de certos objetos de estudo.  

Como exemplo do mapeamento operado na estratégia urbanística, o coletivo 

Iconoclasistas remete a seu uso como ferramenta de entendimento do território para além 

dos limites da cartografia. O grupo aposta no mapeamento enquanto processo de construção 
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e troca do saber artístico, político e pedagógico sobre diferentes temas como foco principal101 

e não na sua materialização fidedigna ou restrita às usuais concepções cartográficas. Por 

meio de derivas, workshops, exposições e simpósios estimulam encontros cartográfico-

investigativos na elaboração de dispositivos visuais posteriormente disponíveis online para 

serem acessados e replicados. 

 

"Concebemos o" mapeamento "como uma prática, uma ação de pensamento em que o 

mapa é apenas uma das ferramentas que promove uma abordagem e uma análise 

profunda dos territórios sociais, subjetivos e geográficos. (...) Essa é a razão pela qual 

sustentar o mapeamento é um meio, não um fim. O mapeamento deve fazer parte de 

um processo mais amplo, “outra estratégia”, “meios para” pensamentos, socialização 

de conhecimentos e práticas, estímulo à participação coletiva, desafio às áreas 

hegemônicas, a força motriz da criação e da imaginação, uma análise profunda das 

questões-chave, a visualização das resistências, a marca que destaca as relações de 

poder, entre muitos outros aspectos ". (…) O mapa é uma estratégia narrativa e uma 

decisão tática. O mapa consiste não apenas em informações. Estabelecer o 

mapeamento como prática, como ferramenta crítica, envolve uma tarefa coletiva de 

reconstrução da rede de cada situação, de identificação (em vez de totalização) da 

natureza complexa dos territórios.102 

 

Também no campo artístico o mapeamento deixou de corresponder a uma figura de 

linguagem genérica e dominante do campo geográfico para ganhar espaço como modo de 

operação que descreve a abstração, oferece críticas e emerge novas subjetividades. Algumas 

 
101 Iconoclasistas. (n.d.). Nosotres. Acessado em 01 de Julho de 2020, disponível em: https://iconoclasistas.net/nosotres/  
102Tradução livre do original: " We conceive “mapping” as a practice, an action of thought in which the map is only one of the tools 
promoting an approach and deep analysis of social, subjective, and geographic territories. (...) This is the reason why we sustain 
mapping is a means, not an end. Mapping should be part of a wider process, “another strategy”, a “means for” thoughts, the 
socialization of knowledge and practices, a boost for collective participation, a challenge to hegemonic areas, the driving force for 
creation and imagination, a deep analysis of key issues, the visualization of resistances, the mark highlighting power relations, among 
many other aspects." (…)The map is a narrative strategy plus a tactic decision. The map consists not only of information. Establishing 
mapping as a practice, as a critical tool, involves a collective task of reconstruction of the network of each situation, of identification 
(instead of totalization) of the complex nature of territories." 
Manual of collective mapping: Critical cartographic resources for territorial processes of collaborative creation, por Iconoclasistas, 
licenciado por CC BY-NC-SA 2.5.Disponível em: Manual of collective mapping .  
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dessas práticas utilizam com ironia o mapeamento para realizar uma crítica às formas ideais 

e puras do paradigma modernista ao reconhecer os diferentes atores em relações de 

cumplicidade em um mundo socialmente e politicamente mediado103, além de ressaltar o 

poder e valor estético de representações e conceptualizações cartográficas. Artistas como os 

situacionistas, através de mapas psicogeográficos [Figura 18] utilizam a deriva para expor 

vazios urbanos, suas amnésias e trajetórias entre memória e ausências. Robert Smithson na 

narrativa documental Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey [Figura 19] retrata uma 

paisagem devastada pela industrialização e crescimento urbano através de monumentos 

chamados "não-lugares".  

O mapeamento como estratégia abstrata também aparece na land art [Figura 20] de 

Richard Long e Hamish Fulton, que confrontam o problema da representação cartográfica 

pelo uso do mapa como recurso expressivo. Para estes artistas, o mapa é transportado ao 

mundo real como potência para perceber e desenhar o corpo, como uma camada adicional 

que "registra os eventos da jornada, as sensações, obstáculos, perigos, as variações do 

terreno. A estrutura física do território se reflete no corpo em movimento"104. Estes projetos 

artísticos são alguns dos diversos trabalhos que incorporam o mapeamento na prática 

artística e são aqui descritos por tratarem de temas análogos a esta pesquisa, como o 

abandono, os vazios das cidades, as presenças e ausências e ambiguidades do contexto 

urbano.   

 

 

 

 
103 Watson, R. (2009), “Mapping and contemporary art”, The Cartographic Journal, 46, 4: 293-307. p. 295.  
104Tradução livre do original: "registers the events of the journey, the sensations, obstacles, dangers, the variations of the terrain. 
The physical structure of the territory is reflected on the body in motion." 
Careri, F. Walkscapes. (2013). O caminhar como prática estética. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  
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Ù < Figura 20. Debord, G. and Jorn, A., (1959). Mémoires. 
[Livro ilustrado, Papel: 11 11/16 × 8 1/4 in. (29.7 × 21 cm)]. 

Ù > Figura 19. Smithson, Robert. (1967).Publicado originalmente 
como "The Monuments of Passaic." Artforum vol.6, no.4. 

Ú Figura 18. Long, Richard. (1984). A Seven Day Circle of 
Ground , Seven Days Walking within an Imaginary Circle 5 
% Miles Wide . Dartmoor , England 1984 .Texto impresso , 
62 x 42 " . Coleção privada , Inglaterra. 
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O Mapeamento de Controvérsias, iniciado por Latour no ramo da filosofia da ciência e 

da Teoria Ator Rede (do inglês Actor Network Theory – ANT), concilia o contexto de produção 

artística com o dos estudos da ciência e tem contribuído para a colaboração entre estes dois 

campos, usualmente considerados contrários. Essa estratégia concebe métodos de trabalho 

transdisciplinares que compreendem a relação entre conceitos e objetos e quebram 

hierarquias entre humanos e não-humanos, natureza e cultura, com a invocação de variados 

agentes e redes performativas. Albena Yaneva, integrante do Mapeamento de 

Controvérsias105 focado em arquitetura, atesta que esta ferramenta oferece a possibilidade 

visual para registrar, compreender e tornar explícitas as complexidades, multicamadas de 

agentes, vozes e performances constituintes de entidades híbridas e intrincadas. Como um 

“fórum híbrido”, todos os agentes envolvidos (especialistas, políticos, clientes, arquitetos, 

técnicos, leigos interessados, materialidades e geografias) são colocados em diálogo num 

espaço de conflito e negociação106.  

 No caso de arquiteturas ou paisagens híbridas, que são nosso interesse principal, 

poder-se-ia dizer que esse dispositivo apresenta as polifonias de um objeto de inquietação e 

capta todos os pontos de vista de possíveis atores em relação, ao tornar visível a capacidade 

de edifícios e espaços para elaborar relações sociais sempre crescentes e em mudança. Ao 

rastrear, visual e narrativamente, a constelação de relações ao redor destes lugares, o objeto 

de estudo converte-se em múltiplo, um palimpsesto não somente de camadas materiais, mas 

uma montagem de questões contestadas. Mapear as controvérsias de um espaço é uma 

maneira de nos distanciarmos da simplificação de uma arquitetura a seu aspecto formal, como 

um agente unívoco e estático, convertendo-a em uma entidade tecno-social, estético-social 

 
105Através de uma Plataforma web chamada Mapping Controversies in Science for Politics (MACOSPOL), o grupo de pesquisa 
coordenado por Bruno Latour, compila mapeamentos desenvolvidos em campos de pesquisa distintos (arquitetura, jornalismo, 
arte, geografia e outros) e podem ser acessados em: https://cutt.ly/gfu90EC . 
106Yaneva, A. (2012). Mapping Controversies in Architecture. Surrey: Ashgate. p.60.  
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e político-social107. Ao descrever as controvérsias circundantes à Torre Eiffel, Yaneva 

representa todas as visões e atores investidos neste objeto para além de sua unidade 

concreta. Ao Investigar os vários agentes discursivos que mantém a existência material deste 

artefato unida, a autora propõe:  

 

“Não podemos continuar a agir como se este edifício fosse feito de peças 

apresentadas em desenhos técnicos que permanecem no reino atemporal e imutável 

da geometria e das formas puras. Não podemos continuar a representá-lo como se as 

qualidades ontológicas do edifício fossem iguais às qualidades ontológicas de seus 

desenhos feitos na década de 1880. Nem podemos nos ater à imagem futurística de 

sua extensão produzida em um processo aventureiro de renderização por computador 

de acordo com analogias lúdicas com a espiral de DNA no escritório de Serero. Nem 

podemos congelá-lo em inúmeras interpretações da cultura popular em cartões 

postais. Acompanhar a polêmica carreira do edifício nos permite rastrear como ele 

habitou e habita o mundo. Se quisermos dar uma visão deste edifício que fará jus à sua 

vida turbulenta, precisamos adicionar ao conjunto de suas partes um conjunto de 

atores e entidades. A seus feitos técnicos, acrescentamos as multidões de humanos e 

as visões de mundo conflitantes. 108 

 

meta-espaço: o espaço escreve a si mesmo numa alternativa expositiva 

 

Ao longo deste capítulo foram identificadas algumas questões impostas pela noção de 

modernidade. Os espaços expositivos também não deixaram de se influenciar por esta onda 

 
107Ibid p.66.  
108Tradução livre do original:" We cannot continue to act as if this building was made of parts presented on technical drawings that 
remain in the timeless and immutable realm of pure geometry and forms. We cannot continue to represent it as if the ontological 
qualities of the building were the same as the ontological qualities of its drawings made in the 1880s. Nor can we stick to the futuristic 
image of its extension produced in an adventurous process of computer rendering according to playful analogies with the DNA spiral 
in Serero’s office. Nor can we freeze-frame it in numerous popular culture interpretations on postcards. Tracking the building’s 
controversial career enables us to trace how it inhabited and inhabits the world. If we wish to provide a view of this building that will 
give justice to its turbulent life, we need to add to the assemblage of its parts an assembly of actors and entities. To its technical feats 
we add the crowds of humans and conflicting worldview” 
Ibid p.66.  
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e suas variantes. Os white cubes são considerados "um dos êxitos do modernismo"109 e 

representam um modelo expositivo omnipresente e imaculado de paredes, piso e teto brancos 

que elevam a auralidade da obra de arte. Neste modelo físico e ideológico, o mundo exterior 

ou qualquer elemento interior à arquitetura do espaço é eliminada ou neutralizada para que a 

obra de arte prevaleça como uma coisa em si mesma, sublime. Também as mudanças que este 

espaço poderia vir a sofrer são ocultadas e oferecem um espaço mágico, imutável e, pode-se 

dizer, transcendente em relação ao mundo exterior contaminado. Ao sugerir o conceito de 

Brown rooms/Grey Halls, Inês Moreira propõe uma quebra deste conceito, que ao brincar com 

as noções de "branco-preto-castanho-cinzento"110 institui um espaço expositivo em oposição 

ao branco, límpido e puro. Expor sobre espaços abandonados em espaços abandonados 

significa opor-se a este ideal moderno, que rompe com as regras consolidadas da museologia, 

e admite a contaminação ou miscigenação do espaço com as obras expostas. Também, 

acarreta que o espectador se sinta afetado pelas múltiplas camadas ativamente, 

diferentemente do modelo passivo típico dos white cubes.    

Inês refere-se neste conceito à exposição em espaços pós-industriais que, 

normalmente, "encontram-se num estado usado, escurecidos pelas marcas de máquinas, 

materiais e mãos, exibindo faixas de cores industriais e as proporções não-humanas de 

contentores para máquinas. Quer se encontrem em estado de abandono ou fechados, os 

espaços pós-industriais revelam seus usos e suas histórias."111Ou seja, ao referir sobre as 

camadas palimpsésticas materiais e imateriais dos espaços, suas presenças e ausências, 

exibir nestes lugares significa expor sua bagagem histórica, suas constelações confusas e 

ininteligíveis e suas polifonias e ressonâncias, que dividam com o espectador a surpresa e 

fascínio provocados pelo encontro com a experiência vivida.  

 
109 O, Doherty, B. (2002). No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. (Trad. Carlos Mendes). São Paulo, SP: Martins 
Fontes. (Trabalho original publicado em 1986). p.90 
110 Moreira, Inês. (2013). p.32.  
111 Ibid. p.32-3. 
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Ù Figura 21. Foto da exposição Technical Unconscious, com curadoria de Inês Moreira, de ativação da Cooperativa 
dos Pedreiros. Foto: Jorge Sousa. Fonte: Página do Facebook: Technical Unconscious – A Cultural Project by 

FBAUP 

Ú Figura 22. Exposição Para Inglês Ver, organizada pelo coletivo Pessoal do Porto, nas ruínas da Garagem Ford. 
Foto e fonte: Pagina do Facebook Palácio Post Ford. 
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O termo meta-espaço, presente neste subtítulo, faz referência ao termo literário em 

que um espaço informa aos espectadores sobre ele mesmo. Exibir espaços abandonados e 

suas cargas requer expor a narrativa do espaço fazendo referência a sua própria constituição, 

de um discurso que se vira a si mesmo e questiona a própria produção daquele espaço no 

estado atual, ao seu arruinamento. A desconstrução da ideologia modernista nos Brown 

Rooms/Grey Halls procura estabelecer no espaço expositivo um meio de investigação, uma 

arena de intersubjetividade entre espaço, espectador e obras expostas fundamentada na 

percepção fenomenológica e experiencial do corpo com a materialidade e imaterialidade do 

espaço expositivo. 

Os Brown Rooms/Grey Halls problematizam a relação entre contentor e conteúdo, uma 

vez que as obras expostas não mais têm um poder aurático e intocável e sim coexistem e 

estendem o contentor expositivo e vice-versa. Exibir nestes espaços demanda um diálogo em 

que "o edifício, evento, local e espaço de exposição coincidem em um único espaço, 

proporcionando um local de trabalho onde todas as presenças e ausências participantes 

omitidas nos cubos brancos se tornam atores".112Neste processo, o conteúdo exposto deve 

considerar as complexidades do contentor e requerem dispositivos que acomodam a 

complexidade e hibridismo do espaço. Isto não significa que as obras e ideias expostas sejam 

site-specific, ou seja, concebidas única e exclusivamente para aquele contexto, mas, sejam 

fundamentados neste contexto, responsivas e responsáveis por suas camadas. Isto é, o 

conteúdo dos Brown Rooms/Grey Halls testa modos de leitura que, contrário a uma 

especificidade e adequação ao local, são inesperados ou transpassam as expectativas 

esperadas.  

 
112Tradução livre do original: "the building, event, place and exhibition space coincide in a single space, providing a workplace where 
all of the participating presences and absences omitted from white cubes become actors". 
Moreira, Inês. (2014). p. 175. 
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Muitos dos lugares em que Inês testa este conceito são fábricas e espaços 

institucionais que sofreram alterações abruptas e são classificados como patrimônio ou 

residem no limiar desta categorização. A partir desta linha de discussão dos estudos de 

herança patrimonial, nos cabe adentrar o último tópico de táticas identificadas para a sua 

aproximação. Além dos espaços abandonados esticarem as possibilidades de memória, leitura 

e espaço expositivo, eles podem ser produtivos para novas noções de herança patrimonial que 

interrogam as maneiras de lidar com a materialidade do mundo e sua existência para gerações 

futuras. Como preservá-los? Ou, melhor, como cuidar destes lugares para que persistam suas 

dinâmicas? Referimo-nos à criação de arquivos alternativos, de documentações e 

materialidades oblíquas às usualmente praticadas sobre estes lugares.  

 

desconstruindo a preservação 

 

 Ao lidar com dilemas patrimoniais ou o que podem ser denominadas “heranças 

patrimoniais difíceis" e com base numa abordagem pós-humanista a estes lugares, alguns 

teóricos articulam quais seriam as possíveis alternativas metodológicas aceitação da 

incerteza e transitoriedade em contraste ao retorno dum estado anterior, típico dos estudos 

de herança patrimonial. Neste sentido, palavras como preservação, conservação, restauração, 

reconstrução e outras são substituídas por recursos mais instáveis como persistência, 

desmontagem criativa, deterioro observado, comemoração efêmera, preservação 

experimental, pós-preservação, contra preservação e curadoria paliativa [ver esquema da 

página 68]. Estas estratégias utilizam a decadência de artefatos e arquiteturas 

intencionalmente como meios para articular sua mudança e conjecturar possíveis caminhos. 

O artefato ou arquitetura é visto aqui como processo, como um nó no ponto presente em que 
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um arranjo material se faz possível, mas que continua em ciclos infinitos de articulação e 

desarticulação.  

 Retomando a ideia de compostagem de Katarina Saltzman, discutida anteriormente, a 

existência composta de uma paisagem híbrida e em arruinamento implica que um conjunto de 

fatores, materiais e atores atuem no processo de decomposição. Assim, a materialidade que 

existia a priori se configura em um arranjo e depois se desconfigura. Esta ideia tange a 

concepção de Tim Ingold113 na preferência pelo termo persistência ao invés de preservação. 

Apesar de o termo persistência parecer similar à ideia convencional de conservação, Ingold a 

retorce e propõe outra leitura: considerar que o arranjo atual de um edifício é formado por um 

conjunto de materiais que provêm de uma história anterior à sua visualidade formal. Ao citar 

Ingold, Caitlin Desilvey declara: "O ferro, o tijolo e o concreto que compõem a maior parte da 

estrutura têm biografias de formação, extração e transformação que precedem sua 

montagem na forma ostensivamente coerente (...) e esses materiais constituintes também 

têm um futuro que irá desempenhar depois que a estrutura perde sua forma atual"114. Se 

considerarmos que o edifício cambia, voluntariamente, seria possível levar esta ideia ao 

extremo e pensar que, ao invés de preservar a maneira como um conjunto de matéria se 

agrega com determinada fisionomia, poder-se-ia proporcionar uma persistência de sua 

matéria incorporada, ou seja, suas partes constituintes ou a substância e história presente do 

edifício.  

 O próprio ato de autodesmontagem do edifício, mesmo que não uma atitude 

deliberada, pode gerar um envolvimento criativo. Uma vez que o estado presente possui uma 

 
113Ingold, T. (2012). No more ancient; no more human: The future past of archaeology and anthropology. In D. Shankland 
(Ed.), Archaeology and Anthropology: Past, Present and Future (pp. 77-89). Berg Publishers. p. 163-4.  
114Tradução livre do original: "The iron, brick, and concrete that make up the bulk of the structure have biographies of formation, 
extraction, and transformation that precede their assembly in the ostensibly coherent shape (...) and these constituent materials also 
have a future which will play out after the structure loses its current form".  
DeSilvey, C. (2017). p. 172-3.  
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presença e ausência constitutiva, o engajamento interpretativo e imaginativo pode ser 

possível ao trabalhar com seus fragmentos: a falta da totalidade do arranjo material "original" 

pode ser produtiva enquanto memória. O termo fragmentos é importante aqui, uma vez que 

a presença fragmentada dá espaço a ausência inerente. Como um poema, o conjunto de 

palavras nunca se funde como um todo convincente e palavras ganham novos significados 

quando justapostas. Os fragmentos de um espaço e as lacunas entre eles são justamente o 

que pode trazer surpresa, alimentar o processo interpretativo e contribuir para uma 

performatividade da memória.  

 Desse modo, algumas teorias da pós-preservação defendem a desintegração de 

arquiteturas como contribuintes na produção de memória através da destruição criativa. 

Jens Wieberg115 reconhece que uma maneira de mediar a persistência da matéria incorporada 

em um edifício e tornar significativa a sua "perda" inevitável é através da desmontagem 

criativa e intencional destes espaços, que reafirma o envolvimento da materialidade do 

edifício em outros processos e ativamente o utiliza para novas construções. Kevin Lynch 

reitera "...seus fragmentos podem ser usados para aprimorar novos edifícios. Não precisamos 

nos preocupar tanto com a perfeita conformidade com a forma passada, mas devemos 

procurar usar restos para melhorar a complexidade e o significado da cena atual. (...) um 

cenário que, em vez de simplesmente ser um facsímile do passado, parece se abrir para fora 

no tempo."116É importante notar que esta noção oferece uma alternativa ao reuso de edifícios 

distinta da proposta em Riga, de Solvita Krese. Ao invés de uma noção de reaproveitamento, 

 
115Jes Wienberg (2014) Four churches and a lighthouse—preservation, ‘creative dismantling’ or destruction, Danish Journal of 
Archaeology, 3:1, 68-75, DOI: 10.1080/21662282.2013.910366 
116Tradução livre do original: "… their fragments may be used to enhance new buildings. We need not be so concerned about perfect 
conformity to past form but ought rather to seek to use remains to enhance the complexity and significance of the present scene.  
(...) We look for a setting that, rather than simply being a facsimile of the past, seems to open outward in time." 
Lynch, K. (1972). p.57 
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de dar um novo propósito ao lugar, a destruição criativa de fato reusa os materiais como 

recurso para novas relações. 

   Antes deste processo de desmantelamento ativo da estrutura, Desilvey considera a 

possibilidade de documentação, comemoração e observação da existência do edifício em seu 

arruinamento ou, caso seja preciso, postergarmos a derrocada do edifício sem recursos 

invasivos. Atos como estes são defendidos pela autora como importantes no processo de 

desmantelamento de um edifício, pois ajudam comunidades no processo de "deixar ir", ao 

aliviar as ansiedades da perda material e contribuir ativamente na construção de testemunhos 

da existência e do arruinamento do lugar. Em Recording Loss: film as method and the spirit of 

Orford Ness117, Caitlin explora o uso do filme para registrar paisagens dinâmicas onde 

processos de perda, erosão e alteração são sentidos. A fácil disseminação em plataformas 

online, a participação ativa da comunidade local na produção de significado, a apreciação dos 

lugares abandonados da forma que eles se mostram, o espírito do lugar e o fato do filme trazer 

a tona aspectos intangíveis, são algumas das vantagens de se utilizar a filmagem enquanto 

ferramenta patrimonial para mediar o desaparecimento destes lugares.   

Outro recurso para armazenar uma leitura do estado atual proposto por Caitlin são os 

inventários impossíveis118. Ao lidar com espaços abandonados e complexos, o exercício 

comum da arqueologia de inventariar objetos precisa ser reformulado, uma vez que pode 

perturbar os significados contingentes ou confusos e associações variáveis típicas destes 

espaços através da classificação ordenada de artefatos. A autora propõe, ao contrário, tirar 

partido de experimentações nas práticas artísticas na construção de arquivos com objetos 

ordinários e velhos, onde conjuntos caóticos e complexos são aceitos como um modelo 

 
117 Nadia Bartolini & Caitlin DeSilvey (2019) Recording Loss: film as method and the spirit of Orford Ness, International Journal of 
Heritage Studies, 26:1, 19-36, DOI: 10.1080/13527258.2019.1570311 . 
118 DeSilvey, C. (2007). Art and archive: Memory-work on a Montana homestead. Journal of Historical Geography, 33, 878–900. 
https://doi.org/10. 1016/j.jhg.2006.10.020 
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diferente de arquivo. Trabalhos como From the Freud Museum 1991-6 de Susan Hiller119 e The 

Man Who Never Threw Anything Away (the garbage man)120 de Ilya Kabakov são instalações que 

oferecem alternativas arquivistas onde artefatos, aparentemente, inúteis são permitidos 

mostrar significados e geram efeitos pela sua justaposição sem sentido prévio. Nestas obras, 

artefatos com valor e sem valor no senso comum são tratados simetricamente e a fronteira 

entre lembrar e esquecer é habitada como importante processo cultural.  

Além disso, atos de cuidado paliativo, ou seja, intervenções sutis que não envolvem 

grandes projetos ou interferências podem ser uma alternativa para desacelerar a mudança. 

Caitlin sugere que este ato pode ser o único possível para estendermos nosso cuidado perante 

coisas em "morte" iminente121. A escolha pela passividade perante o arruinamento de 

artefatos, ou seja, não intervir ou intervir pouco perante uma mudança abrupta próxima, pode 

ser altamente radical, diferente do que usualmente se pensa. Escolher habitar o presente e 

seu inevitável fim enquanto observação do deterioro122 é uma consistente revolta à atividade 

obsessiva contemporânea de restituir uma utilidade aos espaços. A recusa por fazer qualquer 

alteração complexa e deixar um edifício como manifesto, como ponto de observação lenta e 

gradual, pode ser um ato radical e não tão passivo de fato, onde se reafirma o que é existente, 

o presente.  

A comemoração efêmera é uma última tática de construção de memória e herança 

patrimonial possível para um edifício que deixará de existir. Kevin Lynch propõe o momento 

efêmero de destruição e mudança de um edifício como notável oportunidade estética: 

 

 
119 Hiller, S., (1994). From The Freud Museum 1991–6. [Glass, 50 cardboard boxes, paper, video, slide, light bulbs and other materials 
Exibição: 2200 x 10000 x 600 mm]. 
120 Kabakov, I., (1988). The Man Who Never Threw Anything Away (The Garbage Man). [Intalação]. 
121DeSilvey, C. (2017). p. 160. 
122 DeSilvey, C. (2017). p. 43.  
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"A destruição de um edifício já é um espetáculo apesar de não ser sustentado por 

qualquer intenção dramática. O teto em ruínas de um prédio em chamas, a queda de 

uma chaminé dinamitada são momentos emocionantes, mesmo que tenhamos um 

pouco de vergonha por admitir o fato. Como (...) a destruição e a morte do meio 

ambiente podem ser um ponto tão significativo em seu processo quanto sua criação, 

por que não celebrar esse momento de uma maneira mais significativa? Ainda mais, 

poderíamos projetar nossos prédios para serem bem destruídos — isto é, não apenas 

para serem fáceis de destruir, mas também espetaculares? (Que ideia peculiar!)"123 

 

Fora deste panorama mais regularizado de aproximações ao deterioro, há outras 

abordagens incipientes que desmontam a ideia de preservação: a contra preservação e a 

preservação experimental. A contra preservação é um termo articulado por Daniela 

Sandler124 que possui uma raiz em atividades, majoritariamente, informais e culturais nas 

cidades onde o arruinamento é importante e indicam a escolha pela dilapidação como uma 

prática social. O termo faz referência ao fato de que, enquanto a contra preservação é uma 

contracorrente à convencional preservação, ela não significa negligência e destruição. 

Sandler parte de dinâmicas da cidade de Berlin para a definição do termo e aponta que a 

utilização do deterioro enquanto tática espacial se deve a três questões: gentrificação, 

memória histórica e unificação. Desse modo, em muitos casos, a recusa por restaurar os 

edifícios é utilizada enquanto modelo de declarações simbólicas e reivindicações político-

ativistas deliberadas, que estão muito relacionados à estrutura da cidade enquanto processos 

nacionais e transnacionais.  

 
123Tradução livre do original: "The wrecking of a building is already a spectacle, although not one supported by any dramatic intent. 
The collapsing roof of a burning building, the toppling of a dynamited chimney stack are thrilling moments, even if we feel a little 
shame for admitting the fact. Since (...) the destruction and death of environment may be as significant a point in its process as its 
creation, why not celebrate that moment in some more significant way? Even further, could we design our buildings to wreck well—
that is, not only to be easy to destroy but spectacular as well? (What a peculiar idea!)" 
Lynch, K. (1972). p.178. 
124 Sandler, Daniela (2016), Counterpreservation: Architectural Decay in Berlin Since 1989. Cornell University Press. 
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A preservação experimental é um campo que tem miscigenado práticas artísticas, 

curadoria, estudos de herança patrimonial, arquitetura e outros campos. Este nome, ainda em 

processo de revisão, talvez diga pouco sobre o que esta prática traz à tona. Rory Hyde, aponta: 

 

"Eu acredito que o ambiente acadêmico é o lugar para começar; um lugar onde o 

verdadeiro experimento pode acontecer para redefinir o que a preservação deve ser 

no futuro. Mais importante do que perguntar o que é preservação experimental, é 

encontrar estratégias inteligentes e produtivas para percorrer esse território 

desconhecido. Talvez precisemos de um novo conjunto de diretrizes: talvez tenhamos 

que esquecer a palavra preservação e talvez tenhamos que esquecer a palavra 

experimental — uma palavra gravemente manchada pelo otimismo da pedagogia do 

modernismo"125 

 

Este campo confronta a ideia abordada anteriormente de que a preservação é parte 

do campo científico, em busca de uma aceitação de seu cariz criativo. Nesta concepção, novas 

ferramentas como cheiro, tempo, autenticidade, integridade, cópias, virtualidade e outros 

temas são postos em conversa como uma forma de questionar, ensaiar e expandir os limites 

da preservação. A maior parte das discussões também gira em torno do que é cultura e de 

suas teias de relações entre o natural e o humano. Espaços abandonados não são o único tema 

desenvolvido na preservação experimental, mas certamente têm lugar dentro desta 

discussão uma vez que são espaços onde estes dois mundos se misturam. Alguns exemplos 

desta prática serão aprofundados na próxima seção. 

 

 
125 Tradução livre do original: "I believe the academic environment is the place to start; a place where the true experiment can happen 
in order to redefine what preservation should be in the future. More important then to ask what is experimental preservation, is to find 
intelligent and productive strategies to move through this unknown territory. Maybe we need a new set of guidelines: Maybe we have 
to forget the word preservation and maybe we have to forget the word experimental - a word badly stained by the optimism of the 
pedagogy of modernism" 
Otero-Pallos, J., Langdalen, E., & Arrhenius, T. (Eds.). (2016). p. 133-4. 
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2.2 Críticas documentais e artísticas do patrimônio: preservação experimental 

            

 in the name of the past: countering the preservation crusades  

Beatriz Ramos/ STAR architects 

 

Em Julho de 2009 o estúdio holandês STAR (strategies+architecture) ganhou uma 

competição para realizar uma proposta no Mirador del Palmeral (Elche, Espanha) localizado 

próximo a um complexo patrimonial da UNESCO. A dificuldade de intervir em uma paisagem 

protegida patrimonialmente fez com que o grupo percebesse a necessidade de revisitar as 

regras aplicadas à preservação e identificasse os interesses políticos e sociais que envolvem 

um Patrimônio Mundial. Neste sentido, o projeto-ensaio intitulado In the name of the past: 

countering the preservation crusades questiona o papel que a preservação tem assumido no 

maketing arquitetônico das cidades, as lacunas das regras impostas pela UNESCO e reflete 

sobre como intervir em locais listados como patrimônio:  

 

"...muitos cadáveres de projetos foram deixados para trás pela suposição infundada de 

que injeções de vida em locais do Patrimônio Mundial podem realmente destruí-los. 

Por que todo ato de preservação implica um ato de sacrifício? Neste estudo, 

descrevemos algumas das frustrações, absurdos, orientações e críticas que coletamos 

desde o início de nosso estudo em 2009. A primeira parte é intitulada Complexidade e 

Contradição e fornece uma visão geral; a segunda seção é chamada The Monument 

Series e apresenta declarações individuais de crítica e esperança."126 

 
126Tradução livre do original: "... many corpses of projects had been left behind by the unfounded assumption that injections of life 
into World Heritage Sites may actually destroy them. 
Why should every act of preservation imply an act of sacrifice? In this study we describe some of the frustrations, absurdities, 
directions, and criticisms that we collected since the beginning of our study in 2009. The first part is entitled Complexity and 
Contradiction* and gives a general overview; the second section is called The Monument Series** and presents individual statements 
of criticism and hope."  
Ramo, B., & Vandermey, P. (2011). In the Name of the Past: Countering the Preservation Crusades. Acessado em 19 de Fevereiro de 
2020, disponível em: http://st-ar.nl/in-the-name-of-the-past/ .  
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O projeto identifica que a restrição maciça provocada pelo paradigma 

preservacionista impede que muitos projetos sejam desenvolvidos e está repleto de 

incongruências que fazem questionar a validade do discurso deste campo disciplinar. Em 

consonância ao que já foi discutido no primeiro capítulo, com uma dose de humor e ironia, o 

grupo de arquitetos questiona os futuros do preservacionismo e aborda o paradoxo das 

cidades contemporâneas, que reivindicam a atualização constante através de demolições e 

tabulas rasas, ao passo que também superprotegem edifícios históricos e impedem sua 

transformação com o tempo. A primeira parte do projeto, Complexidade e Contradição, é um 

conjunto de pequenos textos que apontam temas incoerentes e complexos no sistema 

patrimonial. Acompanhado a estes textos, uma segunda parte The Monument Series especula 

a existência de monumentos que conversem com os questionamentos colocados pela parte 

anterior e propõe visões críticas e tangenciais ao patrimônio.  

Um dos questionamentos propostos perturba a própria definição de preservação, que 

segundo o dicionário oferece dois significados: conservação e continuação. Segundo o 

coletivo estes termos têm uma incongruência inerente, uma vez que, ao pensar sempre no 

passado, como resolvemos o conflito entre preservar e continuar? Ao mesmo tempo que as 

cidades são rodeadas por monumentos que celebram o passado nas cidades e perduram na 

paisagem, a concepção conservadora do patrimônio desconsidera que as cidades não podem 

viver sem um futuro. Por isso, "Precisamos proteger a preservação da contradição que se 

tornou".127 

Além disso, se a preservação foca em conservar estruturas tal qual eram no passado, 

as cidades se tornam uma caricatura de si mesmas, onde não há futuro e, ouso dizer, não há 

presente, mas somente fac-símiles de um passado remoto sujeitos a regras superprotetoras 

 
127Tradução livre do original: "We need to protect Preservation from the contradiction that it has become". 
 Ibid.  
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do discurso do Património Mundial. Estes critérios altamente rígidos colocam distintos 

lugares sob uma mesma visão e impedem que espaços ainda vivos e habitados (diferentes da 

condição das ruínas de Atenas, por exemplo, onde já há uma condição estabilizada e 

unicamente orientada ao turismo) se tornem parados e congelados no tempo. A alta 

propagação de monumentos preservados em um estado passado tornaria as cidades 

anacrônicas e auto referenciais, que escolhem uma versão ideal, presunçosa e ilusória da 

história para perpetuar nas gerações futuras. Chegará um ponto onde tudo será preservado 

e não haverá mais o que preservar: a preservação matará a preservação. As cidades estariam 

fadadas a monumentos solitários, rodeados de zonas de amortecimento onde mudança, 

liberdade e atividade não serão possíveis e darão lugar a espaços pouco vivos e fossilizados.  

Ao analisar um conjunto de monumentos listados como parte do Patrimônio Mundial, 

levanta-se o questionamento que muitos destes monumentos não existiriam se fossem 

aplicadas as regras atuais anos atrás. Há muitos anos a Piazza del Duomo, em Florença e a 

Basilica di San Pietro em Roma [Figura 23] possuíam uma estética e organização espacial 

inteiramente distintas da condição atual. Se antes da reformulação ou adições, presente 

nestes locais, existissem as regras imperturbáveis da UNESCO muito do que constitui estes 

monumentos hoje não existiria. Estas ideias corroboram para a concepção de que é preciso 

encontrar um balanço entre a extrema preservação de monumentos históricos e sua 

possibilidade de prosseguir e acompanhar as mudanças que ocorrem nas cidades. Em uma 

analogia irônica, os STAR Architects propõem que a preservação se espalha como o botox na 

sociedade contemporânea e seu uso abusivo e sem controle pode trazer grande risco, 

inclusive morte. Segundo os arquitetos esta escolha nostálgica pelo passado imutável pode 

representar uma necessidade de exaltá-lo em detrimento de uma culpa em relação ao estado 

presente.  
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Figura 23. Piazza del Duomo e Basilica di San Pietro se não existissem as regras da UNESCO na época em que 
foram construídos. Foto e fonte: STAR Architects em: http://st-ar.nl/in-the-name-of-the-past/ 
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Também o mau uso das regras conservadoras da UNESCO faz com que, cada vez mais, 

a preservação seja cooptada como uma estratégia mercantil e turística. Discutimos 

brevemente no capítulo anterior como muitos arquitetos têm utilizado a preservação como 

um mote de produção arquitetônica espetacular, mas também assistimos edifícios 

recentemente construídos e icônicos serem adicionados à lista de Patrimônio Mundial, como 

é o caso da Ópera de Sidney que foi incluída em 2007 como ponto de referência da 

humanidade. Seguindo o efeito Bilbao, o museu Guggenheim, a cidade das artes de Calatrava 

e a Casa da Música no Porto podem ser aderidos a este repertório de obras recentes e 

monumentais consideradas patrimônio da humanidade.  Ao passo que edifícios icônicos são 

listados como estratégia turística, uma série de outros monumentos aguardam a aprovação e 

se desdobram para manter as características que os incluem na nominação. Como 

monumentos em processo de preservação clandestina estes espaços, ainda não oficialmente 

listados, ficam em um estado de limbo e de congelamento do passado em detrimento de novas 

intervenções.  

A reivindicação crescente por alternativas sustentáveis nas cidades também ameaça 

a ideia de preservação. Parte de um selo propagandístico, as cidades investem na construção 

de "arquiteturas verdes" e "eco arquiteturas" [Figura 24]. Porém, questiona-se como manter 

os edifícios estáveis em suas versões passadas, com alto gasto de recursos ao passo que 

desejamos um mundo que otimize recursos naturais e minimize os impactos ambientais: 

 

"a mistura necessária de preservação e sustentabilidade resultará em efeitos 

dolorosos, onde a possibilidade de um só pode existir através da morte do 

outro. No entanto, esse desastre incentivará a necessidade de uma reflexão 

inteligente sobre ambos".128  

 
128Tradução livre do original:  "the necessary blending of Preservation and Sustainability will result in painful effects where the 
possibility of the one can only exist through the death of the other. However, this disaster will encourage the need for intelligent 
reflection on both.” Ramo, B., & Vandermey, P. (2011).  
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Ù Figura 24. Proposta satírica dos monumentos na era da sustentabilidade. Foto: Beatriz Duarte, 
Fonte: MONU Magazine 14 | Editing Urbanism 
Ú Figura 25. Coliseu como um monumento digital e Madonna com efeito de botox ressaltam como 
no mundo virtual os artefatos podem ser resguardados como a utopia da preservação. Foto: Beatriz 
Duarte, Fonte: Revista MONU Magazine 14 | Editing Urbanism 
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Em uma tática irônica, os STAR propõem que outros "monumentos" tangíveis e 

intangíveis, que são produto da dinâmica contemporânea, poderiam também ser incluídos 

nesta lista de espera: como o IKEA, o FACEBOOK, Las Vegas, entre outros. Esta alegoria faz 

referência ao fato de estas grandes empresas e lugares espetaculares carregarem uma 

importante presença no imaginário atual, ao surtirem grande impacto na maneira como as 

pessoas consomem, produzem designs acessíveis e constroem cidades na 

contemporaneidade. As nominações oferecem uma alternativa crítica, que estica os limites 

definidos pelas regras da UNESCO e comenta, acidamente, sobre a espetacularização 

promovida por este paradigma.  

Em conclusão, na era digital, os monumentos e documentos podem encontrar uma 

saída para estender sua vida para sempre e eternizarem-se no único sítio onde tudo pode ser 

preservado e sem limites. Como o photoshop em Madonna [Figura 25] que a faz ser, 

virtualmente, a eterna performer de Like a Virgin de quarenta anos atrás, os edifícios poderiam 

existir em sua natureza ideal, discutida no capítulo anterior, e eternamente visitáveis através 

de gadgets contemporâneos. Enquanto isso, o mundo real pode existir como sempre foi: 

mutável, vivo, arruinado ou demolido, fazendo referência ao mundo real de Latour onde a 

materialidade segue seus próprios caminhos, enferrujam e apodrecem.  

Este projeto explora através de fabulações e análises reais a noção de que a 

preservação tem se tornado um regime de produção cultural questionável, que mesmo que 

contribua para a construção e o mantimento de uma gama de produtos culturais, levanta uma 

série de incongruências no olhar contemporâneo. Também, estas intervenções tiram partido 

de instrumentos arquitetônicos como colagens, renders e mapas, fazendo alusão à produção 

arquitetônica, para inventadar e articula uma relação entre desenvolvimento arquitetônico e 

preservação. Estes temas têm cada vez mais se comprometido um com o outro ao passo que 

também atuam em discordância.  No caso do Freixo, também há um desejo de especular sobre 
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seu presente e as diferentes incongruências, questionamentos e potenciais ficcionais que o 

rodeiam, que tirem partido de elementos visuais típicos da arquitetura como mapas, 

diagramas e colagens.  

 

 the ethics of dust 

Jorge Otero-Pailos 

 

The Ethics of Dust [Figura 26] é um conjunto de projetos desenvolvidos pelo arquiteto, 

artista e conservador Jorge Otero-Pailos que questiona a natureza criativa, estética e ética 

da preservação. Em consonância a alguns questionamentos apontados no capítulo anterior, o 

ato de preservar implica um engajamento com o objeto de estudo que complementa um 

artefato em busca de sua "verdade". Desse modo, mesmo que não seja admitido nos discursos 

conservadores, o ato de incorporar significados e adições suplementares para garantirem o 

reparo e mantenimento de artefatos faz com que, inevitavelmente, o objeto seja distinto de 

seu original ou de sua forma deteriorada. A criatividade já é intrínseca à preservação e a 

construção de artefatos culturais carrega certa subjetividade. Ao explorar este viés criativo 

da preservação, Jorge se interessa pelo papel que a poluição tem na sociedade 

contemporânea e questiona até que ponto ela não é parte dos edifícios e suas histórias. 

 Através de um trabalho que aparenta ser parte de uma prática comum na preservação 

convencional, ou seja, limpar as fachadas de edifícios históricos e restabelecer sua aparência 

limpa e intocável de anos atrás, Jorge opta também por não descartar a poluição anexa a estes 

edifícios. O artista utiliza um tipo específico de látex que limpa a superfície e, após a secagem, 

se converte em uma fina pele em que a fuligem e a poeira presentes no edifício são absorvidas. 

O conjunto resultante funciona como um mapa ou fotografia da parede anterior, composta de 

poluição, e guarda as marcas do tempo e das mudanças climáticas apagadas pelo  
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Figura 26. The Ethics of Dust | Alumix exibida na Bienal Manifesta 7 com o latex e poluição transferida da Alumix 
Factory. (2008) 
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restauro. Jorge atesta que diferentemente do contexto do século XIX, quando surgiram as 

restritas regras preservacionistas, vivemos atualmente uma condição em que o clima como 

agente "natural" de arruinamento está intrinsecamente ligado à relação humana com o 

mundo: 

 
"Agora entendemos que, com nossa poluição, estamos alterando o clima a tal ponto 

que iniciamos uma nova era geológica: o Antropoceno. A produção cultural tornou-se 

uma forma de produção natural, de modo que não é mais possível desenhar uma linha 

clara entre cultura e forças naturais. Segundo os climatologistas, o processo de 

degradação ambiental induzida culturalmente é irreversível. Mesmo que parássemos 

de produzir poluição, o dano já foi causado".129 

 

 Deste modo, as dicotomias entre natureza e cultura e seus delineamentos estão 

turvos. Jorge escolhe testar a importância palimpséstica e destrutiva da poluição, opta por 

expor a ambiguidade presente nesta matéria tão fina e impalpável que tanto acumula a 

história de uso e desuso de um edifício. Ademais, chama atenção a um subproduto dos 

processos de conservação que é, usualmente, visto como uma ameaça à integridade do 

artefato patrimonial. Por um simples e frágil tecido de poeira o artista escolhe "conservar", 

mesmo que por tempo limitado, e tornar tangível este elemento desconsiderado dos discursos 

oficiais de edifícios patrimoniais e que carrega um valor histórico das diferentes camadas de 

tempos e eventos passados. A proposta ainda coloca uma provocação às práticas 

preservacionistas, uma vez que seu trabalho funciona como um remanescente das decisões 

tomadas, um testemunho do ato de conservação e da escolha por cuidar de suas 

ambiguidades. Ao tornar o edifício como um todo (inclusive sua poeira) um "tema de cuidado", 

 
129Tradução livre do original: "We now understand that through our pollution we are altering the weather to such an extent that we 
have initiated a whole new geological era: the Anthropocene. Cultural production has become a form of natural production, such that 
it is no longer possible to draw a clear line between culture and natural forces. According to climatologists, the process of culturally 
induced environmental degradation is irreversible. Even if we were to stop producing pollution, the damage has been done."     
Otero-Pallos, J., Langdalen, E., & Arrhenius, T. (Eds.). (2016).  p. 28-9. 
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o artista incorpora as complexidades na discussão de seu valor enquanto artefato cultural. 

Seria a poluição, hoje em dia, parte da nossa produção cultural? Seria ela um fator a ser 

preservado? Mais que isso, nos falta ser confrontados com sua tangibilidade? Uma vez que 

partículas finas de poluição se espalham rapidamente pela superfície terrestre de maneira 

dispersa, falta tornar evidente a sua presença e seus impactos? Qual o papel que a poluição, 

como commodity, possui nas instituições culturais? 

 Estas inquietações reconsideraram o paradigma corrente de conservação científica, 

onde decisões são tomadas com base em critérios objetivos, e propõe que nenhum objeto 

"preferido" deveria existir. Ou seja, uma vez que o modelo patrimonial tradicional se 

autodenomina como não-subjetivo e sem julgamentos, nenhum objeto ou materialidade deve 

ser tratada de maneira especial. Conservar os edifícios num estado limpo não é mais relevante 

que ponderar sobre a poluição acumulada. Este fator elucida ao uso do termo "ética" no 

projeto de Jorge, que manifesta a importância de se considerar a poluição como um elemento 

participante desde o início e potenciador de interpretações culturais.  

A abertura para o repensar das decisões e do modo de operação da preservação que 

estejam acessíveis a incerteza e a perceber o sentido que outros elementos carregam, 

propicia o avanço e atualização da produção de conhecimento e da história em sincronia com 

a contemporaneidade. Neste caso, sermos confrontados com a poluição, um componente não 

intencional e acumulado por anos, evidencia o quanto este elemento perdurara mais tempo 

do que o próprio monumento e que, no mundo contemporâneo, sua existência é cultural.  

 Esta reconsideração da ética nos estudos patrimoniais pressupõe um desvio das 

noções antropocêntricas de valores e direitos estritamente humanos. Como parte da 

ampliação, tratada nesta pesquisa, do patrimônio segundo ideias do novo materialismo se faz 

necessária a definição duma ética relacionada às coisas. É importante notar que isto não 

significa que devemos estender nosso modelo moral existente às coisas, mas como 
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argumentado por Introna ao citar Heidegger:  

 

"... devemos abandonar todos os sistemas de avaliação moral e admitir, com Heidegger, 

que 'na caracterização de algo como "um valor" o que é tão valorizado é roubado de 

seu valor' e admitir que 'o que uma coisa é em sua existência não se esgota por ser um 

objeto, particularmente quando a objetividade assume a forma de valor', além disso, 

que 'toda valorização, mesmo onde se valoriza positivamente, é uma subjetivação 

'(Heidegger, 1977a: 228). (...) Qualquer ética baseada em nós acabará por transformar 

tudo em nossa imagem, pura vontade de poder (Heidegger, 1977a, 1977b)."130 

 

 O que Introna defende e ressona com o projeto de Jorge é que os sistemas de valores 

não devem ser criados a nossa imagem mas, sim, que a alteridade de todos os agente humanos 

e não-humanos é um imperativo moral, onde comparações não tem espaço, uma vez que 

tentaria colocar como iguais o que não é análogo. A urgência por estabelecermos uma ética 

renovada de percepção das coisas em sua diferença é crucial já que, cada vez mais, tendemos 

a valorizar moralmente somente o que se assemelha a nós (seres sencientes, humanos e 

naturais) e tornamos insignificante ou sem valor o que parece estranho a nós (coisas 

sintéticas, artificiais e inanimadas).131 Uma vez que "coisas" sempre fizeram parte do mundo, 

é preciso explorar como uma abertura a sua alteridade, a como elas agem ou nos afetam e, 

como a poluição de Jorge, persistem para além de nos.  

 Uma leitura semelhante pode ser vista no Freixo. Ao tratarmos de uma arquitetura em 

arruinamento decorrente da desindustrialização, ainda recente, deve-se reconhecer que sua 

existência resulta dum processo que tem ocorrido ao redor do mundo após a derrocada de 

 
130 Tradução livre do original: "...we should abandon all systems of moral valuing and admit, with Heidegger, that in ‘the 
characterisation of something as “a value” what is so valued is robbed of its worth’ and admit that ‘what a thing is in its Being is not 
exhausted by its being an object, particularly when objectivity takes the form of value’, furthermore, that ‘every valuing, even where 
it values positively, is a subjec- tivising’ (Heidegger, 1977a: 228). (...) Any ethics based on us will eventually turn everything into our 
image, pure will to power (Heidegger, 1977a, 1977b). " 
Introna, L.D. (2009). Ethics and the speaking of things. Theory, Culture & Society 26(4): 398-419. p. 405.  
131 Ibid. p.404.  
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economias robustas de produção e comercio. A paisagem atual da antiga Central 

Termoeléctrica do Freixo é uma ruína em arruinamento considerada muito nova para ser 

classificada como um objeto de inquietação dos estudos patrimoniais e sujeita às 

especulações e pressões de uma cidade crescente, que tem investido fortemente no turismo 

e impele seu arrasamento para construção de novas arquiteturas. O que ali resta é 

considerado como um desperdício e sem valor pelo simples fato de não ter cooptado o 

interesse institucional de preserva-lo ou compreende-lo e onde o arruinamento carrega uma 

relevância destrutiva.   

 A mudança de uma paisagem urbana é avaliada segundo estes valores dicotômicos: o 

que era antes e o que pode vir a seguir. A paisagem temporária, que se transformou e onde 

vestígios de uma arquitetura se entrelaçam a novas relações naturais e marginais, é 

claramente desconsiderada em sua presença atual. É como se o estado atual caísse em 

esquecimento e aguardasse seu reavivamento por uma contextualização histórica passada 

ou sua reinserção na narrativa urbana por meio da re-contextualização como patrimônio ou 

como tabula rasa para uma nova arquitetura. A presença insistente desta ruína na paisagem 

levanta questionamentos sobre até que ponto os critérios e valores de idade, estéticos e 

históricos do século XIX em relação a ruínas, estão aptos para perceber, compreender e 

analisar a presença atual deste edifício não-convencional. Além disso, similar à poluição, a 

ruína em seu processo de arruinamento rápido traz a inevitabilidade de pensarmos se ela não 

se constitui como uma construção cultural. Ao ignorarmos totalmente a presença deste 

edifício no presente, tornamos o intervalo entre fases quase inexistente. Me questiono se 

observarmos a condição abandonada e pós-humana, ao invés de manejá-la semioticamente e 

arquitetonicamente, pode nos permitir revelar e testemunhar outros pontos de entrada, 

outras narrativas, libertas de sua função, que captem a presença evocativa da sua existência 

como artefato cultural. Pergunto-me se o conhecimento sobre o estado terminal de 
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arquiteturas pode ser produtivo de um entendimento sobre durabilidade, fragilidade, 

memória, transitoriedade, de sua resistência improdutiva e, até mesmo, da impossibilidade de 

conhecer e dominar algo por completo. 

 

2.3 Tangibilidades críticas  

o arruinamento como canteiro aberto132 

Instituto Pedra 

 

A Vila Itororó, conjunto com estilo arquitetônico particular e eclético, situado no 

núcleo dum bairro de elite de São Paulo, foi fruto do projeto audaz idealizado por Francisco 

de Castro, comerciante têxtil e cafeeiro português. A cidade, no início do século XX, passava 

por uma intensa expansão urbana e populacional e o terreno onde hoje é construída a Vila, 

assentava-se em uma topografia irregular, circundada por uma bacia hidrográfica. Os baixos 

valores de mercado comparado ao redor impulsionaram o comerciante a construir um 

complexo composto por um palacete, mais dez edifícios ao redor e um galpão industrial com 

ocupação horizontal, em contracorrente aos arranha céus que se multiplicavam pela cidade. 

Ocupada por Castro e inquilinos de classe média, o conjunto funcionou por poucos anos nesta 

administração, após o falecimento do comerciante, e deixou para trás uma dívida considerável 

e a hipoteca do espaço. Os moradores continuaram a residir no espaço, que resistia 

fortemente a especulação imobiliária e sofria com o deterioro de suas infraestruturas, mesmo 

após tentativas de estabilização. Em 2006 foi ordenada a remoção destes inquilinos para a 

construção de um centro cultural. Nos anos seguintes o espaço foi objeto de diferentes 

disputas sociais e políticas, com ocupação informal, mudança constante de proprietários e 

 
132 Saviani, B. (2018). Restoration as a Social Cohesion Instrument: Vila Itororó in Central São Paulo. Built Heritage 2, 66–76. 
https://doi.org/10.1186/BF03545703 . 
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projetos de reabilitação controversos e espetaculares. Em 2013 o edifício, agora em avançado 

processo de arruinamento, era alvo de novas ideias e do desejo de experimentação 

arquitetônica, cívica, patrimonial e cultural. 

A falta de recursos estaduais e o forte espírito do lugar, agora em arruinamento, foram 

confrontados pela proposta modesta e alternativa do Instituto Pedra. A tática era ativar o 

espaço durante o processo de restauro pelo acesso livre ao canteiro de obras à participação 

da comunidade. Ao tirar proveito do galpão industrial adjacente ao complexo de reconversão, 

a demora das obras, a opacidade institucional, a complexidade da proposta e o programa de 

usos do futuro centro cultural poderiam ser contornados e prototipados através de um Centro 

Cultural Temporário. Nesta reconversão gradual, o arruinamento das estruturas da Vila 

Itororó tornou-se, temporariamente, um laboratório de ensaio de possibilidades e 

alimentaram, por meio da prática, o projeto cultural do espaço, adaptado às necessidades 

identificadas pela comunidade. Uma programação de debates, workshops e visitas guiadas 

documentou, discutiu e analisou o espaço de maneira situada, por detrás dos tapumes da obra, 

e contribuíram para dar respostas ou levantar perguntas sobre este patrimônio e qual herança 

ele deixa marcada na cidade.  

A ocupação comum e partilhada se deu entre 2015 e 2018 e modificou-se ao longo do 

tempo para albergar distintos usos e ensaios espaciais. A Vila abriu espaço para a 11ª Bienal 

de Arquitetura de São Paulo, para festas de São João, oficinas de marcenaria e culinária, 

hortas, brincadeiras, atividades de lazer e, inclusive, uma Clínica Pública de Psicanálise, que 

inseriram este espaço em construção na dinâmica urbana, o reafirmaram como núcleo de 

encontro da comunidade, fortaleceram o senso de pertencimento e contribuíram como um 

instrumento de coesão social. Neste processo, o deterioro material é identificado como mais 

do que fragilidade e perda, mas como uma dimensão simbólica do edifício, que torna 

disponível ao público a teia de decisões dum trabalho em evolução e os torna cúmplices ativos 
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do "tornar-se patrimônio". É no conjunto do trabalho de diferentes atores - arquitetos, 

engenheiros, operários, marceneiros e público - que camadas são reveladas, histórias 

documentadas, informações atualizadas e um acervo é construído, em processo, na 

constituição do edifício enquanto centro cultural. Mesmo que o deterioro não se torne parte 

constituinte e permanente do projeto futuro, ele é revelado no canteiro aberto por uma 

dimensão cívica e educativa, pelo contato com a alteridade do espaço, também em sua 

materialidade deteriorada, desconhecida e familiarmente não familiar. Este gerenciamento 

inclusivo e experimental da transformação espacial oferece caminhos críticos aos estudos 

patrimoniais, distantes da espetacularização arquitetônica e aberto a experimentação do 

"deixar ser" do espaço.  

O experimento agora dá espaço para o avanço das obras e resultam em uma página 

web133 que compila toda a documentação e conhecimento produzido sobre e no espaço. 

Registros da memória coletiva; das múltiplas histórias, cacofônicas e sincrônicas; de 

intervenções artísticas, do uso dos espaços, entrevistas e pesquisas sobre a Vila Itororó 

amplificam e perduram o processo de transformação. O acesso livre a relatórios e desafios do 

restauro revelam, de maneira transparente, as medidas tomadas neste grande projeto público 

e apontam para uma reconsideração das relações entre arquitetura, patrimônio, cultura e 

comunidade. A proposta de construção conjunta da Vila Itororó atesta que a prototipação e 

intervenção no canteiro de obras auxiliam na constituição de um novo uso cultural e na 

construção de inventários. Agora disponível digitalmente e, no futuro próximo, como 

testemunho estável e material, quando for inaugurada oficialmente ao público, a Vila ocupa 

papel de referência para ser replicada em outros contextos e geografias. 

 

 

 
133 Instituto Pedra e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. (2015). Vila Itororó Canteiro Aberto. http://vilaitororo.org.br/.  
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Figura 27.Planta de situacao Vila Itororó. em Restoration as a Social Cohesion Instrument: Vila Itororó in 
Central São Paulo. Saviani, B. 2018. Restoration as a Social Cohesion Instrument: Vila Itororó in Central São 
Paulo. Built Heritage 2, 66–76. https://doi.org/10.1186/BF03545703 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ A planta esquematiza as várias construções que compõem a Vila Itororó. No número 1 temos o Palacete principal 

do complexo e a área denominada Shed caracteriza o galpão industrial de apoio ao projeto onde, praticamente, 

todas as atividades de ocupação do Centro Cultural Temporário eram realizadas e por onde se fazia o acesso ao 

rés-de-chão do Palacete. Esta construção adjacente era considerada na ocupação do espaço como uma praça 

pública. Pelas ruas Maestro Cardim, Mons Passaláqua e Martiniano de Carvalho não podia ser realizado o acesso 

ao conjunto.  

 

Beatriz Duarte


Beatriz Duarte
ção
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Ù Figura 28. 11ª Bienal de São Paulo na Vila Itororó. Foto: Archdaily em https://bit.ly/32Wstix     

Ú Figura 29. Espaço de marcenaria Vila Itororó. Foto: Acervo Vila Itororó em 
http://vilaitororo.org.br .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ A foto acima foi realizada durante a Bienal de São Paulo que ocupou o galpão industrial da Vila Itororó. A 

exposição “Utilidade Pública” apresentou arquiteturas que visam à transformação, adequação e qualificação do 

espaço urbano aos usos cotidianos"134. Abaixo, oficina aberta de marcenaria que era ocupada com máquinas para 

construção e reparação de objetos, janelas, portas do projeto de restauro e, também, disponível para uso do público 

em horários específicos, com a presença de técnicos, e oficinas de marcenaria para construção do mobiliário para 

o Centro Cultural Temporário.  

 
134  Instituto Pedra e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. (2015). Vila Itororó Canteiro Aberto. http://vilaitororo.org.br/.  
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a decadência como nova ecologia 

Latz and Partners 

 

Emscher Landschaftspark é um parque público localizado no vale do Ruhr (Alemanha) que 

ocupa uma extensa área envolvendo um conjunto de cidades como Duisburg, Gelsenkirchen, 

Bottrop e outras. Seu aspecto espetacular evidencia a colonização da natureza a uma 

paisagem industrial, não mais em funcionamento, onde árvores, plantas ruderais, arbustos e 

bosques selvagens florescem espontaneamente ao redor e interior de massivas estruturas 

desta antiga siderúrgica. Fruto da intensa produção de ferro no século XX, a antiga fábrica foi 

construída por August Thyssen135 e teve seu momento de próspera atividade na era da 

expansão e superprodução de matérias primas e insumos para o mercado Europeu. O parque 

paisagístico que vemos hoje foi concebido como parte de uma competição internacional de 

arquitetura, onde a proposta selecionada (Latz and Partner Landscape Architects Urban 

Planners) declara um olhar atento para a condição das estruturas abandonadas encontradas 

e comunica o desejo de reconhecer o espaço no estado atual como a constituição enredada 

de seu passado, presente e futuro.  

Ao explorar as qualidades dramáticas e escultóricas do crescimento progressivo da 

vegetação sobre uma paisagem industrial com importante uso anterior; pelo acrescento 

moderado de plantio consciente, que ativassem a combinação entre espécies ruderais136 e 

árvores delgadas, ou ainda pela adaptação das estruturas existentes a atividades como 

escalada, ciclismo, mergulho, exposições artísticas e outros, o ecossistema desta natureza 

 
135 August Thyssen mais tarde se uniria a Alfred Krupp para fundar a famosa e ainda operante ThyssenKrupp.  
136 este termo tem considerável pertinência ao se tratar de paisagens abandonadas e baldias e oferecem uma alternativa ao 
termo "ervas daninhas" que carregam certo caráter pejorativo. As plantas ruderais são aquelas que se desenvolvem em 
ambientes perturbados pela ação humana e possuem fácil dispersão, uma vez que produzem sementes em grande quantidade e 
se espalham rapidamente. Uma interpretação deste projeto em Duisburg Nord nos permite perceber que há um interesse na 
percepção destas comunidades vegetais como parte da construção cultural do espaço, uma vez que elas são capazes de 
prosperar não apesar de, mas justamente porque se estabelecem em territórios contaminados e fortemente alterados pela 
intensa produção fabril.  
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urbano-industrial acomodou uma alternativa aos espaços e arquiteturas tecno-naturais 

abandonadas. Nesta nova paisagem, ciclovias serpenteiam o terreno tóxico da antiga fábrica, 

antigos bunkers servem como parede para trilhas de escalada e um ex-gasômetro abriga uma 

área de mergulho137. Como parte da compreensão e receptividade projetual à condição 

existente, a um ecossistema "de um quarto tipo"138, os elementos industrial e natural são 

considerados não contraditórios, mas esforços mútuos de constante construção e 

reconstrução desta paisagem híbrida. Plantas antes consideradas daninhas pelos estudos de 

ecologia tradicionais, aqui são guarnecidas de uma interpretação que assume a sua presença 

no local justamente por ser industrial. Ou seja, a natureza é colocada em destaque tanto como 

um agente autônomo e incontrolável quanto como um artefato humano, uma vez que se não 

houvesse a perturbação do solo pela produção industrial estas plantas não sobreviveriam 

neste solo.  

A previsão aberta a incertezas e que aceita a entropia na construção ativa deste 

espaço, se faz presente na idealização do arquiteto Peter Latz: “Com o tempo, a vegetação 

dominará as construções técnicas das portas de entrada. Então, pouco a pouco, outra história, 

outra compreensão do local contaminado e da ideia de 'jardim' está se desenvolvendo.”139 

Junto a esta concepção positivamente passiva sobre o espaço há, de certa forma, a 

necessidade de habitar o paradoxo de uma gestão que permite ao espaço continuar suas 

próprias dinâmicas sem tratamento intrusivo e, ao mesmo tempo, ser seletivamente mantido. 

Esta ambiguidade perpassa o Landschaftspark e é assumida como uma tentativa em processo 

 
137 Storm, A. (2014). Post-Industrial Landscape Scars. New York, NY: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137025999 
138 Kowarik, I. (2005). Wild urban woodlands: Towards a conceptual framework. In Wild Urban Woodlands, ed. I. Kowarik, and S. 
Körner. (pp. 1–32). New perspectives for urban forestry. Berlin: Springer 
139Tradução livre do original: “in time, the greenery will dominate the technical constructions of the gateways. So bit by bit another 
history, another understanding of the contaminated site and of the idea of the ‘garden’ is developing.”   
Latz, Peter. (2001). Landscape Park Duisburg-Nord: The metamorphosis of an industrial site,” in Manufactured sites: Rethinking the 
post-industrial landscape, ed. Niall Kirkwood. New York: Spon Press. p. 157.  
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e em constante reconsideração, a fim de oferecer uma experiência patrimonial distinta e 

experimentar novas possibilidades.  

A perda material, a precariedade, o arruinamento e a mudança tornam-se partes 

integrantes da continuidade histórica do lugar e oferecem uma oportunidade de reflexão e 

atuação tangencial a arquiteturas abandonadas e heranças patrimoniais. O novo conjunto 

arquitetônico-natural emerge da negociação entre uma funcionalidade obsoleta e processos 

naturais emergentes que acomodam processos de transformação. Pouco a pouco, atinge-se 

uma estabilidade estética precária, aberta a novos ciclos de renovação e resultados 

imprevisíveis. Esta reconciliação e relação cocriativa da arquitetura e natureza é fulcral em 

contraste a usual necessidade de preservação estática. Neste processo, as distinções entre 

arquitetura e natureza são ofuscadas e ganham porosidade de sentidos. A arquitetura não é 

mais uma entidade discreta e inerte, ao passo que a natureza é concebida tanto como um 

artefato herdado, proveniente dos efeitos humanos na paisagem, quanto um agente 

irrefreável e autônomo.  
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Ù Figura 30. Vista aérea do alto forno em ruínas tomado por novas ecologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú Figura 31. Dentre as atividades promovidas neste parque ecológico, o grupo German Alpine 
Club constrói trilhas de escalada nos antigos depósitos de minério e infra-estruturas. Foto: DAV 
Duisburg 
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a perda material como generativa de memória 

National Trust 

 

Orford Ness é uma reserva natural gerida pela National Trust que abriga estruturas 

residuais e em processo de arruinamento das antigas instalações tecnológicas para testes 

ambientais e desenvolvimento de armas atômicas, comandadas pela Atomic Weapons 

Research Establishment (AWRE). Esta praia de cascalho, localizada em uma área remota da 

costa de Suffolk na Grã-Bretanha, tem um aspecto monumental e perturba as noções de 

escala pelo assentamento de laboratórios de detonação, torres de teste, geradores de 

fornecimento de energia e faróis de comunicação. Símbolo duma atividade militar secreta e 

ameaçadora na Guerra Fria, os vestígios materiais marcam um palimpsesto de 

transformações ao longo do tempo. Suas infraestruturas, que resistiram às aniquilações 

explosivas durante sua atividade, agora são dominadas e desmanteladas por uma nova 

ecologia e pelo processo de deterioro. A qualidade única da paisagem hospeda os paradoxos 

duma arquitetura categórica em coexistência com processos naturais e orgânicos. A 

destruição gradual e a visibilidade tóxico-natural foram integradas ao mantenimento do 

espaço através de uma filosofia de cuidado paliativo.  

A transição da paisagem de uma reserva militar a uma reserva natural foi gradual e 

pontual, intervenções pouco intrusivas foram levadas a cabo, como o desarmamento de 

bombas, escavação de material bélico restante e remoção de substâncias tóxicas. Em casos 

pontuais, como o do Farol existente há 220 anos, que permitia aos marinheiros se localizaram 

ao largo da costa, medidas foram tomadas para abrandar a destruição rápida provocada pelo 

avanço do mar. Na tentativa de prolongar a vida desta estrutura, grandes sacos de seixo foram 

posicionados na borda erodida para cortar a forte tensão das ondas e seu avanço. Porém, com 

o tempo, aceitar a perda como um processo natural de erosão e de mudança da paisagem se 
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tornou inevitável e o farol entrou em colapso, sendo reinserido em outras dinâmicas e 

contextos.  

Terminadas estas atividades básicas de garantia da segurança do espaço, nenhuma 

outra atividade foi realizada, e a política de gestão acomodou o processo de contínuo 

arruinamento e não-interferência. O senso de cuidado, aqui aplicado, reconhece a 

inevitabilidade do desaparecimento material e procura mediar este processo de maneira 

atenta, intencional e celebratória.  O convite a intervenções artísticas, o desenvolvimento de 

visitas guiadas e plataformas de documentação da história e do arruinamento, mediam o ritual 

de desintegração e dissolução do artefato, reconsideram a relação entre lembrança cultural 

e a perda material e atestam por uma memória viva. Caitlin Desilvey140, em sua pesquisa sobre 

Orford Ness, refere que as intervenções e instalações artísticas sonoras, fílmicas, pictóricas e 

faladas produzidas para o espaço "chamam a atenção para o potencial radical da ruína 

contínua como uma prática de gerenciamento de patrimônio que gera benefícios ecológicos 

e culturais. O trabalho que está acontecendo neste local pode ser entendido, talvez, como 

uma forma expandida de ecologia de reconciliação"141. O uso de intervenções criativas como 

estratégia patrimonial dão contorno a um modo de atenção que envolve cuidado sem a 

necessidade de controlar e remediar, além de assimilar e registrar a mudança como 

catalizadora de novas relações e possibilidades interpretativas.   

A experimentação deste olhar renovado da herança patrimonial, agora cultural e 

natural, negocia paradoxos e sofre constantes revisões. Em alguns momentos, o ideal 

conservador de instituições patrimoniais inglesas teve a intenção de moldar e frear a gestão 

não ortodoxa de Orford Ness e pressões são feitas para estabilizar o deterioro das estruturas. 

 
140 DeSilvey, C. (2017).  
141Tradução livre do original: "call attention to the radical potential for continued ruination as a heritage management practice that 
generate both ecological and cultural benefits. The work that is happening in this site can be understood, perhaps, as an expanded 
form of reconciliation ecology".  
Ibid. p.90.  
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Contraditoriamente, Orford Ness é ameaçado pela necessidade de conservar e pelo desejo de 

congelamento do deterioro. O arruinamento da ruína e a necessidade de neutralizar a pátina 

do edifício, que apagam o valor da passagem do tempo intrínseco a suas estruturas, são 

continuamente contestados. Enquanto medidas definitivas não são tomadas para interromper 

a experiência vívida, antagônica e transitória desta paisagem tecnonatural, lhe é permitido 

continuar os processos de desintegração e rearranjo de materialidades e ecologias. À medida 

que Orford Ness se transforma, registros se apagam e outros se formam, sua atmosfera de 

alteridade e complexidade se revela mais abundante e outros atores se acumulam na 

constituição de sua história presente. Orford Ness possui uma identidade dinâmica e 

distribuída que é reconhecida como algo a persistir, mesmo que envolva a perda de sua 

integridade formal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 132 

Ù Figura 32. Frame do video documental Recording Loss. Fonte: Heritage Futures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ A Coastal and Intertidal Zone Archaeological Network (CITİZAN) é um projeto de arqueologia comunitária que 

treina voluntários locais para monitorar e registrar lugares e heranças patrimoniais sob ameaça. O video 

(disponivel em: https://vimeo.com/240373151) da imagem acima ressalta que em Orford Ness a perda material é 

concebida como um constituinte positivo na produção de memória, acredita-se que a mudança constante da 

paisagem desvela novos ativos de memória sobre o espaço.  

 

\ Como parte de uma residência artística em Orford Ness o artista Antony Lyons cria respostas "geopoéticas" a 

paisagens que se configuram em estados intermediários e em transformação. Através de instalações de imagem e 

som, o artista explora dinâmicas passadas, presentes e futuras do espaço em comunicação com as dinâmicas 

naturais, sociais e de adaptação do espaço. Em seu projeto, há uma atenção e aceitação da efemeridade, 

permanência e perturbações. Mais do que o "deixar ir" da paisagem. o artista procura encontrar maneiras de 

mediar estas mudanças e incoerências da paisagem.  

Ú Figura 33. Fotos do projeto artístico Sensitive Caos de Antony Lyons. Fonte: Heritage Futures. 
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3.projeto curatorial: 
Ruínas da Central Termoelétrica do Freixo 
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Figura 34. Ilustraçāo conceitual da proposta curatorial: desconstrução da percepção da Central do Freixo e entendimento deste artefato 
para além de sua forma material visivel temporal e espacialmente 
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3.1 O projeto 

 
  O projeto curatorial Materialidades Persistentes se concretiza nesta pesquisa através 

de uma exposição online uma vez que, no segundo semestre de desenvolvimento desta tese, 

fomos acometidos pela imprevisibilidade do COVID-19, que suspendeu o processo de 

produção da exposição em espaço físico. Do mesmo modo, os constrangimentos procedentes 

do isolamento social inviabilizaram novas visitas e a intervenção direta no espaço de estudo. 

Somado a isso, a complexidade da Central Termoelétrica do Freixo é evidente na opacidade 

das instituições do bairro, na vigilância do espaço e sigilo de informações sobre os 

proprietários do terreno. Estes fatores revelaram-se um desafio e foram contornados por uma 

visita realizada ao espaço sem a autorização dos proprietários e pelo aprofundamento teórico 

desta pesquisa. Ademais, focou-se no acompanhamento dos artistas para a produção de 

novas obras responsivas ao projeto a partir dos recursos disponíveis, maioritariamente, em 

plataformas digitais.   

A visita narrada na introdução desta pesquisa, realizada antes da quarentena imposta 

pela pandemia, possibilitou os registros do estado atual da Central Termoelétrica do Freixo, 

antes de sua futura demolição. Além disso, contribuiu para a coleta de materiais pelo artista 

Martin Molín em sua pesquisa artística sobre a materialidade do edifício. O acesso a 

documentos de arquivo digitalizados (fotografias e mapas) foi possível através da plataforma 

online do Arquivo Histórico Municipal142 e a visitas realizadas à Direção Regional de Cultura 

do Norte, que são instrumentos para as intervenções artísticas deste projeto. Também, as 

pesquisas científicas143 já realizadas acerca do edifício ofereceram base histórica para esta 

componente experimental.  

 
142 Gestão Integrada de Sistemas de Arquivo do Arquivo Histórico Municipal do Porto. Para acesso: http://gisaweb.cm-
porto.pt/.  
143 Estima, Carmen. (2012). A Central Termoelétrica do Freixo: um processo de requalificação urbana. (Tese de mestrado 
integrado, Universidade do Porto) 
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A Central Termoelétrica do Freixo acompanhou a investigação deste o início, ao 

desestabilizar e desafiar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de arquitetura, 

curadoria e preservação (disciplina presente em ambas). A fim de explorar e refletir sobre 

uma configuração do cuidado para além de ações assertivas e congeladoras, esta componente 

prática de leitura do Freixo vai além do interesse no passado e medita sobre sua condição e 

complexidade presente. Ou seja, a constituição material deste edifício no passado e suas 

distintas trajetórias é reconhecida, mas a atenção é voltada para os desdobramentos desta 

história e os impactos gerados no encontro com seu estado atual — a maneira que interage 

com o ambiente, como aparece, suas vozes e sua diacronia, que deem atenção ao 

desconhecido, à alteridade, ao estranhamento e à presença evocativa do espaço. 

O resultado, aqui descrito, do projeto Materialidades Persistentes segue uma leitura 

das camadas deste edifício que parte de interpretações analíticas (história retrospectiva e 

mapeamento) em direção a leituras imaginativas e artísticas sobre o espaço (Memória de 

Ruínas, Sem Título, Aqui Ninguém Fica Mal Sozinho, Desplante e Memória Aural). Como parte 

das leituras analíticas, bases teóricas e arquivos consultados são referência para a reescrita 

da história passada do edifício e apontam para outros modos de sua representação. Também, 

o mapeamento da região do Freixo oferece especulações sobre o futuro desta paisagem 

segundo diferentes percepções compiladas no encontro The Oblique Think Tank #02144. 

Outras temáticas de interesse na paisagem do Freixo, (imaterialidades, 

materialidades, espacialidades, ecologias em constante fluxo, entre outros) e conceitos como 

entropia, relação cultura e natureza, suas controvérsias e camadas, se vêm traduzidas nas 

 
Miguel Ferreira Meireles , Agostinho B. Vieira Rodrigues. (1991). Campanhã . estudos monográficos , ed . Junta de Fre guesia de 
Campanhã , Porto.  
Sampaio, Maria da Luz Braga. (2009). "A Central do Freixo : um projecto termoeléctrico para a região do Porto". Mestrado. 
http://hdl.handle.net/10216/10717 . 
144 Este encontro, com curadoria de Inês Moreira, foi realizado no Ateneu Comercial do Porto como parte do programa artístico 
intitulado “XX ATENEU XXI”. Para mais informações: https://www.xxateneuxxi.com/thinktank. 



 
 

 143 

leituras produzidas por artistas convidados para esta exposição. Estas obras remontam o 

estado presente do edifício e mediam a transitoriedade entre presença e ausência desta 

paisagem; observam seu estado atual, que logo deixará de existir, e documentam seus 

presentes passados estabelecendo uma continuidade entre os tropos temporais de passado 

e futuro.  

 
colaboração curatorial e exposição OKNA  

  
 Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, o acompanhamento dos artistas e 

concepção das obras para o projeto curatorial Materialidades Persistentes se deu de maneira 

colaborativa e concomitante à componente teórica. Deste modo, não houve um convite 

formalizado aos convidados, mas reflexões e trocas partilhadas em processo, que 

encontrassem afinidades e relações complementares entre a pesquisa individual dos artistas 

e os anseios de experimentação sobre a paisagem/arquitetura da Central Termoelétrica do 

Freixo. Passeios com os artistas à região do Freixo e arredores foram realizados seja 

fisicamente ou virtualmente (uma vez que uma das artistas vive em Barcelona) para oferecer 

um panorama do local e compartilhar as descobertas e inquietações teóricas da curadora.   

Poder-se-ia dizer que o processo criativo se inaugura no curso Práticas Pós-

Nostálgicas onde, na condição de participante do curso, foram iniciadas as visitas à região, a 

incorporação e definição de palavras para o Glossário resultante deste curso e a 

experimentação artística sobre seus arredores. Seguido a isso, através do contato 

possibilitado pela orientadora desta pesquisa, Inês Moreira, com a artista Bianca Stanea foi 

intencionado expandir sua pesquisa artística individual sobre as “Ilhas” do Porto de modo a 

abranger a área de estudo. Esta colaboração foi materializada em uma exposição (inaugurada 
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em dezembro de 2019) no Espaço Cultural OKNA145 e na exposição Materialidades 

Persistentes de forma reduzida.  

O projeto de Bianca divulga e documenta as imaterialidades do Freixo, através de um 

retrato íntimo destas comunidades que se estabeleceram no Porto com a industrialização. 

Sendo o Freixo uma zona da cidade com forte presença industrial, com a Central 

Termoelétrica como nó principal, falar das “Ilhas” é falar dos impactos da presença desta 

infraestrutura, que perdura na paisagem, e do desmantelamento e arruinamento do bairro 

devido à desindustrialização. Relatos dos moradores das “Ilhas”, recolhidos pela artista, 

revelam a relação afetiva e simples com o espaço, as indignações com a negligência estatal e 

as tribulações da vida cotidiana desta comunidade local.  

 

 

 

 

 

 
145 Espaço que que abriga programação artística, projetos educativos e outras atividades e promove uma parceria entre artistas 
do Leste Europeu e a comunidade portuguesa. Para mais informações: https://cutt.ly/ifrcU4A . 
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Figura 35. Fotos da Exposição Aqui Ninguém Fica Mal Sozinho no Espaço OKNA da artista 
Bianca Stanea e com curadoria de Beatriz Duarte. Foto: Arquivo OKNA. 
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mapeamento do Freixo no The Oblique Think Tank #02  

 

Em Fevereiro de 2020 foi realizada a segunda edição do projeto The Oblique Think 

Tank, que promove “um encontro cultural, cívico e de investigação enquadrado no Cluster 

“Curating the Contemporary: on Architectures, Territories and Networks” [FCSH/NOVA de 

Lisboa], coordenado por Inês Moreira”146. O tema deste ano centrava-se na questão “Heritage, 

Rubbish, Fetich? Curating Territorial Conundrums” e recebeu artistas, arquitetos, curadores e 

historiadores como parte da programação. Nos dois primeiros dias de encontro, estes 

investigadores partilharam pesquisas e novas abordagens desenvolvidas sobre territórios 

instáveis, paisagens tecno-culturais e espaços pós-industriais. A convite da orientadora desta 

tese, o terceiro dia de programação contou com o workshop de mapeamento do Freixo, 

coordenado por mim, que colaborou para aprofundar a pesquisa sobre a Central 

Termoelétrica do Freixo e seu entorno. Este mapeamento trouxe distintas perspectivas e 

polifonias dos variados participantes (desde investigadores da zona do Freixo e arredores a 

pessoas que não conhecem profundamente esta área) interessados em especular sobre esta 

paisagem. As especulações sobre o estado atual e possíveis futuros desta porção da cidade 

resultaram em três mapas e análises territoriais, desenvolvidos colaborativamente e 

realizados com apoio de dispositivos visuais (mapas, pictogramas e post-its) e perguntas 

disparadoras. Os mapas sintetizam as negociações de estratégias ou táticas espaciais 

propostas para o futuro da área, enquanto as análises territoriais resultam de trocas de 

informações entre os participantes sobre as potencialidades, oportunidades, ameaças e 

fragilidades da zona do Freixo no contexto da cidade do Porto.  

 

 
146 Para mais informações a respeito do Cluster de pesquisa: https://thespatialcluster.wordpress.com/the-oblique-think-tank-
2/ 
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Ù Figura 36. Participantes do workshop em processo de discurssão e desenvolvimento do mapeio do Freixo. Foto: Beatriz Duarte 
• Figura 37. Material de apoio aos participantes do mapeamento. Foto: João 
Lima. Ú Figura 38. Material de apoio aos participantes do mapeamento com perguntas disparadoras e pictogramas desenvolvidos 
por Beatriz Duarte. Foto: João Lima. 
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Figura 39. Foto do mapeio e pormenor do quadro de análise territorial do Grupo I, integrantes: Almudena  

Martín, Flora Paim, Miguel Costa, Pedro Cunha, Pedro Figueiredo e Sergio Pereira. Foto: João Lima. 
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Figura 40. Foto do mapeio e pormenor do quadro de análise territorial do Grupo II, integrantes: Ana  

Carvalhosa, Ana Lino, Bernardo, Claudia Figueiredo, Luis, Maria da Luz Sampaio, Susana Medina.  

Foto: João Lima. 
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Figura 41. Foto do mapeio e pormenor do quadro de análise territorial do Grupo III, integrantes: Beatriz 
Takahashi, Mariana Morais, Martín Hernandez Molín, Maximino, Patricia Coelho. Foto: João Lima. 
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3.2 Breve histórico da Central Termoelétrica do Freixo 

 

A Central Termoeléctrica do Freixo, a Empresa Industrial do Freixo e edifícios 

anexos147 correspondem ao que restou do antigo conjunto industrial pertencente às extintas 

empresas União Elétrica Portuguesa e Electra del Lima. Com expressiva monumentalidade na 

paisagem, estas instalações estão localizadas na região de Campanhã [Figura 42], porção 

oriental da cidade do Porto. O complexo industrial foi construído gradativamente, à medida 

que os negócios prosperavam, como parte do projeto de modernização da cidade, ao tirar 

proveito da conectividade proporcionada pela linha férrea e proximidade da beira do Rio 

Douro para sua implantação. Com o passar dos anos, variados fatores como as flutuações do 

mercado, a competitividade da hidroeletricidade, a crise do mercado colonial, do petróleo, a 

deposição do regime ditatorial do Estado Novo e o aparecimento competitivo da Central 

Térmica do Outeiro, afetaram a singularidade da Central Termoelétrica do Freixo de maneira 

inconstante. Estes fatores culminaram na redução das atividades e posterior encerramento 

da fábrica após trinta e três anos em funcionamento.  

Após o fechamento, sucessivas tentativas de remodelação do espaço, para atender 

novas atividades administrativas, levaram ao desmantelado de seu interior pela retirada de 

máquinas e de unidades estruturais. Os esforços insuficientes para recuperar a 

competitividade da empresa tornaram o edifício obsoleto, invadido para o roubo de aparatos 

a serem vendidos como sucata e com a carcaça deste grandioso projeto elétrico deixado ao 

seu próprio destino. Listada no inventário do Patrimônio Arquitetônico da Cidade do Porto 

como imóvel de interesse histórico em 2003, a Central nunca entrou oficialmente na Carta de 

Patrimônio e nenhuma medida foi tomada para estabilizá-la. Por anos permaneceu como 

 
147 Os edifícios anexos aos, atualmente, abandonados foram construídos em uma época mais recente com a finalidade de 
abrigar as Oficinas Gerais, Brigadas e Serviços Médicos do Complexo Industrial. Hoje em dia, são reconvertidos para o uso do 
CACE Cultural.  
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propriedade, maioritariamente, privada da empresa Energias de Portugal (EDP), sendo seus 

proprietários atuais um tema de sigilo. Atualmente, anos após o encerramento do uso humano 

no espaço, a paisagem tem pouco para alertar o visitante casual sobre a intensidade e a 

volatilidade de sua vida passada. Esta fábrica e outras estruturas industriais da zona do Freixo 

encontram-se cobertas de plantas ruderais (ervas de pampas, heras e outras), de aves que 

competem por espaço e possuem uma espetacularidade pitoresca que atrai fotógrafos locais 

para documentar sua negligência.  

Quando se encontra um objeto “frágil”, quebrado ou interrompido, como é 

considerada a Central Termoelétrica do Freixo, o instinto comum é de o proteger e perpetuar 

seu estado formal, outrora presente e ideal, através da preservação. Abordagens 

convencionais consideram artefatos arruinados como resultantes de processos sociais, 

econômicos e políticos acabados, traços biográficos de sua utilidade e do que nos é familiar. 

Assim, como parte das políticas de patrimônio, a memória dum edifício é algo externo a ele e 

sua importância é ativamente considerada e comunicada pela lembrança de seu passado útil. 

Esta narrativa ressalta um passado não abandonado e define o que deve ser comemorado, 

distinguindo o que tem valor do que são restos e destroços.  

Em contrapartida, a condição atual do Freixo traz à tona uma biografia pós-humana, 

de não-familiaridade, desprendida de sua utilidade. Ao persistir na paisagem de maneira 

quase desconfortável e inquietante, desafia a suposição de um passado progressista, 

biográfico e linear de eventos desconectados com o presente. Como um objeto discursivo, seu 

arruinamento evidencia a dimensão material da memória, involuntária e dada, que põe em 

causa a inevitabilidade de vivermos em um mundo rodeado de passados acumulados e de 

convivermos com sua presença.  

É pertinente testar, através da curadoria, a possibilidade interativa do significado e o 

olhar atento para o arruinamento como um ativo cultural, no contexto contemporâneo, que 
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reflete criticamente sobre o patrimônio, a memória, a história, a estética, as relações entre 

natureza e cultura e sobre o estado terminal de arquiteturas. Ao invés de desconsiderar a 

existência dum edifício perto de seu desaparecimento, pelo reuso ou contextualização 

histórica, interessa vê-los como ponto de partida para a criação e experimentação de novos 

modos de mediar a mudança, documentar suas presenças e ausências, reescrever suas 

histórias e etc. 

Em Portugal, especialmente, estudos associados ao futuro do patrimônio, ao 

abandono, à arqueologia contemporânea e ao cruzamento de disciplinas, com auxílio das 

práticas criativas, são ainda muito incipientes. A curadoria, enquanto prática artística, de 

pesquisa e de cuidado oferece vasta possibilidade para o começo de uma experimentação no 

Freixo e para a elaboração de táticas orientadas para futuro que sejam aterradas no presente.  
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Figura 42.Mapa esquemático da localização do complexo 

industrial da União Elétrica Portuguesa e Electra del Lima. 
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3.3 Texto Curatorial e artistas participantes  

Materialidades Persistentes é um projeto curatorial associado a uma investigação 
acadêmica que pondera sobre a atual condição tecno-natural da paisagem em arruinamento da 
antiga Central Termoeléctrica do Freixo. Como um projeto de experimentação do pensamento 
sobre este território, uma compilação de dispositivos metafóricos, dialógicos, esquemáticos e 
textuais encenam a complexidade desta paisagem liberta de sua função. Foca-se na leitura de 
sua alteridade evocativa, no recontar de suas histórias e elucidar a intrincada relação entre 
concreto, aço, ervas de pampas, animais e pessoas, especulação e gestão do patrimônio.  

O cenário da antiga Central possui uma anatomia resultante de seu uso anterior e 
abandono por quase cinquenta anos em processos de transformação, deterioro, perda e 
regeneração ecológica. Objeto de interesse dos tropos econômicos e históricos, o Freixo 
encontra-se em um estado intermediário de especulações sobre sua extrema preservação e 
extrema demolição ou, mais especificamente, sobre seu passado e seu futuro. Este projeto 
pretende recalibrar estas perspectivas dicotômicas da modernidade e explorar uma saída 
tangencial orientada ao presente e trata-se de compreender ou mediar a mudança, a hibridez e 
complexidade desta paisagem.  

A materialidade, em oposição ao materialismo, permite uma leitura unificada da 
paisagem, na qual o formalismo da arquitetura, plantas, animais, ideias, sons e materiais são 
tratados como elementos em constante colaboração para a constituição de uma linguagem e 
significados comuns. Esta materialidade e suas redes de relações e camadas sobrepostas são 
vistas como potenciadoras de outras interpretações e expressões de valor, memoria, artefato e 
outros, distantes dos moldes convencionais. Por persistência se faz referência, primeiramente, 
aos fluxos e histórias da materialidade antes e depois da estabilidade formal da Central mas, 
também, à sua presença insistente na paisagem que desconcerta os debates históricos e críticos 
que tentam articular seu significado; impacta o dia-a-dia da comunidade residente e, muito 
provavelmente, sobreviverá a nós e ao artefato em si mesmo. Persistirá porque a história desta 
paisagem é cambiante e sempre se constituirá como presentes passados, em novas dinâmicas 
para além de sua constituição formal. Persistirá, também, porque mesmo que não seja no Freixo, 
nas cidades o arruinamento e vestígios de antigas economias de mercado derrocadas, de 
mudanças climáticas, econômicas e políticas continuarão perdurando na paisagem como fruto da 
era contemporânea e urgem por um olhar atento. 
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Sob o prisma dos estudos curatoriais enquanto prática de pesquisa e cuidado, este 
projeto procura dar atenção e testar como o interesse no processo material, na 
materialidade e persistência, em lugar de preservação e demolição, pode reorientar a prática 
das heranças patrimoniais e o desenvolvimento das cidades e suas tensões inerentes. Que 
novas relações entre passado, presente e futuro emergem da abertura para testemunhar e 
engajar-se com a transitoriedade e decadência? Quando a transformação é, aparentemente, 
inevitável e irreversível, pode-se encontrar outros valores na alteridade presente e no 
"deixar ser" distantes dos discursos de perda como um fator destrutivo? Como podemos 
experimentar com o registro e escrita das histórias em fragmentos e desaparecimento? Os 
trabalhos de reflexão aqui reunidos, de artistas, de um workshop e da própria curadora 
discutem pela prática criativa e crítica a dinâmica desta paisagem e ressaltam a 
potencialidade de perceber, compreender e escutar o presente, sugerindo o repensar dos 
contornos da preservação e da apreciação dos estudos de herança patrimonial.  

 

 

 

 

Figura 43.Diagrama materialismo e materialidade 
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perfil dos artistas e curadora 

 

Beatriz Duarte 

 

Beatriz Guimarães Duarte (1993) é arquiteta e urbanista pela Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil) e estudou na 

London South Bank University (Londres, Inglaterra) como parte de sua graduação em 

arquitetura. Atualmente, é estudante do Mestrado em Estudos Artísticos na especialidade 

Curadoria e Museologia pela Faculdade de Belas Artes na Universidade do Porto (Porto, 

Portugal). Sua pesquisa centra-se em espaços e edifícios abandonados, em processo de 

arruinamento, vazios ou intersticiais, nos quais interessam as inúmeras dinâmicas e 

potencialidades sociais, espaciais, políticas, históricas e patrimoniais inerentes a estes 

lugares. Também lhe interessa a amplitude dos estudos curatoriais e sua relação com a 

concepção, produção e investigação de espaços e seus contextos. 

 

Bianca Stanea (@957working_title) 

 

Bianca Stanea (1991) é uma encenadora de teatro romena que trabalhou em vários 

projetos culturais em Cluj-Napoca, Bucareste, Braga e Porto. Tem uma licenciatura na 

Universidade Babes-Bolyai, Cluj-Napoca e um mestrado na Universidade Nacional de Teatro 

e Cinema, Bucareste, em encenação teatral. Seus maiores interesses são o documentário e o 

teatro imersivo como formas de capturar a realidade e expressar uma certa nostalgia da 

decadência urbana. Atualmente, está a desenvolver um projeto de pesquisa sobre as ‘ilhas’ do 

Porto.  
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Isabel Castro (@isabelcastr0) 

 

Isabel Castro (1992) é artista visual de Belo Horizonte, Brasil, com sede em Barcelona. 

Graduada em Belas Artes e especializada em Ilustração, trabalha como freelancer com pintura 

e retratos personalizados. Produz obras figurativas com tintas à base de água em suportes 

diversos. Possui uma investigação pessoal sobre fotografias antigas e história de 

antepassados latino-americanos, buscando criar imagens que configurem uma linguagem da 

intimidade, memória e fugacidade do tempo. Além disso, também transita pelo mundo da 

ilustração científica e botânica, fazendo trabalhos paralelos e incorporando-os em sua busca 

pessoal. 

 

Martín Hernández Molín (@martinshdez) 

 

Martín Hernández Molín (1991) é graduado em Belas Artes na especialidade pintura 

pela Universidade de Salamanca (USAL, Espanha) e mestre em artes plásticas, na 

especialidade de pintura, pela Universidade do Porto (FBAUP, Portugal). Participou de 

diferentes exposições coletivas desde 2012. Neste ano, fez parte duma exposição coletiva 

com a Universidade de La Laguna (ULL, Espanha) no Museu I.E.S Canárias Cabrera Pinto (San 

Cristobal de La Laguna, Tenerife). Em 2015, apresentou seu trabalho pela primeira vez 

durante o Primeiro Dia de Arte Jovem em Castilla y León, (Salamanca, Espanha), no Salón de 

Actos do Da2 (Domus Artium 2002). Em 2017, foi convidado pela Universidade de 

Extremadura (Badajoz, Espanha), para ser parte do comitê organizacional do IV Congresso 

Internacional de Educação Artística e Visual, onde exibiu seu trabalho Bosque. Foi selecionado 

por dois anos consecutivos (2017/2018) nos Prêmios San Marcos, em que exibiu as seleções 

na Sala La Salina (Salamanca, Espanha). Em 2018 recebeu o 11º Prémio Ciudad de Badajoz 
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com a obra Inhumāre, adquirida pelo Ayuntamiento de Badajoz e exibida no Museo da Ciudad 

de Badajoz Luis de Morales (Badajoz, Espanha). Durante a sua estadia no Porto (Portugal), 

participou em várias exposições coletivas e recebe uma seleção dos Prêmios Jaba 2019, do 

XIII Concurso Transfronterizo de Creaciones de Jóvenes, uma exposição realizada na Espanha 

e Portugal. Sua prática artística foca-se na pintura matérica e experimental baseada em 

materiais de diferentes origens e na investigação dos processos de mudança dos mesmos pela 

abordagem de Obra Aberta.  

 

3.4 A exposição online  

 
https://materialidadespersistentes.cargo.site/ 
 

A programação da exposição online Materialidades Persistentes foi realizada em uma 

plataforma dedicada à construção de sites para designers e artistas. Com template simples e 

construído pela curadora, possui uma página inicial que faz referência aos posters de 

comunicação visual da exposição, distribuídos na cidade, que direcionam à página principal da 

exposição. A página principal possui imagens-ícone das obras com seus respectivos títulos e 

dão acesso a informações detalhadas sobre cada uma delas. Também na página inicial e 

durante a navegação de cada obra é possível ter acesso ao texto curatorial e biografia dos 

artistas integrantes na exposição. As páginas detalhadas de cada obra, divididas em duas 

seções, apresentam as peças do lado esquerdo (com possibilidade de visualização ampliada) 

e o título das peças, ficha técnica e sinopse na porção direita do navegador.   
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Figura 44. Captura da página inicial da exposição virtual Materialidades Persistentes 
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comunicação visual 

 

A escolha pela plataforma online agregou a necessidade de uma comunicação visual 

que fosse atrativa e tornasse fácil e intuitivo o acesso à exposição. Desse modo, os posters 

que anunciam a exposição online possuem uma composição de imagens e linguagem simples, 

em folhas coloridas, que ativam a curiosidade dos transeuntes na cidade. Através de um QR 

code, é possível o acesso direto para a página inicial do site. Apoiado na conceituação do 

Freixo enquanto um monumento distribuído (explicado a seguir) os cartazes carregam 

elementos visuais e obras presentes na exposição, que tornam a própria exposição um 

elemento distribuído na cidade. A escolha por uma comunicação em modelo de posters 

artísticos, a serem colados na parede, auxilia na fácil e econômica divulgação e torna este 

elemento fortemente identificável, que persiste nos muros da cidade, em referência ao 

conceito de “persistência” articulado no nome da exposição.  

Há um intuito, nesta exposição, de salientar as potencialidades interpretativas das 

ruínas, documentá-las, reconhecer outros modos de vida e o dinamismo destes espaços como 

importantes temas de inquietação e merecedores de atenção. Desse modo, além de 

chamarem a atenção do público, os cartazes coloridos permitem uma contraposição à estética 

melancólica ou romântica, usualmente associada a espaços em arruinamento, e procura fazer 

referência às cores dos grafites, intervenções urbanas e de renaturalização do espaço. 

“Hoje, as paisagens globais estão repletas desse tipo de ruína. Ainda assim, esses 

lugares podem ser animados, apesar dos anúncios de sua morte; campos de bens 

abandonados às vezes produzem novas multiespécies e vida multicultural. Em um 

estado global de precariedade, não temos outras opções além de procurar vida 

nestas ruínas."148  

 
148 "Global landscapes today are strewn with this kind of ruin. Still, these places can be lively despite announcements of their death; 
abandoned asset fields sometimes yield new multispecies and multicultural life. In a global state of precarity, we don’t have choices 
other than looking for life in this ruin."  Tsing, A. L. (2017). The Mushroom at the end of the world: On the possibility of life in 
capitalist ruins. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 06. 
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Figura 46. Composição da comunicação visual nas ruas do Porto. Foto: Beatriz Duarte 



 

 166 

Figura 47. Ilustrações Monumento Distribuído. 

monumento distribuído  

 desenho: Beatriz Duarte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 167 

¨ A partir da componente teórica desenvolvida nesta pesquisa, uma leitura imaginativa da 

Central Termoelétrica do Freixo e suas redes propõe este espaço como um arranjo temporário 

de matéria, que se encontra entre sua conformação arquitetônica completa, outrora em 

funcionamento, e sua futura dispersão e total desaparecimento quando for destruída. 

Retratar a Central como um monumento distribuído, uma cosmologia, significa percebe-lo 

como uma entidade que não é discreta e com limites definidos, mas um nó resultante da 

infinidade de relações e redes que o estabelecem, muito além de sua forma material visível 

temporal e espacialmente. Isto é, reconhecer que há um conjunto de elementos e atores (aço, 

carvão, terra, arquitetos, preservacionistas, pesquisadores, especuladores...) que se tornam 

partes integrantes da paisagem tecno-natural da Central Termoelétrica do Freixo que a 

tornam mais ou menos coesa149.  

 

“Pois, como todas as formas de espaço urbano e rural, as ruínas são co-produzidas de forma 

heterogênea por humanos e não humanos (Murdoch, 2003) que estão conectados ao local por 

numerosos fluxos, rotas e redes de associação”150 

 

Uma descrição deste espaço sem simplificações percebe que a Central, hoje em dia, 

estabelece redes diferentes das que estabelecia em outros tempos, quando estava em 

funcionamento, e demandava certa energia para mantê-la enquanto um nó coeso obscurecido 

pela ordem e funcionalidade. Ao passo que certas redes se enfraquecem, variam e perdem 

estabilidade, a Termoelétrica do Freixo perde seu papel como Central, como nó que garante 

um sentido e função, aparentemente, estável para o edifício. Hoje, como uma rede 

fragmentada, uma herança composta, restam redes menores e locais (com plantas, grandes 

empresas, moradores vizinhos) que permanecem envolvendo o edifício em novos processos 

e redes. Além destas redes relacionais, as redes que constituíram a materialidade do edifício, 

também encontram-se espalhadas por distintos lugares: desde Lisboa, no museu da 

Eletricidade com os últimos resquícios arqueológicos encontrados151 (cerâmicas, azulejos, 

vidrados de chumbo, tijolos de “Fojo” e “Pampilhosa”, garrafas de grés, materiais de 

 
149 John Law, (2007). Actor Network Theory and Material Semiotics. Disponível em: http://www. heterogeneities. 
net/publications/Law2007ANTandMaterialSemiotics.pdf   
150 Tradução livre do original: “For like all forms of urban and rural space, ruins are heterogeneously co-produced by  humans and 
non-humans (Murdoch, 2003) which are connected to the site by numerous flows, routes and networks of association.” 
Edensor, T (2003). Industrial Ruins: Spaces, Aesthetics and Materiality, Berg, Oxford.  
151 Arqueologia & Patrimônio. (2007). Relatório Preliminar: Estudo Histórico – Espacial da Central Termoelétrica do Freixo. 
Direção Regional da Cultura do Norte, Porto.  
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construção), em outras industrias para onde foram relocadas as maquinas após a venda, até 

as ligas metálicas derretidas a sucata que hoje já possuem outra estética e utilidade. Neste 

processo, compreendemos a materialidade como algo além da utilidade, a escoria e as ligas 

metálicas reconfiguraram-se hoje em novas formas, estéticas e usos após sua deslocalização. 

Aço, concreto, caldeiras e turbinas provenientes da Suíça, carvões ingleses, de São Pedro da 

Cova e Pejão, coque, cal, pedra calcária, plásticos, ferros, carboneto de cálcio, chaminés de 

ferro, telhas de Aveiro, caldeiras, turbinas, pessoas, trabalhadores, ideias... se uniram e se 

deslocaram no que representa a rede de relações da Central durante seu funcionamento e 

posterior abandono.  
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3.5 Obras artísticas encomendadas para a exposição     

 
história retrospectiva 

texto: Beatriz Duarte 

 
colagens: Martin Molín 

2020 | técnica mista | dimensões variadas 
 

Figura 48. Visualização de “História Retrospectiva” no sítio virtual 

 
¨ Como parte de uma das abordagens curatoriais levantadas na componente teórica desta 

pesquisa, a história retrospectiva é uma estratégia narrativa proposta por Caitlin Desilvey152 

para compreender a mudança e desestabilizar como e porque histórias são contadas de certa 

maneira. Através de um texto retrospectivo esquemático e um conjunto de colagens faz-se 

uma remontagem narrativa, baseada em documentos de arquivo e pesquisas já realizadas 

sobre o Freixo153, que ressalta os eventos que circundam esta zona como um processo 

dinâmico e mutável e compreende-se que seu passado nunca foi estático.  

 
152 Capítulo 2, Incursão: (d)escrever e ler o espaço e suas reservas: um encontro relacional.  
153 Artigo Jornal de Noticias (25-11-1991). Fonte: Arquivo Histórico municipal do Porto.  
Estima, Carmen. (2012). A Central Termoelétrica do Freixo: um processo de requalificação urbana. (Tese de mestrado 
integrado, Universidade do Porto) 
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Esta leitura retroativa nos permite perceber o papel da narrativa na percepção de paisagens, 

que assume este artefato enquanto uma entidade instável e onde não cabem moldes de 

referência e interpretações fixas, além de isolar o valor social do edifício de sua forma física 

estabilizada, típica dos estudos de herança patrimonial. A atenção é voltada para alguns 

aspectos que entrelaçam esta narrativa: sua inscrição enquanto artefato cultural passou por 

incertezas, uma vez que foi inserido e eliminado dos discursos patrimoniais seguidas vezes; a 

conformação material do Freixo também nunca permaneceu estática, construções e 

desconstruções foram realizadas para acompanhar as flutuações de mercado; sua paisagem 

é, ainda hoje, um conjunto heterogêneo de presentes passados na ocupação deste território; 

a ressonância histórica ainda apresenta que o local, primeiramente ocupado pela natureza, foi 

tomado pelo projeto progressista e é agora retomado por uma natureza adaptada aos 

terrenos empobrecidos desta ocupação e, mais uma vez, será ocupado por novos projetos de 

progresso da cidade estimulados pelo investimento imobiliário.  
 

 
Miguel Ferreira Meireles , Agostinho B. Vieira Rodrigues. (1991). Campanhã . estudos monográficos , ed . Junta de Fre guesia de 
Campanhã , Porto.  
Sampaio, Maria da Luz Braga. (2009). "A Central do Freixo : um projecto termoeléctrico para a região do Porto". Mestrado. 
http://hdl.handle.net/10216/10717 . 
As Imagens que compõem a colagem são provenientes de imagens pessoais e do Arquivo Municipal do Porto disponíveis na 
plataforma digital gisaweb.cm-porto.pt.   
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Figura 49. Peça história narrativa retrospectiva 
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Figura 50. Colagens realizadas com imagens de arquivo por Martín Molín 
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mapeando especulações 

transcrição do mapeamento realizado no The Oblique Think Tank #02: Beatriz Duarte 
 

 
 

¨ Este trabalho é resultante do encontro The Oblique Think Tank #02 realizado em Fevereiro 

de 2020 no Ateneu Comercial do Porto, com curadoria de Inês Moreira a respeito do tema: 

Heritage, Rubbish, Fetich? Curating Territorial Conundrums, tendo a zona do Freixo como tema 

de inquietação. Resultante do workshop de mapeamento desenvolvido como parte deste 

encontro154, estas representações infográficas sintetizam a polifonia de percepções dos 

participantes (de distintas áreas de atuação e conhecimento, leigos ou entendedores da zona 

do Freixo - artistas, pesquisadores, curadores e arquitetos) que especulam e discutem sobre 

a condição desta área. Através de análises territoriais e mapas gráficos (com o recurso de 

pictogramas, post-its, anotações). Como uma alternativa as projeções de significados 

passados e através de análises territoriais e mapas gráficos foram sintetizados os desejos, 

modos de intervir, cuidar e ocupar este tecido urbano intricado. A fim de incluir na exposição 

Materialidades Persistentes a materialidade dos pensamentos especulativos e polifônicos, 

foca-se na paisagem do Freixo (para além da Central Termoelétrica) como um tema de 

 
154 O workshop de mapeamento foi coordenado pela curadora desta exposição Materialidades Persistentes.  

Figura 51. Visualização de “Mapeando especulações” no sítio virtual 
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atenção especulativa: quais históricas contamos, identificamos e escutamos? Quais as 

possíveis leituras imaginativas, como podemos narrar e navegar não somente o futuro, mas 

um agora passado-presente-futuro? Divididos em três grandes temas, identificados como 

centrais nos grupos participantes, apontam-se três possibilidades imaginativas para esta 

região: os empresários responsabilizados, o turismo responsável e o cenário pós-apocalíptico 

reanimado.  

 Ao identificar a presença de duas importantes e grandes empresas nesta zona 

territorial, a Mota-Engil e a EDP, o primeiro grupo propõe, como peça central, tirar partido do 

poder financeiro e de influência destes polos investidores como um potencial para alavancar 

mudanças na zona ao longo de uma linha transparente de atuação e corresponsável entre os 

setores privado e público. O Estado teria o papel regulador das mudanças do espaço, como 

mediador entre os anseios e necessidades da população local e os investimentos privados. Ao 

longo desta linha, as propostas utilizam os recursos favoráveis da região, como terrenos 

férteis para atividade agrícola, a topografia acidentada, os espaços vazios, a exposição solar 

e alta conectividade externa da área para catalizar sua ocupação através de ideias, propostas 

culturais (como o STOP Cultural no Porto que reutiliza um espaço abandonado), densificação 

de algumas áreas e amortecimento de outras. Além disso, levanta as fragilidades locais como 

importantes pontos estratégicos para favorecer o aumento da qualidade de vida da região, 

como a valorização do patrimônio industrial, melhoria da conectividade interna, regulação da 

inflação de aluguéis e maior participação cidadã nas decisões sobre a área e profusão de suas 

vocações e histórias.  

 Por uma vertente similar, o segundo grupo identifica uma influência marcante no 

contexto urbano e, usualmente vista como negativo, para reconsiderar seu papel na cidade e 

na zona do Freixo: o turismo. Ao celebrar o caráter híbrido dessa paisagem no presente, 

propõe-se esta região como potencial contadora de histórias sobrepostas: uma zona de 

quintas, palacetes e hortas de importantes figuras portuenses, concomitante com vistas e 

miradouros e marcada pela desindustrialização materializada nas construções típicas desse 

período, as “Ilhas” e as inúmeras fábricas em arruinamento. Através da concepção de uma 

rota turístico-cultural, similar às rotas do românico, visitantes da cidade poderiam apreciar 

edifícios históricos como a casa de Aurélio da Paz dos Reis, importante floricultor e fotógrafo 

português, as zonas de estufas, hortas e quintas remanescentes do período rural do Freixo, 

os túneis, linhas e industrias desativadas da região, que testemunham suas camadas de 

transformação histórica.  
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 Por fim, a Terceira especulação imaginativa para o Freixo fantasia o estado atual da 

região como um cenário pós-apocalíptico com alta densidade de edifícios abandonados, 

fragmentados, pouca conectividade e permeabilidade, além da alta pressão imobiliária e 

social. Assente em uma abordagem de identificação e valorização da cena cultural existente, 

este grupo interessa-se pelo potencial atrator do coletivo teatral Circolando, residente no 

CACE Cultural, dum publico jovem e estudantil e de outras iniciativas artísticas. A proposta, 

pensada como uma intervenção gradual e em fases, se alastra pela região, partindo do CACE, 

por meio do investimento e oferta de moradias estudantis, ateliês, residências artísticas, 

festivais e feiras que tornem o Freixo (hoje o lado esquecido da cidade) uma referência das 

pratica criativas, culturais, alternativas e contemporâneas.  
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EMPRESÁRIOS
RESPONSABILIZADOS

Terreno potencial para densificar
Acessibilidade

Menor ocupação do solo
Valorizar o patrimônio industrial Evitar o aumento de temperatura

Gerar ruído: tornar a área visível 
nas discussões da cidade 

Mais geração de idéias 

Pólo que investe: EDP/Mota-Engil
Controlar a inflação de aluguéis
Mais áreas verdes
Identificar/contestar relações de poder
Espaços livres de função Decisões conjuntas do público-privado Terrenos com potencial agrícola
Melhor qualidade de moradias Regulamentação do uso do solo Maior qualidade de vida
Cidadania: negociar e incluir moradores Mais diálogo: moradores e órgãos gestores Cultivo de hortas

Pólo que media: público e moradores
Linha imaginada de ação

Vigilância da linha de negociação
Chega de enganação!

Proprietários detentores de capital

Diminuição das construções
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Figura 52. Representação infográfica resultante do workshop do The Oblique Think Tank #02 | Grupo I 
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TURISMO
RESPONSÁVEL

Palacetes e Quintas para visita
Celebrar edifícios pós-industriais
Sugestão de nova rua
Rota do Romântico 
Linha desativada

Aproveitar vistas/miradouros
Criação de rua: ligação Freixo e beira-rio
Preços das casas irão subir
Atentar para casas que serão expropriadas
Caminhos ajardinados e de lazer

Construção nova ponte Mota-Engil
Valorizar hortas locais
Valorizar atividade artística
Urbanização Quinta da China
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Figura 53. Representação infográfica resultante do workshop do The Oblique Think Tank #02 | Grupo II 
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Figura 54. Representação infográfica resultante do workshop do The Oblique Think Tank #02 | Grupo III 
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Figura 55. Representação infográfica resultante do workshop do The Oblique Think Tank #02 | análise territorial 
de Oportunidades, Potencialidades, Ameaças e Fragilidades 
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memória material 
Beatriz Duarte 

2020 | fotografias 

 
¨ A documentação fotográfica das ruínas da Central Termoelétrica do Freixo procura 

reconhecer a natureza transitória e entrópica deste espaço, preservando seu estado atual ao 

invés da paisagem em si mesma. O arruinamento pode ser entendido aqui como o processo, 

já citado ao longo da pesquisa teórica, de auto escavação do edifício em que novas 

espacialidades, palimpsestos temporais, marcas da poluição e do tempo na estrutura do 

edifício, a renaturalização e visitas esporádicas se mostram. Os efeitos de presença do espaço 

e suas ambiguidades, normalmente silenciados e neutralizados pela contextualização 

histórica, se tornam evidentes e o edifício aparece como uma materialidade de valor inerente, 

que não espera uma inscrição ativa de valor, mas é constitutiva de significado em si mesma e 

de novas relações com outras agencias: plantas, animais, poeira e etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Visualização de "Memória Material" no sítio virtual 
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Figura 57. Fração dos registros fotográficos da série Memória Material 
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sem título 
Martín Hernández Molín 

2020 | Técnica mista | 69 x 39,5 x 9 cm 
 

 
Figura 58. Visualização de "Sin Título" no sítio virtual 

 

¨ Sin título, de Martin Hernandez [técnica mista, 2020] é parte de uma investigação sobre a 

materialidade do Freixo em que essa encontra-se em uma terceira fase de sua existência, 

sendo a primeira como uma componente material e funcional incorporada ao edifício, a 

segunda como um detrito do processo de desmantelamento e parte da realidade entrópica da 

antiga Central e, agora, como uma peça de arte sem funcionalidade. Como parte da pesquisa 

pessoal do artista, a obra de arte detém uma definição ontológica em si mesma e não carece 

de definições ou explicações, apenas ser denominada como obra de arte. Ao realizar um 

registro da matéria proveniente de vestígios coletados na Central Termoelétrica do Freixo 

põe-se em causa a distinção entre o materialismo e a materialidade, sendo o primeiro 

caracterizado por uma projeção e inscrição de valores e significados e o segundo o 

reconhecimento do sentido inerente a uma entidade que emana significados em si mesma.  

Em uma leitura aprofundada, esta peça torna visível o que é usualmente negligenciada no dia-

a-dia e obscurecida por sua utilidade: a matéria por si só. Nos deparamos com a banalidade e 
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inutilidade, somos levados a contemplar momentaneamente o nada, apenas matéria com suas 

qualidades estéticas e estratigráficas da mudança no tempo. Na escolha por documentar a 

materialidade em si mesma, que aceite suas possíveis alterações ao longo do tempo, 

incorpora-se o deterioro e as múltiplas trajetórias que ele pode catalisar pelo apagamento de 

certos elementos e afloramento de novas informações como um potencial interpretativo.  A 

habilidade desta obra de se transformar oferece o repensar das interpretações usuais de 

estética, autenticidade, permanência e, até mesmo, autoria usuais nas perspectivas 

disciplinares da curadoria e conservação. O caminho da obra em direção a um estado 

entrópico, assim como o Freixo, traz a tona a inevitabilidade de aplicarmos novos conceitos à 

prática da conservação e informam os dilemas deste campo que insiste no congelamento 

estático e inerte de artefatos, ao desconsiderar seu caráter intrinsecamente mutável, e na 

projeção de significados sobre sua matéria idealizada, ao rejeitar seu sentido imanente.  
 

 

 

 

Figura 59. Detalhes da obra Sin Título de Martín Molín 
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Figura 60. Obra Sin Título de Matín Molín 
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aqui ninguém fica mal sozinho 
 Bianca Stanea 

2019 | fotografias e áudio 
 

Figura 61. Visualização de “Aqui Ninguém Fica Mal Sozinho” no sítio virtual 

 

¨ Aqui ninguém fica mal sozinho, de Bianca Stanea [áudios e fotos, 2019] é o registro íntimo 

das formas tradicionais portuguesas de viver no meio de uma cidade em constante mudança. 

Através de uma coleção de memórias audiovisuais somos convidados a testemunhar as 

histórias dos moradores das "Ilhas" típicas de algumas zonas do Porto, que incluem o Freixo. 

Estes bairros são característicos por possuírem um conjunto de habitações operárias com 

pequenas dimensões assentadas no mesmo terreno, com área externa e casa de banho 

comuns e um corredor que dá acesso a rua.  Esta tipologia construtiva se massificou durante 

o desenvolvimento industrial da cidade,  que atraiu as populações rurais de outras zonas do 

país como Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, entre outras para trabalhar nas fábricas recém 

chegadas no cenário urbano. Ainda que nos últimos anos esforços têm sido empregados para 

a remoção destas construções e realocação dos moradores, 957 Ilhas ainda persistem na 

paisagem. Este projeto procura documentar as histórias dos moradores destes bairros que 
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vivem "ilhados" dos valores tradicionais em uma cidade em transformação, com suas 

lembranças do passado, apreço pela vida simples do presente e incertezas ou indignações 

com o futuro. Na exposição  Materialidades Persistentes, o trabalho desenvolvido por Bianca 

manifesta o elemento intangível da superposição cronológica proveniente das mudanças no 

Freixo em diálogo com outras zonas da cidade resultantes de um processo de 

desindustrialização. Oferecendo uma alternativa à leitura usualmente estatística e 

distanciada, o contato direto com a população local aprimora a compreensão desta região e 

permite reavaliar as práticas dos estudos de memória coletiva e iniciativas recentes de 

transformação urbana.  

 

Figura 62. Fração dos registros fotográficos do projeto Aqui Ninguém Fica Mal Sozinho de Bianca Stanea 

Beatriz Duarte
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desplante 
 Isabel Castro 

       2020 | técnica mista | 21,0x 29,7 cm 

 

¨ Desplante, de Isabel Castro, é uma série de ilustrações em que o nome faz referência à 

planta Cortaderia Selloana, que emerge na paisagem destruída e precária do Freixo. Além 

disso, destaca sua condição audaz e qualidade paradoxal: prosperam na catástrofe e no 

abandono com resiliência e renovação, não apesar de, mas porque essas paisagens se 

transformam por processos industriais e possuem solos perturbados e instáveis. Este projeto 

destaca e homenageia a presença desta vegetação que reclama e renaturaliza a Central 

Termoelétrica do Freixo. Ao editar e sobrepor esta planta ruderal (do latim rudus, destroços), 

outrora considerada exótica e espetacular na ornamentação, a documentos históricos155, faz 

referencia suas possibilidades interpretativas.  

Com o nome usual “Ervas de Pampas”, esta planta de folhas plumosas, estreitas e compridas 

é, como o próprio nome sugere, nativa da região pastoral dos pampas na América do Sul (em 

especial Brasil, Argentina e Uruguai) e foi introduzida em território europeu na época da 

colonização como adorno e agora são vistas como ervas daninhas e alheias a paisagem por 

 
155  Estes documentos históricos são cartas que fazem referência à construção da Central Termoelétrica do Freixo, a seus 
projetos arquitetônicos e, também, às cartas de exploração colonial. 
 

Figura 63. Visualização de “Desplante" no sítio virtual 
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não seguirem a ordem urbana. Sua reprodução considerável e espalhamento rápido mobiliza 

esforços e pesquisas para controlá-las ou erradicá-las, que reconsideram seu sentido como 

invasoras.  

Mais do que uma natureza autônoma e irrefreável, representam uma ecologia fruto da 

intervenção e perturbação de territórios pela presença humana. Ou seja, são o que 

poderíamos considerar um artefato ecológico que propõe valores e relações entre cultura e 

natureza e desvelam como as ruínas são coproduzidas por fluxos e redes entre humanos e 

não-humanos. Além disso, oferecem uma leitura irônica do processo de exploração de 

colônias que agora ocorre na forma inversa e coloniza o território europeu e arrasam o 

florescimento de espécies nativas sem precedentes. Desse modo, revelam traços de uma ação 

exploratória do mercado colonial e industrial sobre a paisagem, cidades e naturezas e põem 

em causa se a maneira mais balanceada e abrangente de lidar com estas ecologias é através 

de sua erradicação, num processo sempre cíclico de remediação ao contrário de uma visão 

enredada e reconciliadora.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Série de três ilustrações Desplante de Isabel Castro 
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 Figura 65. Detalhe de uma das três ilustraçoes Desplante de Isabel Castro 
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história aural  

 Beatriz Duarte 
2020 | Vídeo interativo a cores e som 31" 

 

 

¨ Esta intervenção é uma representação acústica do Freixo que compreende os processos de 

transformação territorial e as relações sociais, materiais e ecológicas desta zona da cidade, 

sendo o som uma maneira diferente de apreender essas relações hibridas. Escutar parece ser 

uma ação de passividade, porém, é uma atividade que envolve a constante interação, 

abstração, tradução, bricolagem do mundo acústico que nos cerca e o uso da memória para o 

reconhecimento de elementos subconscientes e familiares. A leitura e documentação da 

história aural presente no Freixo revela o som como mais um aspecto da trama urbana 

intrincada e híbrida desta zona da cidade, que amalgama vestígios e presenças de uma 

ocupação urbano-rural-industrial, com superposição de infraestruturas, presença de novas 

ecologias e relações de vizinhança. Além disso, o video em visão de pássaro registra a 

condição atual da Central e seu entorno como miradouro e referência para a observação de 

futuras alterações.  
 
 
 
 

Figura 66.Visualização de “História Aural” no sítio virtual 
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Figura 67. Captura do vídeo interativo história aural 
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Figura 68. Vista sobre o muro da Central Termoelétrica do Freixo. Foto: Martín Hernández Molín. 
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Desde a minha primeira visita ao Freixo tive a curiosidade em perceber a forma como 

o passado se materializa no espaço e como a leitura do seu presente poderia informar seu 

futuro. Ao contemplar tanto a história como as expectativas futuras do edifício, percebi que 

ambas desconsideravam seu estado atual, seja como produtivo de memória e história a ser 

contada, ou como ativo para construção futura e lembrança do que já esteve ali. Ao considerar 

o grande potencial para o desaparecimento deste conjunto tecno-natural da paisagem, optei 

por focalizar a sua presença, documentar o seu estado de limbo e recontar as suas histórias. 

Este estudo procurou por leituras diferentes, que desalinhassem as configurações esperadas 

no estudo sobre este edifício contestado pelo patrimônio e reconhecessem o que ocorre neste 

período entre o antes e o depois.    

Com o curso Práticas Pós-Nostálgicas foi possível acessar as investigações 

desenvolvidas por distintos agentes culturais, que se debruçam sobre territórios como o 

Freixo, a fim de compreender, especular e presenciar a mudança, a incerteza e o que é difícil 

de articular. Muitos destes pesquisadores agregam conhecimentos da minha disciplina de 

formação, a arquitetura, aos campos da arte, da curadoria e do patrimônio. O efeito deste 

encontro foi o de perceber a necessidade de novos vocabulários e de experimentação na 

produção de conhecimento sobre estes territórios, distantes dos moldes convencionais e 

aterrissados na condição atual. Os questionamentos trazidos pelo contato com o Freixo 

alinharam-se a inquietações da arqueologia contemporânea, de visões orientadas para o 

futuro do patrimônio e pesquisas curatoriais ligadas a espaços não neutros, sujos e mutáveis. 

Neste sentido, o primeiro capítulo reflete sobre o espaço ocupado pelas ruínas modernas nas 

disciplinas do patrimônio e arquitetura e propõe a curadoria como ponto de entrada para a 

reconsideração do arruinamento como um tema de inquietação e cuidado. As ruínas 

modernas são reconsideradas como arquiteturas/paisagens que, não necessariamente, 
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diminuem o valor da herança patrimonial, mas se abrem para novas possibilidades 

interpretativas, a que o curador se permite testemunhar e ser cúmplice. 

O segundo capítulo investe na compreensão das diferentes táticas curatoriais e 

artísticas de encontro com as ruínas modernas. Aponta o potencial da pesquisa, leitura, 

escrita e mapeio destes espaços complexos e heranças difíceis para estender e mediar o 

confronto com o Outro, revelar suas controvérsias, desvendar suas possibilidades 

interpretativas e desestabilizar o campo consolidado das heranças patrimoniais. É crucial 

nesta seção a percepção de que o encontro entre o sujeito pesquisador e o objeto que estuda 

ultrapassa as barreiras comuns do conhecimento produzido cientificamente. O trabalho de 

campo e a abertura para os efeitos de presença de um espaço indisciplinado e fragmentado 

traspõe o distanciamento entre o presente e os tropos de passado/futuro, que investem em 

omitir o arruinamento ou higienizar suas histórias, tornando-as mais “agradáveis”. Outro 

ponto importante é que estes estudos não defendem o tratamento unificado destes espaços, 

pela acomodação da decadência em todo caso, mas indicam que, em situações onde o 

desaparecimento formal parece irreversível, acomodar a entropia, a criatividade e a 

imaginação podem oferecer percepções alternativas da materialidade, memória, pessoas, 

tempo e outros.   

Por fim, o projeto Materialidades Persistentes procura ler a Central Termoelétrica do 

Freixo como um arranjo temporário de matéria, como um espaço mutável, com novas 

ecologias, com intangibilidades não documentadas, lugar de contestações e foco de 

discussões, mesmo que aparente ser inerte e estático. O Freixo, como tema de inquietação 

deste projeto curatorial, se expande para além da proposta expositiva, uma vez que permeou 

e interferiu nos vários questionamentos desta pesquisa, e difere do fechamento a uma 

interpretação fixa, o que torna a pesquisa curatorial aberta a novas leituras. A escolha por 

uma primeira exposição em formato digital, com uma comunicação independente do espaço 



 
 

 197 

físico, se deu em resposta e como alternativa aos condicionantes colocados pelo COVID-19, 

pelos proprietários do terreno que continuam sigilosos e, também, como potência de acesso 

comum às várias leituras e complexidades deste território. O material compilado para esta 

exposição online pode vir a se materializar em um espaço físico, em um futuro próximo, 

quando as condições retornarem à normalidade.  

Desde sempre o questionamento sobre heranças patrimoniais serem perdidas, seja 

pela degradação lenta ou destruição abrupta, foram questões presentes nas disciplinas que 

os estudam. O contexto atual, de imprevisibilidade imposto pelo coronavírus, faz com que 

termos como perda e incerteza do futuro se tornem mais tangíveis e compreendidos por nós. 

O patrimônio sempre foi importante como meio para reconhecermos no passado as histórias 

a serem contadas no futuro, mas, o que ocorre se não podemos o salvar? Como se relacionar 

com a mudança de maneira eficaz ou reconhecê-la como potência interpretativa? O registro 

e diálogo com o arruinamento podem ser formas de mediar a perda? Estes aspectos 

incômodos e poucos abordados nas disciplinas de patrimônio e arquitetura são especialmente 

relevantes agora e apontam para a necessidade de revisão de alguns moldes disciplinares. 

Ao refletir sobre a Central Termoelétrica do Freixo e heranças entrópicas e 

compostas, de maneira geral, uma série de incoerências e dúvidas surgem no processo de 

pesquisa. Há nas investigações referenciadas e na desenvolvida no Freixo um paradoxo 

intrínseco: busca-se compreender a complexidade, o arruinamento e o "deixar ser", mas ao 

mesmo tempo, o próprio ato de olhar para as ruínas torna seu arruinamento ameaçado e 

procura sentido onde talvez não haja espaço para um ordenamento didático. O retorno a uma 

sensibilidade estética156 e afetiva com estes espaços, de retorno às coisas em si mesmas e de 

se permitir testemunhar o que elas dizem por si só, não envolve o aprendizado de como 

experienciá-las, mas um desaprender dos ideais decantados ao longo da minha formação em 

 
156 no sentido do encontro e não do belo, como discutido anteriormente 
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arquitetura e curadoria. Em outras palavras, questionamentos que a minha formação me fez 

reproduzir constantemente reapareceram durante a pesquisa: Não deveria pensar em como 

reutilizar a Central Termoelétrica do Freixo e restituir este espaço à ordem urbana? Um 

museu, um espaço de criação? E o patrimônio? Como deixar ele ser destruído? Com o tempo, 

através da compreensão da curadoria enquanto saída tangencial para experimentação de 

conceitos renovados, de engajamento criativo com o desconhecido e motivadora de novos 

temas de pesquisa, a volta primitiva às “coisas” fez com que as certezas, antes estáveis, se 

decompusessem. Assim, foi possível apreciar a forma como se mostram, seu reabitar por 

outros seres não-humanos, seu potencial como ativo de memória material, o entrelaçamento 

típico contemporâneo entre natureza e cultura, seu potencial como espaço não ordenado, o 

desvelar das estruturas obscurecidas no dia-a-dia pela funcionalidade, as possibilidades que 

as práticas criativas oferecem para experimentar e conceber o mundo de formas diferentes, 

a maneira como a era em que vivemos constrói novos artefatos culturais, entre outras 

percepções.  

Resta um questionamento que acompanhou o desenvolvimento desta pesquisa e que 

aponta para futuras inquietações: como lidar com as ruínas modernas como ativo de memória 

e considerar sua performatividade e presença sem um olhar fetichizado? Como sustentar essa 

argumentação e experimentação teórico-artística sem ser cooptada por grandes empresas e 

economias de mercado como justificativa para a demolição? Em outras palavras, como a 

compreensão das qualidades interpretativas do arruinamento e o entendimento de que 

alguns espaços precisam ser permitidos ir e se desmantelar podem ocorrer sem que sejam 

um argumento para a negligência e construção de empreendimentos gentrificadores e 

altamente invasivos na paisagem? Como as políticas patrimoniais devem mudar para permitir 

que uma solução tangencial ocorra? Ou como a arquitetura pode engajar-se com a morte de 

seus projetos? Como na prática é a aparência de um patrimônio para-além-de-humano? Ou, 
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mais especificamente, como o Antropoceno pode provocar perturbações e novos 

entendimentos de pontos chave de temas como a cidade, a arquitetura e o patrimônio? 

Através do contato com pesquisadores que investigam estes temas foi possível perceber as 

potencialidades desta discussão sobre as consequências do Antropoceno e da condição 

contemporânea nas cidades. Além disso, o trabalho destes pesquisadores indica o campo 

vasto de experimentação e aprofundamento das reflexões estabelecidas ao longo desta 

pesquisa (ver anexos com a troca de e-mails realizada com Pierre Oskam e Caitlin Desilvey).  

É preciso notar que a escolha por não tratar de maneira aprofundada a conceituação 

do Antropoceno se fez de forma consciente, uma vez que esta nova era e suas outras possíveis 

terminologias157 dão abertura para uma miríade de novos conceitos, novas interpretações e 

bibliografias mais extensas que o escopo desta pesquisa. Porém, iniciar pela compreensão da 

necessidade de conexão entre disciplinas que ainda não trabalham em suficiente diálogo e 

pela atenção aos espaços abandonados como fruto cultural na contemporaneidade, 

configuram uma linha de investigação dentro deste vasto tema.  

Como visto na parte escrita desta pesquisa e também fora de sua componente formal, 

identificam-se grupos de pesquisa158 que testam a interdisciplinaridade entre as práticas 

artísticas e a ciência para pensar, ter sensibilidade, reação e responsabilidade perante a 

condição contemporânea. Além da extensa bibliografia de autores que têm meditado sobre 

estes espaços em crescente presença nas cidades.  Por serem incipientes e em processo de 

criação de algo novo, algumas destas pesquisas ainda não são reconhecidas pelo 

 
157 Como o termo “Capitoloceno“ou “Chthulucene” proposto por Donna Haraway em Haraway, D. J. (2016). Staying with the 
trouble: Making kin in the chthulucene. Durham and London: Duke University Press. 
158 Filósofos da ciência como Bruno Latour e Donna Haraway tem desenvolvido uma metodologia hibrida de pesquisa que 
reconcilia disciplinas consideradas demasiadamente distintas: a ciência, filosofia, ativismo e praticas artístico—criativas, 
aceitando a necessidade do cruzamento disciplinar, de fabular teorias, compreender o mundo por meio de analogias e outras 
ferramentas menos objetivizadas em sintonia com o mundo contemporâneo.    
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conhecimento formal e possuem a qualidade intrínseca de serem poéticas, incoerentes, 

confusas e não-lineares, como um espelho da realidade.  

Em conclusão, mesmo com as limitações impostas pelo contexto atual e os 

condicionantes econômicos e políticos do espaço, a pesquisa identifica uma relação e 

conversa entre disciplinas e as possíveis táticas curatoriais que leem, articulam e procuram 

compreender espaços em mudança, em abandono e arruinamento que se espalham cada vez 

mais na paisagem. Esta experimentação curatorial anseia por se expandir e tomar outras 

formas, abranger outros espaços e contextos, que potenciem o diálogo sobre o Freixo e suas 

futuras transformações e tome forma no espaço físico. A experimentação com as práticas 

artísticas, poéticas, imaginativas e metafóricas é de extrema importância para contribuir no 

entendimento do que o conhecimento científico não é capaz de articular. Além disso, iniciam 

uma reflexão sobre quais conhecimentos são necessários para lidar com arquiteturas que se 

encontram nos limites ou heranças patrimoniais difíceis e apontem como conviver com e 

interpretar um mundo acumulado de ruínas.  

 

* 
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Beatriz Duarte <biaduarte13@gmail.com>

think tank presentation
3 mensagens

Beatriz Duarte <biaduarte13@gmail.com> 17 de fevereiro de 2020 12:40
Para: "p.y.oskam@gmail.com" <p.y.oskam@gmail.com>

Hello Pierre! 
I’m developing my research in Freixo and my case study is focused on Central Termoelétrica. I saw your presentation
during the Think Tank and wanted to talk to you about it. Ines Moreira is my advisor and sent me your email to put us
in contact. 
My research came to a point very close to what you said regarding materiality, the social, curated decay and etc. And I
think that we agree a lot on that. Do you have articles or other things written about this topic? It would be good for me
to read. 
Also, I came to a point where I got very deep into this discussion of heritage related to abandonment and the need of
letting go, but there is a part of the specific context of freixo that brings new questions that, for me, can’t be avoided.
The fact that most of the properties are owned by private companies waiting for real state speculation and that, in this
case, abandonment is a choice. I would like to know what do you think about this? How could I advance in my
research considering all this decaying materiality, “letting go” and nature/culture environment without taking this out of
the equation? 
I’m sorry for putting so many questions but I hope our conversation can illuminate me in my next steps. If you are still
in Porto we could have a coffee to talk about it. 
Thank you very much,
Beatriz Duarte 

Pierre <p.y.oskam@gmail.com> 20 de fevereiro de 2020 15:18
Para: Beatriz Duarte <biaduarte13@gmail.com>

Hi there Beatriz,

Thank you for your mail. I would have loved to talk to you!
Unfortunately I am back in The Netherlands. I will be back somewhere in March. 

I have many articles for you. I recommend:

Curated Decay, Heritage beyond saving from Catelyn Desilvey
Industrial Ruins from Tim Edensor
Overgrown from Julian Raxworthy 
Terrain Vague Interstices at the edge of the pale Edited by Manuele Mariani and Patrick Barron
Urban WIldscapes edited by Anna Jorgenson
Beauty Redeemed from Ellen Braae 

In those you can find articles and perspectives on the idea of letting go / curatorship. 

To reply bit on your thoughts:
When we think about the discussion within the role of stakeholders and speculation or value,
this is indeed an issue. Speculators practice a mindset focussing on economic result and rendement. This should not
hold us back from pursuing our own missions, especially not when we can show what is at stake. It is more the ideas
of value that need to be challenged and reconsidered, than that we need to fit our motivations within those values.
Through design projects we might communicate / challenge this. 

As well, when looking more into the temporal aspect, this bring us to another question: is a “letting-go” project worth to
be done, even is it only there for a couple of years?  As we know, everything is entangled, and always coming/going:
so potentialising for example social and ecological value to one marginalised site for a short period of time might have
a bigger impact on a larger scale than doing nothing. I think its worth to think about time. 

Also, some interventions on abandoned sites might not need permission to play a role. Does a bird ask for permission
to land on an abandoned roof? I understand it is difficult to measure the end results, to validate it is enough. We know
value is a construct: what values would work for us best in the long term?

All my best,

Pierre



 
 

 213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


