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Prefácio1

 

 

 

 

 

Era uma vez uma menina muito pequenina que brincava no barracão que a avó tinha atrás de 

sua casa. Passava grande parte do seu tempo, depois das aulas durante a manhã, a inventar 

histórias, personagens, ambientes, com a ajuda das bonecas e de outros brinquedos, bem 

como dos bichinhos que viviam entre os jarros, roseiras e brincos de princesa, no pequeno 

jardim que separava os dois espaços. 

Estas lembranças relacionam-se com a época em que já frequentava a escola primária mas 

antes, e porque os meus pais trabalhavam, eu passava a maior parte do meu tempo em casa 

da minha avó materna. Aliás, houve uma altura em que fui inscrita num colégio para conviver 

com outros meninos e ter outras actividades e tanto eu como a minha avó ficamos doentes. Eu 

não tenho muitas recordações desse colégio. 

Recordo-me que passava longas horas enfiada no mini bus que nos transportava porque era a 

que vivia mais longe do colégio e então era a primeira a ser recolhida de manhã e a última a 

ser entregue ao final da tarde. 

Recordo-me de um dia chegar a casa aflita e dizer à minha mãe que não ia voltar ao colégio 

porque havia lá um menino muito sujo, tão sujo que até era escuro e que a minha mãe foi ao 

colégio ver o que se passava e era apenas um mulatinho. A verdade é que no Porto não era 

frequente, nessa altura, a presença de pessoas de outras etnias e de facto eu nunca tinha 

visto uma criança ou um adulto mulatos. Então fomos comprar um boneco do meu tamanho 

bem pretinho e passei a fazer a colecção das barriguitas, que adorava, e que existiam de todas 

as cores. Tive uma bela lição acerca do assunto. 

Também me recordo de um menino que se chamava Manel e que comia a ranhoca do nariz e 

que me metia muito nojo. 

Outro episódio engraçado, foi um dia que cheguei a casa e, como sempre, durante esse 

período, sentava-me num banco da cozinha a contar todo o meu dia à minha mãe enquanto 

ela fazia o jantar. Nesse dia comecei por lhe dizer que tinha aprendido muitas palavras novas e 

compulsivamente desatei a dizer todos os palavrões que existem. A minha mãe disse que não 

conhecia aquelas palavras e pediu-me que lhe explicasse o significado. Como me intimidei e 

disse que a educadora ia explicar no dia seguinte, a minha mãe disse que então iria comigo 

porque também queria aprender. Foi o máximo! Desatei a chorar e a pedir que não 

fosseporque não tinha sido a educadora a ensinar e que aquilo eram palavras fe    iquetinhapre                                          

                                           
1 ROSAS, Rute, texto publicado no catálogo da exposição Mamã, deixa-me andar de escultura?!, Galeria Serpente, 
Porto, 2000. Este texto foi relido entre 2007 e 2010 e todos os sublinhados referem-se a essas releituras, assim como 
as censuras realizadas a negro negro_censura. O texto original apresenta-se integralmente. 
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ndido com os meninos da pri                                                                mária. Nesta altura 

eu tinha uns 3 anos de idade (pós 25 de Abril de 1974). 

Não sei quanto tempo permaneci no colégio, mas acho que não foi muito. 

Aos 5 anos fui para a escola primária, bem perto da casa da minha avó Linda. Uma escola do 

Estado e só com meninas – a escola nº 20, na Praça das Flores. Eu sempre gostei muito de ir 

para a escola. Embora tivesse uma professora muito severa e velhinha que me dava reguadas 

e me punha de castigo, muitas vezes injustamente, provavelmente eu era a única que gostava 

dela: a D. Maria de Lourdes. 

Quando ela morreu, estava na 3ª classe e chorei muito. 

A verdade é que sofri muitas represálias com ela. Eu era muito faladora mas pagava por mim 

e pelas minhas colegas. Tive castigos medonhos. 

Cheguei a ficar de castigo em casa por não denunciar colegas e então os castigos eram 

duplos…  

Tive infecções urinárias por não me deixarem ir fazer xixi; fiquei muitas manhãs à porta da 

escola de castigo por ter dito uma palavra após uma imposição de silêncio; apanhei reguadas 

por não saber ler bem um texto na primeira tentativa e continuava a apanhar enquanto 

soluçava até ler em condições; apanhava por ajudar as colegas; enfim. 

Foi nesta escola que conheci duas meninas que ainda hoje são minhas amigas: a Isabel e a 

Rita. (mais uma história) 

A Isabel e a Rita (Andrea até à adolescência. O nome dela é Andrea Rita). Não foi no primeiro 

dia de aulas que ficamos amigas. Não me recordo bem como é que foi, mas somos amigas até 

hoje. 

Sei que também tinha mais duas amigas, a Susana e a Beatriz. Com a Susana a relação durou 

até ao 8º ano e teve um fim triste provocado por um drama, olhado com os olhos da época e 

da nossa idade. Os pais dela não gostavam que ela fosse amiga de meninas de pais 

divorciados e um dia tivemos uma grande discussão que misturava as nossas notas com esta 

opinião triste e retrógrada. Penso que ela tinha tido umas notas muito fracas e que os pais 

acharam que era por ela ser conviver comigo… o facto é que nunca mais falamos depois de eu 

ter tido uma conversa dura com o pai dela que ainda hoje acho um ser repugnante e que não 

cumprimento. Quanto à Susana, perdemos o contacto mas já nos reencontramos e sem 

problemas, como duas conhecidas de longa data. 

A Beatriz era muito gorda, a mais gordinha de todas. Os avós dela viviam perto dos meus e eu 

achava-a fofinha e muito inteligente. Só nos afastamos por circunstâncias da vida mas não me 

recordo de nenhuma chatice com ela. Uma miúda madura, muito diferente de mim e muito 

querida. 

A Isabel parecia um bebé. Muito esperta mas muito pequenina. Manteve-se assim até aos 15 

anos. O nível económico dela era próximo do meu e os pais dela também viviam perto da 

minha avó. Aliás, todas viviam próximo. 
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Acho que reparei primeiro na Isabel porque lhe achava graça. Eu era grande, como a Beatriz, 

mas era bailarina, e a Isabel parecia a mascote. Tinha umas botas de pele muito lindas e 

andava sempre com umas roupas muito diferentes coloridas que a mãe lhe fazia. 

A Andrea, mais calada, era a menina rica e bonita da turma. Até o nome dela era invulgar. 

O meio onde estava a nossa escola mistura gente pobre e de classe média então a Andrea 

distinguia-se. Não bebia o leite na cantina (ela não gostava de leite, mas nós não sabíamos), e 

como a cantina não tinha condições pensávamos que era porque ela era rica. 

A primeira amiga dela foi uma menina pobre que se chamava Bela Alexandrina. 

Na escola primária tenho a ideia de que funcionava tudo bem no recreio durante a 1ª classe e 

que só a partir da 2ª ou 3ª é que nos começamos a dividir por grupos. 

Era uma escola só de meninas e de facto, por vezes, sentia-se muito a distinção das classes, 

pela educação. 

Penso que isso fez com que iniciássemos uma relação fora da escola começando a frequentar a 

casa umas das outras e então começamos a andar sempre juntas. 

A Isabel e a Andrea tornaram-se mais próximas uma da outra do que eu porque a minha mãe 

não me deixava ir passar férias ao Algarve com elas e com os pais. Até hoje não entendo 

porquê.  

Pareciam irmãs embora muito diferentes. Elas até começaram a vestir-se de igual.     

Eu tinha dois objectos que me acompanharam até muito tarde. Uma almofada (a tapeirinha) 

que levava comigo para onde podia e dormia sempre com ela até aos 5 anos e a chupeta. Essa 

cheguei a levar para a escola primária e no intervalo enfiava-me na casa de banho a mamar 

para ninguém ver. Troquei-a no Verão, já tinha 6 anos, por uma bicicleta. Mas foi muito 

engraçado porque tive 2 semanas a pensar no assunto e no final resolvi que queria lançá-la ao 

mar para que pelo menos os peixinhos ficassem com ela. 

Durante muito tempo lamentava-me de noite na cama, antes de adormecer, da troca que 

tinha feito porque os peixinhos deveriam estar felizes com a minha chupeta e eu não poderia 

dormir com a minha bicicleta. 

Desde muito pequenina, algumas das situações eu não me recordo porque me foram contadas, 

mas sempre me disseram que eu ficava fascinada quando ouvia ou via ópera na TV. Adorava 

cantar. Cantava todas as canções que ouvia e gostava. Adorava ver os Festivais da canção. 

Memorizava as sonoridades e cantava em qualquer idioma, ou melhor inventava partind das 

sonoridades, mesmo não entendendo nada.  

Também era fascinada pelos jogos olímpicos e pelos campeonatos de patinagem artística. 

Preparava espectáculos para a família e amigos, como refiro adiante, com tanto detalhe que no 

final, depois dos agradecimentos, vinha pedir dinheiro. 

Quando tina cinco anos e fui para a escola primária colocou-se a hipótese de ter uma 

actividade física. Eu escolhi entre patinagem ou ballet clássico. 
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Fui para a patinagem mas a minha estada por lá durou cerca de um mês. Não achava graça 

andar a marchar à volta de uma sala enquanto os mais crescidos dançavam com a professora. 

Foi então que fui para o Parnaso. Uma academia de ballet.  

O Ballet Clássico e o meu professor Maurice César foram, como se diz: “amor à primeira vista”. 

Houve uma enorme empatia que nos ligou para sempre… até ao final da nossa história juntos. 

Para além das aulas de ballet também tinha aulas de música, com o dono da academia, um 

compositor e pianista muito querido, que me “adoptou”. Estas aulas serviam para que 

tivéssemos capacidade de recolhimento de compassos, solfejo, improvisação, ritmo, etc. 

Lembro-me de como gostava de me sentar ao lado dele no piano e de o tentar acompanhar. 

O dia em que me adoptou teve que ver com um acontecimento bastante constrangedor. 

Este professor usava peruca e uma vez, numa das aulas em que ele ficava de costas para nós 

a tocar piano enquanto nós marcávamos o compasso da música (eu devia ter 6 ou 7 anos), vi 

um fio branco pendurado entre os cabelos do professor e para que ele não fizesse má figura, 

fui muito silenciosamente retirá-lo. Eu não sabia que ao fazê-lo traria comigo todo o seu cabelo 

e que ele ficaria careca. 

Fiquei gelada e comecei a chorar enquanto todas as minhas colegas escondiam com as mãos 

as suas bocas para não darem uma gargalhada. 

O professor, intimidado parou de tocar, olhou para trás muito vermelho, e quando viu o que se 

passava, olhou para mim, tirou-me a peruca da mão, que eu segurava pelo fio, colocou-a em 

cima de um banco, sorriu e deu-me um abraço. A aula continuou. 

A partir deste dia eu passei a ter muitos mimos da parte dele. Inclusivamente, sem que 

ninguém da escola soubesse, eu recebia presentes no aniversário e no Natal, em casa. Eram 

sempre fantásticos e depois ia a casa dele agradecer com um presentinho meu. 

Apaixonava-me e deslumbrava-me aquele lugar e o facto de que quer o fundador da Escola (o 

meu querido professor de música) Professor Fernando Corrêa de Oliveira, quer o meu 

Professor de Ballet, Maurice César, viverem no edifício da academia. 

Tinha um jardim interior lindo!  

O ambiente, o cheiro a resina no interior do espaço, Nos primeiros anos era a minha avó Linda 

que me ia levar e ficava à espera para virmos embora juntas. Depois os horários começaram a 

ficar mais tardios e então ela só me ia levar e a minha mãe ia-me buscar. Mais tarde eu ia 

sozinha e a minha mãe ou o meu padrastro ou os dois iam-me buscar. 

Comecei a ter cada vez mais aulas semanais e até mais tarde. Também tinha ao sábado e, por 

vezes, ao Domingo, quando havia espectáculos ou se aproximavam os exames. 

Nada disto me preocupava porque, por mim, passava lá a vida. 

Cada vez sentia o Ballet como um modo de viver. Não era daquelas meninas que andavam 

com os pezinhos de lado na rua e sempre com o cabelo amarrado só para demonstrar que são 

bailarinas. Nada disso! 
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Praticava muito! Fazia muitas aulas e o meu professor, embora soubesse que eu não tinha 

aquele corpinho protótipo de bailarina, pela minha estrutura óssea, sabia que eu era muito boa 

no que fazia. Era muito leve e expressiva! 

Quando chegava a época dos exames sentia-se uma adrenalina e nervosismo que contagiava 

tudo e todos. Vinham pianistas, examinadoras da Royal Academy of Dancing… era fundamental 

estarmos preparadas a 100%. Muito profissional e sensível. Maravilhoso! 

Ainda pequeninas e sem saber falar em Inglês, Francês ou Italiano, mas com o hábito de 

ouvirmos o nome de todos os passos, posições técnicas, tipos de dança e música em Francês 

e/ou Italiano, aprendíamos tudo aquilo que nos poderiam perguntar: como cumprimentar, 

como nos despedirmos, numa espécie de mistura lógica entre os dois idiomas - “Good Morning 

Madame …”; improvisation; répéter; Adage; Allongé; Arabesque; jeté; plié (gran ou demi); 

Pirouette,…  

Quando as aulas começaram a acabar mais tarde surgiu um problema. Eu saia da academia e 

com as minhas colegas e já era noite. Nós concentrávamo-nos todas numa cobertura ao ar 

livre da entrada da academia, os pais delas começavam a chegar (fosse Inverno ou Verão) e 

muitas vezes, já bem de noite eu dava por mim sozinha. Chegavam a ser 20.30h, 21.30h e 

estar a chover muito e eu ali sempre a ver quando é que chegava o carro. Tinha muito medo! 

Muitas vezes o César vinha comprar alguma coisa à rua para jantar e via-me ali, então eu ia 

para casa dele e ficava a ver vídeos de bailados russos e de quando ele era bailarino 

profissional ainda no activo. 

Se por um lado isto era muito bom, por outro sentia-me muito abandonada. 

E eu tinha aulas no dia seguinte de manhã e ainda tinha de jantar. 

A situação agravou-se quando eu comecei com cerca de 11, 12 anos a faltar a algumas aulas 

para ir para o ballet mais cedo, fazer 4 a 5 horas e a chegar a casa muito tarde sem a mínima 

vontade de estudar. 

A aluna de 4 e 5 a todas a disciplinas começou a ter umas notinhas miseráveis. 

Não posso esquecer de dizer que os meus pais já estavam divorciados desde os meus 6 anos e 

que era o meu pai que pagava o Ballet e a minha mãe a minha encarregada de educação, para 

todos os efeitos. 

Digo isto, porque com as “belas notas” que tive no 1º período do 8ºano foi realizada uma 

reunião entre os meus pais e eu para resolver a situação. 

O meu pai não aceitava aquelas notas e então eu teria de deixar o ballet. A minha mãe achava 

o mesmo nem que fosse por um ano. Eu, não queria sair do ballet, mas não tinha solução. 

A única coisa que disse é que não conseguia falar com os meus professores e dizer que ia sair 

nem que fosse por um ano. 

Este foi o drama. Os meus pais começaram a empurrar cada um para o seu lado. Um porque 

paga outro porque é encarregado de educação. 

Conclusão: ninguém lá foi. Após cerca de 7 anos de eu me dedicar ao ballet e não tendo ainda 

13 anos de idade, não me sentia capaz de me despedir daquelas pessoas que tento afecto e 
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aprendizagem me deram, não me perguntem porquê… de um dia para o outro desapareci. Só 

eu sei o que sofri e ainda sofro com isso. (o Ballet Clássico é uma história muito longa, o meu 

primeiro real contacto com sentir Arte…) 

Com cerca de 17 anos tentei entrar lá e não passei do jardim. Comecei a chorar. 

Até essa altura nunca mais consegui fazer qualquer tipo de exercício físico. Nada me parecia 

sério. Tentava e saía passado um mês. 

Só depois dos 25 anos é que consegui mentalizar-me e ir para uma academia de desporto. 

Mas tenho sempre problemas porque quando começo a fazer alguma coisa torno-me 

obsessiva, muito profissional, não faço como uma manutenção… é muito estranho. 

É quase uma competição comigo própria, mas que nestas coisas implica sempre outros e 

muito tempo, que não tenho. 

Quanto à escola. 

Claro que lá fiz o 8º ano numa escola que não gostava e que mal o terminei disse que queria ir 

para a Soares dos Reis para seguir Artes. 

O que vinha desde pequenina e que eu também queria e que via na Fame, era conciliar tudo. A 

dança com as artes plásticas, num espaço só. Mas não havia aqui… 

Os trapos encantavam-me desde que fazia as roupinhas das minhas bonecas e foi nessa altura 

que apareceu a Ana Salazar.  

Talvez por revolta, não sei, virei uma Punk. Mudei todo o meu aspecto. Só não me metia em 

drogas… mas assustava o meu pai, principalmente e a minha mãe também. 

Era uma excelente aluna, porque fazia coisas que gostava, mas contrariava tudo no aspecto 

que tinha, na minha aparência.  

Era a mascote do grupo mais complicado da Soares. Alguns já cá não estão, outros não sei e 

outros estão bem. Sentia-me uma espécie companheira para os momentos complicados. 

Foi nesse mesmo ano que decidi que queria ir para as Belas Artes e para Escultura. 

Na Soares dos Reis, tive professores fantásticos que permanecem como amigos. O Rodrigo 

Cabral, a Luísa Gonçalves, que foram meus professores de Arte e Design, Projecto e Desenho 

(9º, 10º, 11º e 12º anos). 

A Margarida Reis que me marcou muito na relação que estabeleci com o têxtil, como meio de 

expressão artística, embora a minha primeira professora de têxteis tenha sido a Conceição 

Neto. A Ivone de Química Aplicada … Boas recordações! … Tive uma jovem professora de 

História de Arte que infelizmente já faleceu que era fascinante: a Marta Seixas. Que saudades 

do sorriso dela e de me segurar nas mãos enquanto falava baixinho! 

A Soares dos Reis é uma marca para a vida. Foi lá que também iniciei o meu percurso como 

docente. 

Nesta fase, afastei-me um pouco da minha avó. Já não ia lá almoçar todos os dias. Nem 

queria. Estava na adolescência e queria ser independente. Almoçava lá uma ou duas vezes por 

semana. Isto porque às vezes só tinha uma hora para o almoço e também porque achava mais 

giro ficar com os colegas. 
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Mas penso que também houve outros motivos. 

Voltando à família.  

Como tenho vindo a repetir, eu passava, de facto muito tempo com a minha avó. Porquê? 

Os meus pais trabalhavam e eu nasci neta única. Fui a 1ª e única durante 5 ou 6 anos. 

Só tenho 2 primos. Isto porque a minha mãe tem apenas uma irmã, com 2 filhos, e o meu pai 

tem duas irmãs que são solteiras e não têm filhos. 

A minha relação com a minha avó foi sempre muito próxima e só a partir de uma dada altura 

da minha vida é que comecei a entender algumas coisas que não gostava muito nela, mas que 

lhe fui perdoando.  

Ela sofreu a vida toda. O meu avô é alcoólico e fazia muitas asneiras. Penso que quem sofreu 

mais directamente com isso foi a minha mãe e não eu. Mas ainda assim, assisti a algumas 

situações que me foram repelindo. 

Até aos onze anos eu passava uma grande parte das minhas férias de Verão com os meus 

avós a fazer campismo em Monsanto. Era muito bom! Mas um dia o meu avô teve um ataque 

de fúria e deu-me uma tareia de cinto com a minha avó a segurar-me, porque senão também 

apanhava e eu fiquei de castigo o resto das férias. 

Nós íamos para este parque de campismo porque eles tinham lá uma roulotte e como o meu 

avô era vendedor aproveitava e ia fazer a área de Lisboa nessa altura. 

Quando isto aconteceu eu liguei à minha mãe, que me veio buscar e como se calcula nunca 

mais me deixou ir de férias com eles. 

Esta situação não foi muito gravosa para a nossa relação, mas sei que me tornei um pouco 

mais intolerante com o meu avô. 

Também é verdade que existiu sempre uma questão adversa na relação familiar. 

Quando os meus pais se divorciaram e a minha mãe se juntou ao meu padrasto (mais uma 

história para contar), criou-se um clima de rejeição à minha mãe. Primeiro, porque ele sempre 

existiu de alguma forma. A minha mãe sempre confrontou o meu avô; depois porque o meu 

pai é primo do marido da minha tia e, por fim, porque o meu padrasto não era rico. Parece 

impossível mas os meus avós pensavam assim.  

Demorou muito tempo até ao meu padrasto ser aceite e só o foi porque a vida dele melhorou, 

mas também quando, bem mais tarde, em 95, as coisas se agravaram, já não interessava 

mais. 

Ao contrário os meus tios não tinham uma vida boa e o meu tio começou a enriquecer, logo 

passou a ser o herói. 

Quanto a mim, isso só me afectava de uma forma indirecta. 

O nascimento dos meus primos foi uma alegria e eles foram criados com os avós paternos. 

Eu e a minha avó mantivemos sempre a nossa relação, mas o que eu só descobri bem perto 

do fim da vida dela é que se interiormente ela me sentia como o demonstrava quando 

estávamos as duas, longe de mim tinha comportamentos diferentes. 

Era como se a nossa relação fosse um segredo.  
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Quando a minha avó ficou doente a família denunciou-se. 

Vi tudo o que não gostava de ter visto. 

Há imagens de situações passadas com a minha tia, o meu avô, que não consigo esquecer, 

nem perdoar, ou melhor, que durante muito tempo as senti dessa forma, mas que hoje se 

tornaram indiferentes, passadas, distantes e que ao recordar não me provocam sofrimento.  

A minha mãe estava a viver um momento muito mau na vida dela e dedicou-se quase 

exclusivamente à minha avó. Foi uma luta. 

Sofri muito, muito mesmo. Tinha de acontecer mas poderia ter sido de outra forma. 

O resultado foi um corte total após o falecimento da minha avó com o resto da família. 

Quando fui a casa da minha avó buscar os meus brinquedos e algumas recordações, não 

restava quase nada. Nem sei o que fizeram às minhas coisas… àquele que foi o quarto da 

minha mãe e da minha tia e que durante anos se tornou meu. 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Estranho, até parece que nada disto se passou comigo. 

A minha avó partiu em 27 de Dezembro de 1999. 

(22 de Junho de 2008). O Tormo esteve cá e deu uma aula aberta na FBAUP. Embora já 

tivesse tido namoradinhos, um deles bem marcante pela negativa quando tinha 13 anos, o 

meu gr. 

ande primeiro amor aconteceu quando estava no 10º ano. Foi à primeira vista num dia de 

tempestade de Maio. 

Embora já tivesse tido namoradinhos, um deles bem marcante pela negativa quando tinha 13 

anos, o meu grande primeiro amor aconteceu quando estava no 10º ano. Foi à primeira vista 

num dia de tempestade de Maio. 

O João Felix. A nossa relação foi linda mas quase platónica. Ele era muito especial. 

Durou cerca de um ano e eu terminei porque continuava a amá-lo muito e sentia que ele só 

tinha carinho e amizade por mim.  

Depois tive mais uns namoradinhos. Sempre gostei de ter. Mas eram como fogo de artifício. 

Nunca me entregava a ninguém porque se me tivesse entregue teria sido ao João e se me 

entregasse, achava eu, tinha de ser com amor, muito amor. A primeira vez tinha de ser muito 

especial.  

Só muito mais tarde, já na Faculdade, com uma história muito engraçada que começou numa 

grande antipatia, se transformou numa enorme simpatia e mais tarde numa bela amizade que 

após uma empenhada conquista se revelou um amor, é que definitivamente me entreguei de 

corpo e alma a alguém: o Mi. Fiquei com ele 12 anos. Fomos muito felizes. Muito mesmo! 

começou numa grande antipatia, se transformou numa enorme simpatia e mais tarde numa 

bela amizade que após uma empenhada conquista se revelou um amor, é que definitivamente 
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me entreguei de corpo e alma a alguém: o Mi. Fiquei com ele 12 anos. Fomos muito felizes. U 

começou numa grande antipatia, se transformou numa enorme simpatia e mais tarde numa 

bela amizade que após uma empenhada conquista se revelou um amor, é que definitivamente 

me entreguei de corpo e alma a alguém: o Mi. Fiquei com ele 12 anos. Fomos muito felizes. 

Muito mesmo! me entreguei de corpo e alma a alguém: o Mi. Fiquei com ele 12 anos. Fomos 

muito felizes. U começou numa grande antipatia, se transformou numa enorme simpatia e 

mais tarde numa bela amizade que após uma empenhada conquista se revelou um amor, é 

que definitivamente  

Viveu comigo coisas que não sei se muitos estariam para isso. (continua) 

Dverdegrthrtb j jyrukytukckikiuiuioi,. ,,,, k,jj,j,hj, 

 

Hoje, em Julho de 2009, releio sem corrigir e o Miguel Duarte continua a ser uma das 

pessoas importantes da minha vida. Isso faz-me sentir interiormente feliz. 

As minhas amigas continuam próximas, mesmo quando temos vidas muito diferentes; a minha 

mãe e o Xico são-me fundamentais. Tenho uma família de coração e eles têm-me a mim. 

Perdi muitas pessoas que não substituem aquelas que fui conhecendo mas que se tornaram 

amigas, mas não sinto ódios ou rancores por aqueles que amei, ou por aqueles a quem me 

amigas, mas não sinto ódios ou rancores por aqueles que amei, ou por aqueles a quem me 

dei… e desilusão pode fazer parte da vida, os rumos são diversos e os momentos não se 

repetem. 

 

Hoje, 5 de Outubro de 2010, faço mais uma leitura (o Tempo é um factor primordial). Não 

sei qual o motivo de apresentar integralmente um texto como este. Não me preocupam a 

qualidade nem o que é escrito… mas ao transformar-se em documento, será apenas mais um 

documento… Não descortino qualquer razão para que se formalize. Não faz sentido.  

Continuo a expressar-me e, por vezes, uso palavras, mas a interpretação é sempre aberta, 

circunstancial e individual.  

O que faço… Não sou EU, não tenho de ser EU, mesmo que, por vezes, exista uma 

representação do meu Corpo.  

É DE MIM, VEM DE MIM e isso tornou-se bastante claro. 

A maneira que encontro para explicar o que quero exprimir, agora, é descrevendo o meu 

entorno (esta palavra tem adquiro um significado basilar para tudo): 

Não estou em casa. Saí do Porto para uma concentração exclusiva neste trabalho – se tivesse 

conseguido este tempo antes… Mas não me deram. Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 

Geralmente, gosto de silêncio quando estou a ler ou a escrever ou a fazer alguma coisa que 

exija concentração absoluta. Mas, por vezes, muito raramente, em momentos como este que 

considero mais repousantes, permito-me escutar música…. Instrumental, sem vozes (a voz, as 

palavras ditas ou cantadas levam-me com elas). Estou a ouvir Keith Jarret e desta vez O 
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Concerto de Colónia, de 1975. O tempo está húmido, mas estou rodeada de verde… isso 

tranquiliza-me. 

O que sinto, enquanto ouço e leio o que escrevi, é diferente daquilo que aconteceria se não 

estivesse a ler - se estivesse deitada de olhos fechados, ou a beber um bom vinho, ou não 

estivesse só… - de qualquer maneira Jarret pede-me sempre, através da sua obra, silêncio e 

concentração para que o sentir da pele, do corpo interior se deixe levar pelas suas obras. 

Sinto-me bem quando ele se exprime enquanto toca piano… quando permite que o seu corpo 

fale mais alto – sente-se que essa exteriorização, por vezes vocal, ultrapassa-o. 

Ao vivo, em directo, não sendo uma reprodução, a vibração aumenta… passo a pertencer a um 

outro tempo e espaço partilhado com muitos outros, onde cada um sente distintamente. 

Agora descanso um pouco…termino de ouvir o CD e vou almoçar. São 13.45h. 

 

A avó Linda, como todos na família lhe chamavam, era uma mulher forte, resistente ao 

sofrimento e dedicada à sua primeira neta. Uma dona-de-casa perfeita. Lembro-me que à 2ª e 

6ª feiras de todas as semanas se passava o dia na limpeza, depois do esquema ser 

meticulosamente definido. Quando eu chegava da escola, que era mesmo ali ao lado, a Tucha 

esperava-me à porta que já estava aberta, pois pelo seu miar a avó Linda sabia que eu estava 

muito perto. O almoço sempre pronto e o lugar na mesa da cozinha aguardavam a minha 

chegada, assim como aquele beijo. Durante a refeição o meu avô lamentava-se dos negócios 

aos ouvidos atentos da avó Linda, sempre dedicada e interveniente procurando amenizar a 

situação. Depois ele saía apressado, enquanto a avó lhe escovava o casaco no percurso até à 

porta. E ficávamos nós as duas com a Tucha. Era a minha vez de contar o que se tinha 

passado na escola, da avó relatar a sua manhã, com o fundo sonoro dos Parodiantes de 

Lisboa, que, por vezes, nos faziam soltar gargalhadas. Então eu fazia, rapidamente, os 

trabalhos de casa para poder brincar até à hora do lanche.  

Hum! Os sabores das melhores guloseimas eram preparados dependendo da época do ano e 

do meu pedido. O leite-creme, a aletria, a torta de laranja com geleia, o doce de abóbora, que 

comíamos com bolachinhas, a manteiga que fazíamos com a nata do leite e saboreávamos 

com pão torrado... 

Sabores que fazem parte do meu imaginário infantil. Há muito tempo que não os digiro, não 

posso, mas recordo-me e sempre distingui a peculiaridade dos seus aromas – os segredos da 

avó. 

Simplesmente não pode ser. E eu sei fazê-los. Simplesmente não pode ser. E eu sei fazê-los. 

Todos os natais sou eu que faço os doces e também muitos dos salgados.                                                                                              

As roupinhas das bonecas também eram, inicialmente, feitas por ti, com o tecido que sobrava 

dos meus vestidos. Na velhinha máquina de costura preta e dourada, sentada ao teu colo, 

ajudavas-me naquele ritmo de vaivém da pedaleira, que me parecia na época inatingível.  

Gostava tanto de ter ficado com esta máquina. Era, por direito, minha. Quando a noite se 

aproximava e chegava a hora de voltar para casa, era um drama. Queria ficar contigo, mas 



13 

também queria os meus pais, que muitas vezes acabavam por me deixar ficar, particularmente 

à 6ª feira, pois o avô chegava sempre muito tarde, e não havia escola no dia seguinte. 

Nas noites de Inverno, davas-me banho e perguntavas-me se no dia em que eu fosse grande e 

tu pequenina eu te daria banho e trataria de ti. Eu respondia que sim, mas confesso que a 

ideia me fazia bastante confusão. 

Meu Deus, nunca pensei que algum dia isso viesse a acontecer. 

Fazíamos tricote e víamos televisão, depois íamos para a minha cama onde partilhávamos a 

botija eléctrica, coberta com um número infinito de tubos de lã para não queimarem os lençóis 

nem a nossa pele. Fazíamos cadeirinha e eu adormecia dentro de ti enquanto contavas 

histórias do tempo em que as plantas e os animais falavam. Foi uma vida dura mas tu tinhas o 

cuidado de a adoçar com o tom de voz que utilizavas. 

Todos os meses, mais ou menos na mesma altura, íamos à Praça da Liberdade pagar o aluguer 

da tua casa e passávamos por aquela escola e eu dizia que quando fosse grande queria ir para 

lá. Eu sei que a ideia não te agradava muito, mas mais tarde entendeste que era aquilo 

mesmo que eu queria. 

Sempre que saíamos seguravas-me a mão com tanta força, que se fechar os olhos ainda 

consigo sentir a pressão e o calor. Não era por medo de uma fuga, o que não deixava de ser 

uma possibilidade (“leva-me, que eu quero ser livre!” era a expressão que eu usava sempre 

que ao ver o cão na rua, saltava para o seu lombo), mas porque te sentias responsável pelo 

teu tesouro e tinhas medo de o perder. Foi muito difícil quando eu fui para o jardim-escola, 

ficamos doentes, embora fosse importante para mim estar com outros meninos. 

Passámos muitas férias juntas. Gostava de estar contigo. Eras a avó mais linda, que me ouvia 

e ajudava nos trabalhos de casa, nas brincadeiras, que me dava beijinhos doces e palmadinhas 

quando eu me portava mal. Que me ajudava a preparar os "espectáculos" que eu fazia para os 

meus pais quando chegavam de trabalhar, e nos quais eu cantava, dançava e contava 

histórias, até ficar com sono. Davam imenso trabalho. Desde as constantes mudanças de 

cenários, figurinos e maquilhagem, até à sincronização musical. 

Durante longos anos, levavas-me ao ballet, no 6, e esperavas por mim sentada na sala 

invadida de um aroma a resina de pinheiro. No fim da aula vestias-me e voltávamos para 

casa, no 6, com os cheiros nauseabundos, os apertos e encontrões, e, na melhor das hipóteses 

quando havia um lugar livre eu sentava-me no teu colo e seguíamos viagem de mão dada. 

Tenho orgulho de te ter tido como avó, até porque foste mais do que isso sem nunca teres 

substituído ninguém, tinhas e tens, no meu coração, o teu espaço. 

Lamento apenas que este amor tão bonito e saudável tenha sido sempre um segredo entre nós 

porque não permitires que se abrisse perante os outros. O teu lado um pouco calculista não te 

permitia assumires o quanto gostavas de mim. Quando escrevi este texto não pensava relê-lo 

tantas vezes e muito menos publicá-lo novamente. Escrevi-o num momento difícil quando 

senti pela primeira vez a perda de alguém muito importante na minha vida. Lamento apenas 
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que este amor tão bonito e saudável tenha sido sempre um segredo entre nós porque não 

permitires que se abrisse perante os outros. O teu lado  

Em 1993 li pela primeira vez um pequeno livro no qual sublinhei uma frase inquietante e que 

me acompanhou durante alguns anos: 

“O espírito só se liberta quando deixar de ser um amparo2

 

”. 

As histórias têm sempre um fim, mesmo aquelas que pensamos que nunca vão acabar.  

Tenho saudades tuas! 

 

Sinto saudades de imensas coisas sem nostalgia. Gosto de recordar! 

Sinto-me triste quando me lembro daquilo que foi muito mau. Muito triste, desesperante! De 

qualquer modo, considero importante manter guardado num espacinho de mim, nem que seja 

para saber dar valor ao que de bom a nossa vida pode ter. 

Tenho uma princesinha a viver comigo e estou certa que ela é feliz, que se sente livre e 

acarinhada. Acabou de saltar para cima da mesa e está a assistir a este momento enquanto 

faz rom-rom. Lançou um miau doce e não resisto em lhe ir fazer uma ternura. 

O sol volta a brilhar depois de uma chuvinha! (27.julho.2009. 13.10h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
2 KAFKA, Franz, in Considerações sobre o Pecado, o Sofrimento, a Esperança e o Verdadeiro Caminho, tradução e nota 
introdutória: Cristina Terra da Motta, 2ª Edição, Hiena Editora, Lisboa, 1993, p.32.   
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Resumo 

 

 

A Tese/Obra denominada A Autocensura como Agente Poético Processual da Criação 

Escultórica - Projectos, Processos e Práticas Artísticas baseia-se no pressuposto de que 

as verdades artísticas são as Obras de Arte, pelo que torna-se importante distinguir a verdade, 

da realidade e da veracidade.  

Pela necessidade do recurso à linguagem escrita como ferramenta universalmente traduzível, 

definimos critérios metodológicos que, de algum modo, estabelecem ligações com o meu 

pensar e agir artisticamente, através de um sistema epistol@r. Assim, sentimos a 

necessidade de uma articulação entre o que se entende por linguagem, discurso, 

narratividade, denotativo e conotativo.  

Nas Artes Plásticas, em geral, e particularmente na Escultura - área do conhecimento onde 

esta Tese/Obra de Doutoramento se inscreve -, consideramos que não existe uma linguagem 

universal. Não questionamos a existência de princípios ou orientações, códigos, ou mesmo 

aproximações a gramáticas, mas enaltecemos quer a intuição e a experiência, como a 

relevância de nos servirmos das mais diversas matérias, de todas as linguagens, códigos ou 

gramáticas – daí a denominação plasticidade, sinónimo de maleabilidade. Deste modo, será 

mais correcta a utilização de Expressão Plástica em vez de Linguagem Plástica (isto para não 

referirmos que a expressão Artes Visuais é, em nosso entender, limitadora e apenas a 

aceitação de um estrangeirismo). 

Questionamos, igualmente, a possibilidade de falar ou escrever Escultura, o que será diverso 

de falar ou escrever acerca de Escultura e que por sua vez terá implicações no ensino em Arte, 

pois será diferente ser estudante em Arte ou de Arte. 

Por estes motivos, e porque os Processos de Criação apresentados nesta tese/obra implicam 

uma relação umbilical Arte/Vida e consequentemente corpo/mente – espaço/tempo, a 

Autocensura como agente poético assume-se como: 

- A legítima protecção entre o que é privado e o que se torna público; 

- O não-dizível pelos limites da linguagem; 

- O feliz “impedimento” da consciencialização do inconsciente, mesmo quando existe um 

profundo auto-conhecimento. 

A escrita epistol@r ou de c@rtas evidencia - é estruturante e estruturadora - todo o 

processo/acção desta tese/obra - uma acção determinada pela troca de correspondência 

entre mim e o meu orientador que se apresenta delimitada no tempo, mas que se mantém até 

à presente data. 
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Trata-se do elemento impulsor ou a Alma deste Corpo documento/edição de artista e que 

justifica quer a importância da Partilha com Outro num grau de exclusividade, como a 

consequente Autocensura, realizada por mim nas diversas releituras ao longo destes anos 

que implicaram igualmente a introdução de novos elementos informativos, ora recensurando 

ora retirando censuras anteriormente equacionadas, numa escrita performativa privada, que 

resulta nesta acção – onde se tomaram todas as decisões deste percurso vivido mas sempre 

inacabado. 

Assim, as Obras de Arte são expressões formalizadas plasticamente - pensamentos que dão 

origem a acções – que, pela sua autonomia e capacidade comunicante – sentem-se, 

activam sensações, podendo estimular a sinestesia – e após a Socialização ou o contacto 

com o Outro, se assumem como Práticas Artísticas. 

Cada um as sentirá de acordo com a sua educação, a sua cultura e, portanto, a sua 

experiência vivencial e a sua predisposição e os criadores serão aqueles cuja vida se 

centra atentamente na expressão do sentir através de processos e materializações distintas. 

Deste modo, é numa combinação entre o já vivido e o que se está a viver (que nesta altura já 

se viveu – pertence ao passado pela efemeridade do momento) que procuramos expor 

processos de criar, criativamente, recorrendo à Memória e Recordação através do 

Impulso da Imaginação Criadora, conscientes da nossa capacidade de recriar – 

mimetizando ou não – o que naturalmente implica uma estrutura não-narrativa e 

inconclusiva. 

Acrescenta-se ainda que a complementaridade entre a Criação Artística e a Prática 

Docente manifesta-se não apenas nos exemplos apresentados mas igualmente no 

funcionamento das aulas - estratégias e orientações baseadas numa partilha e Comunhão 

Dialogante - das quais os estudantes serão os principais testemunhos e que esteve presente 

cerca de 70% do tempo total entre a inscrição e a entrega desta tese/obra de Doutoramento. 
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Abstract 
  
  
  
 
This Thesis/Work of Art named A Autocensura como Agente Poético Processual da 

Criação Escultórica - Projectos, Processos e Práticas Artísticas (Self-censorship as a 

Processual Poetic Agent in Sculpture Creation – Artistic Projects, Processes and 

Practices) is based on the assumption that artistic truths are Works of Art. Therefore it is 

important to distinguish truth from reality and veracity.  

 

Given the need to resort to written language – a universally translatable instrument – we have 

defined methodological criteria which are somehow connected to my artistic way of thinking 

and acting, through an epistol@ry system. Thus, we felt the need to articulate what is 

commonly understood as language, discourse, narrative, denotative and connotative 

character. 

 

In general Fine Arts, and particularly in Sculpture – the area of knowledge of this Thesis/Work 

of Art – we consider that there is no such thing as a universal language. We do not question 

the existence of principles or guidelines, codes, or even approaches to grammar, but we 

especially favour intuition and experience and also the relevance of making use of the most 

diverse matters, of every language, code or grammar – hence the designation of plasticity, a 

synonym of malleability. So it is more correct to use Plastic Expression than Plastic 

Language (not to mention that in our opinion the expression Visual Arts is quite restrictive and 

only represents the passive acceptance of a foreign term).  

 

We also question the possibility of putting Sculpture in spoken or written words, which is quite 

different of speaking or writing about Sculpture; this affects teaching in Art, since it will be 

different to be a student in Art or of Art.  

 

For the above reasons, and because the Creative Processes presented in this Thesis/Work 

imply an umbilical connection between Art and Life and consequently between body and 

mind – space and time, Self-Censorship as a poetic agent is taken as: 

  

- A legitimate protection between what is private and what becomes public;  

- The unspeakable by the limits of language;  

- The happy ‘impediment’ of the awareness of the unconscious, even when there is a deep 

self-knowledge.  

 

C@rd*-writing or epistol@ry writing – as structuring as it is – clearly shows all the 

process/action of this thesis/work; this action is determined by the exchange of mail 
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between myself and my supervisor that, though limited in time, has been kept going until 

today.  

 

This correspondence has been the prompting element or Soul of this Document body/artist 

edition and the justification for both the importance of exclusively Sharing with Another 

person, and the resulting Self-censorship I have performed during all the re-readings done 

along the past years. Re-reading these documents also prompted the introduction of new 

elements of information, both by re-censoring and by withdrawing previous censorial trials, in 

a private performative writing that resulted from all the decisions of this un-ended life path. 

 

Therefore, Works of Art are formal plastic expressions – or thoughts that turn into actions – 

which, by their autonomy and communicating ability are felt, can activate sensations and 

potentially stimulate synaesthesia and, after the Socialisation and contact with Others, 

become Artistic Practices.  

 

Each one will feel them according to their own education, their culture and, therefore, their 

living experience and their predisposition; creators will be those whose life is closely 

centred on the expression of feeling through different processes and materializations.  

 

Consequently, it is within a combination between what we have already lived and what is being 

lived (and which already belongs to the past, due to the ephemeral quality of every moment) 

that we try to expose creation processes, in a creative manner, resorting to Memory and to 

Recollection, through the Impulse of Creative Imagination, while being aware of our 

capacity to recreate – whether or not in a mimetic way – which naturally implies a non-

narrative and inconclusive structure.   

 

Last but not least, the complementary character of Artistic Creation and Teaching 

Practice becomes evident not only on the examples that are presented but also in the way 

classes are taught – using strategies and guidelines that are based on sharing and 

Community Dialogue – in which the students are the main witnesses, and that took place 

during approximately 70% of the total period that ran from the enrolment to the handing in of 

this Doctorate thesis/work.  

 

 

 

 

* Note: In Portuguese as in other languages, the word ‘card’ can have several meanings, i.e. 

game card or, as in this case, a written text addressed to someone, an epistle. 
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Enquadramento Temporal 

 

 

Abrimos este texto com um enquadramento temporal por considerarmos que tal facto é 

essencial e da maior relevância para o entendimento dos seus pressupostos. 

O início oficial desta tese de Doutoramento data de 2006, regendo-se na época pelo Decreto-

Lei nº216/92, de 13 de Outubro5

Esta questão é por si só justificativa de muitos dos conteúdos e dos desenvolvimentos 

anunciados, pois passados pelo menos três anos de trabalho e investigação, o Decreto-Lei n.º 

230/2009

. 

6

 

 vem dar muitas das respostas ao que já havia sido desenvolvido, a interrogações e 

proposições que nos dispusemos a desenvolver durante esse período. 

Os conceitos apresentados no título – Autocensura, Agente Poético, Criação, 

Escultórica/Escultura, Projectos, Processos, Práticas Artísticas - enquadram-se em 

conceitos mais abrangentes onde este se inscreve – Artes Plásticas – Escultura - sendo 

fundamental que o leitor/fruidor considere esta especialidade e não outra. 

Além dos conceitos enunciados no título da tese/obra, surgem outros, não menos importantes, 

como: arte/vida, tempo, espaço, memória, recordação, entorno, partilha, diálogo, 

autobiografia, auto-representação, e que serão frequentemente utilizados durante este 

trabalho. 

Acrescenta-se ainda que não se pretende chegar a qualquer definição ou de impor qualquer 

teoria ou prática artística e que ao conjunto de autores apresentados, poder-se-iam 

acrescentar muitos outros. Trata-se de uma selecção baseada numa escolha que se relaciona 

com os conteúdos abordados, com o Tempo – no seu sentido vivencial – e, igualmente, com as 

possibilidades de contacto directo conseguidas – no que diz respeito aos depoimentos 

pessoais. 

“Numerosos escultores”, outros artistas e pensadores “que produziram obras de alta qualidade 

não foram incluídos neste texto, enquanto outros de mérito inferior o foram7

Assim, após anos de experiência artística e docente, de estudo e investigação, de análise e 

partilha de processos artísticos, de fruição, concepção e produção de obras de arte, entende-se 

e reconhece-se que numa Relação Arte/Vida inerente ao processo de criação de inúmeros 

artistas, pensadores e outros criadores, a relevância de modos de estar, pensar, viver, fazer, 

criar, distintos de outros, e o encontro com modos ou meios de dar a conhecer e criar 

conhecimento através dessas vivências e experiências tornou-se fundamental. 

”, o que por si, 

justifica e legitima a escolha. 

 

                                           
5 Remete-se o leitor para o Anexo 1, Decreto-Lei nº216/92 de 13 de Outubro. 
6 Remete-se o leitor para o Anexo 2, Decreto-lei nº 230/2009 de 14 de Setembro. 
7 KRAUSS, Rosalind E., Introdução, in Caminhos da escultura moderna (tít. orig.: Passages in modern sculpture, Mit 
Press, Massachusetts, 1977, trad.: Julio Fischer), Martins Fontes, São Paulo, 1998, p.7.  
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As múltiplas proximidades existentes – confidência/partilha, autocensura – no processo de 

criação da obra permitem-nos considerar que:  

- A linguagem escrita – denotativa – não serve ao entendimento do processo de criação por 

este ser conotativo; 

- O esforço de utilização da expressão escrita do processo de criação, a ser possível, é íntimo e 

privado, pelo que não publicável, particularmente quando se trata desta Relação ARTE/VIDA, 

da auto-representação e/ou autobiografia; 

- Que aquilo que habitualmente designamos por Linguagem Plástica não passa de uma 

expressão pois, de facto, não existe uma linguagem, uma gramática, uma sintaxe. Nas Obras 

de Arte Plásticas, decorrentes das Artes Plásticas, expressões materializadas de Artistas 

Plásticos, podem fundir-se os mais diversos códigos e linguagens, sendo primordial que em si 

mesma a Obra se manifeste autonomamente pela sua acção Comunicante;  

- O processo na Arte como na Vida é contínuo e não conclusivo; 

- As obras de arte correspondem a materializações desses processos contínuos, como uma 

espécie de marcação num tempo e num espaço real de fruição directa e de partilha com os 

Outros – Socialização; 

- Existem numerosos contactos entre o processo ensino/aprendizagem em Artes Plásticas e a 

criação artística/prática artística, sendo relevante o posicionamento e a reafirmação do 

artista/docente bem como a sua relação com o estudante em arte que é ou poderá ser, um 

dia, artista/criador.  

Deste modo, pensamos que fazer um Doutoramento em Artes Plásticas é distinto de fazê-lo 

em Teoria da Arte, História da Arte ou Crítica da Arte, pelo que, um dos pressupostos desta 

tese/obra é a abertura de mais uma possibilidade ou um lugar para Doutoramentos em Artes 

Plásticas e realizados por Artistas Plásticos.  

Não se trata de um manifesto, ou do julgamento de qualquer outro formato, trata-se 

simplesmente de procurar anunciar uma posição relativamente a teses de carácter teórico-

prático, teses enquanto obras, bastidores processuais de artistas plásticos.  

Se partirmos do pressuposto que um Teórico de Arte, por exemplo, não tem a experiência da 

criação artística, da prática artística e do processo de criação de obras de arte, a sua 

especialização será de outro âmbito do conhecimento que não o vivencial desses mesmos 

processos. As temáticas são outras, as respostas serão outras, assim como os meios e 

procedimentos. O contrário pode não acontecer, mas o que aqui se pretende é que o artista se 

apresente na primeira pessoa e que quer as questões colocadas como as possíveis respostas 

sejam do âmbito do pensar e do fazer as obras de arte antes da sua legitimação – assunto não 

abordado neste trabalho.  

Assim, trabalhos como este e com esta temática, por não serem conclusivos, por não 

procurarem chegar a um fim, pretendem ser enriquecidos, serem objecto/temas de 

investigação para outras áreas do conhecimento, desenvolvidos e continuados, seja na 

produção artística, como na formação em Artes. 
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Esquema de organização, leitura e fruição da Tese/Obra 

 

 

 

Corpo e organização – Momentos (acções) /Tempos 

 

 

Para a leitura e fruição desta tese/obra, procuramos uma organização que apoie e oriente o 

fruidor.  

Motivações: 

- Este trabalho não é uma publicação mas sim uma edição de artista policopiada, um objecto 

composto por partes, que formam uma edição assinada e numerada; 

- Os conteúdos e material original deste trabalho assumem-se como a obra/corpo escultórico a 

ser apresentado no acto público da apresentação em formato expositivo - socialização; 

- Este documento tese/obra - edição de artista – apresenta-se com uma orientação de leitura 

não-narrativa e, que por opção e facilitação ao leitor/fruidor, organiza-se em dois Momentos 

(acções) que se interligam: 

 

Momento (acção) 1 

 

– Correspondente aos princípios que enunciam, enquadram e justificam quer o tema como a 

sua contextualização no tempo e no espaço; 

– O processo que origina e fundamenta o Momento 1. 

O Momento (acção) 1 é igualmente um objecto aglutinador.  

Se a sua aparência nos remete para as embalagens de transporte de obras de arte, inclui 

igualmente dentro de si uma obra (assinada e numerada) e que, pelas suas características 

poderá ser alterada ou mesmo destruída através da sua fruição – o seu tempo de existência 

material é o tempo que o fruidor lhe destinar e a sua forma alterar-se-á dependendo da acção 

do seu fruidor. 

Lava as tuas mãos nas minhas…é o título da escultura produzida com a colaboração da 

CRERE Portugal – www.crereportugal.com. 

Realizada por processos manufacturados artesanalmente8

                                           
8 Remete-se o leitor para o Apêndice 1 onde poderá visualizar uma síntese de imagens do processo de execução. 

, esta escultura em sabonete 

caracteriza-se pela diversidade de aromas quentes relacionados com o palato (chocolate, 

canela, baunilha, caramelo, …), pela sua coloração, pela sua forma de fixação e pela sua 

efemeridade formal que se justifica na possibilidade da acção que cada fruidor poderá ter 

sobre o objecto - sentir e participar de maneira distinta, agindo/actuando na direcção de uma 

possível finalização do processo - certamente cada um dos exemplares tornar-se-á 

formalmente exclusivo.  
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Momento (acção) 2 

 

– Exposição – Socialização – Acto Público  

O formato de apresentação deste trabalho inclui um original/obra e é segundo a organização 

espacial e temporal dessa obra – um corpo escultórico construído com as matérias e conteúdos 

da investigação – que se apresenta seguidamente em esquema. 

 

Trata-se, sucintamente, de um hipertexto analógico apresentado em dois formatos: este que 

agora se apresenta e um outro a apresentar no acto público – juntos formam um todo, sendo 

que o Momento (acção) 2 tem uma autonomia distinta da do Momento (acção) 1. 

 

Ser um hipertexto – analógico ou não - tem implicações, nomeadamente, no que diz respeito a 

uma conclusão que é inevitavelmente impossível para quem escreve por se tratar de um 

contínuo de relação umbilical com a experiência vivida ou a viver. Sem qualquer dramatismo, 

esta experiência só termina com o fim da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Possível representação em esquema  
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O objecto entregue, Momento (acção) 1, contém os referentes ao esquema anterior. Difere o 

formato de fruição e o facto de neste constarem marcadores com reproduções fotográficas de 

obras – a acção completa-se com o Momento (acção) 2. 

Por Momento (acção) 2 entende-se o momento de fruição/acção directa com as obras 

possíveis de serem expostas – referidas ou realizadas no desenvolvimento da investigação. 

Após o Momento (acção) 2 será entregue o vídeo/documento correspondente ao seu registo 

audiovisual que deverá ser integrado nesta página.  
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1ª Parte 

 

 

1. Reflexão introdutória 

 

     Les objets morts sont toujours vivants. 

    Les personnes vivantes sont souvent déjà mortes.  

  GODARD, Jean-Luc, 19679

  Os objectos mortos continuam vivos.  

 

  As pessoas que vivem, frequentemente já estão mortas.  

  

 

 

 

Enric Tormo (Enric)  

Antes de iniciar el desarrollo de esta tesis nos parece adecuado y necesario redactar una 

introducción general al texto para poder situar con toda claridad nuestra posición con respecto 

al conjunto de saberes y conocimientos que implican las Facultades de Bellas Artes. Esa es una 

circunstancia que no sucede en otros entornos universitarios y que caracteriza plenamente 

nuestra ubicación en el proceso de creación de conocimiento. Por otra parte también es 

necesario destacar que la autora del presente trabajo es la Artista Plástica - Escultora Rute 

Rosas, a la sazón profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto, lo que 

nos señala un camino basado en la praxis artística, realidad también diferencial.  

En este momento, no es nuestro propósito entrar en una larga reflexión sobre la realidad, la 

oportunidad, la conveniencia, que los centros de formación superior en artes estén 

encuadrados dentro de la estructura universitaria. Esa es la realidad y no la vamos a cambiar. 

Pero lo cierto es que, a primera vista, esa ubicación no parece muy adecuada y después de 

una larga experiencia, se demuestra desajustada, pues a lo largo de bastantes años de 

práctica docente y estar involucrados en la actividad universitaria, todavía el nivel de 

desconexión con el resto de las disciplinas “científico/universitarias” es considerable.  

                                           
9 Frase retirada do filme de Jean-Luc Godard, 2 ou 3 Choses Que Je Sais d’Elle, Paris: Films/Points, França, 1967. 
Neste filme, Godard coloca as suas palavras na voz do personagem  Juliette: “A l’image, tout est permis, le meilleur et 
le pire. Devant moi, le bon sens quotidien est venu rétablir la démarche brisée de ma raison. Les objets existent et si 
on leur accorde un soin plus attentif qu’aux personnes, c’est qu’ils existent justement plus que ces personnes. Les 
objets morts sont toujours vivants. Les personnes vivantes sont souvent déjà mortes”.  
Como narrador, e no mesmo filme, Godard diz: “je trouve qu’il y a simplement une raison de vivre parce qu’il y a 
d’abord le souvenir et, ensuite, le présent et la faculté de s’y arrêter pour en jouir—c’est à dire justement d’avoir 
attrapé au passage une raison de vivre et de l’avoir gardée quelques secondes après qu’elle vienne d’être découverte 
au milieu des circonstances les plus simples, leur prise de possession par l’esprit de l’homme, un monde nouveau où 
les hommes à la fois et les choses connaîtront des rapports harmonieux: voilà mon but”. As citações do filme estão 
publicadas por GUZZETTI, Alfred, in Two or Three Things I Know About Her: Analysis of a Film by Godard, Cambridge: 
Harvard University Press, 1981, pp. 216-222.  
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Creemos que dos son los factores que condicionan esa realidad, por un lado la falta de 

definición operativa y formativa de las propias Facultades de Bellas Artes y por otro la 

incomprensión y posible menosprecio por parte del resto de la comunidad universitaria.  

 

Rute Rosas (Rute)  

Considera-se que estes problemas se colocam quer no ensino das Artes Plásticas como naquilo 

a que chamamos de ARTE. A fragmentação, o pré-conceito, o preconceito, potenciam a 

exclusão e as diversidades de estar, de pensar, de sentir, de expressar e de agir. Os pré-

conceitos relativamente ao que é ou não é Arte e, nomeadamente, ao que é ou não Arte 

Contemporânea - como se a contemporaneidade fosse um movimento ou corrente e não um 

factor temporal – ultrapassam os pressupostos deste trabalho, mas são factores que 

condicionam de forma errante, em nosso entender, quer o ensino das artes como a 

socialização da obra de arte. Factores sociais, políticos, económicos, estratégicos, que 

ultrapassam a criação e a imaginação criadora. 

Se nos remetermos a Gombrich, por exemplo, encontramos facilmente uma resposta ao que 

nos interessa: 

“Não existe realmente algo a que se possa chamar Arte. Existem apenas artistas. 

(…) Na verdade, Arte com maiúscula tornou-se algo como um papão, um feitiço. Podemos 

esmagar um artista dizendo-lhe que o que ele faz pode ser excelente no seu género, só que 

não é Arte10

 

”. 

Enric 

Vamos por el primer aspecto. La tradición de las enseñanzas de Bellas Artes nos señala como 

referente más inmediato a las tradicionales Academias de Bellas Artes, donde se formaban 

algunos de los artistas que debían comandar los destinos de los estilos y los niveles de 

comunicación “oficial” imperantes en la época. Esas instituciones tenían muy clara cual era la 

función y necesidad de las Artes en la sociedad que los rodeaba. Entendían profundamente la 

diferencia existente entre las disciplinas y las técnicas. No olvidemos que en la academia 

francesa solo se enseñaba dibujo, reservando las diversas técnicas como medios de 

formalización de las ideas. Pero con el curso de los años y los siglos, esa vinculación se fue 

rompiendo de manera que tras los románticos, las vanguardias, las transvanguardias, los … no 

queda muy claro donde nos hallamos. Pero lo evidente, es que nuestros centros evolucionan 

directamente de aquellas instituciones que conservaron sus predicamentos hasta hace pocos 

años, produciéndose una diferenciación clara entre aquello que sucedía en la calle y aquello 

otro denominado despectivamente como académico.  

 

                                           
10 GOMBRICH, E.H., Introdução – Sobre Arte e Artistas, in A História da Arte (trad. António Sabler; tit. Orig: The Story 
of Art, primeira edição 1950, Phaidon Press Limited), Edição Portuguesa Público – Comunicação Social, SA, 2005, 
p.15. 
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Esa distancia entre la tradición y lo “moderno” ha condicionado que en la actualidad, desde 

dentro mismo de los claustro de nuestras facultades, no sepamos exactamente si estamos 

formando a artistas o bien estamos educando en arte. Por un lado nos queda ese recuerdo y la 

seguridad de la academia, pero por otro, los modos actuales no permiten, ni tan siquiera lo 

consideran, la oportunidad en establecer criterios estrictos para la ejecución artística. Ésta 

diversificada, individualizada, multitecnica, y expresiva en cuanto a voluntad del ejecutante, no 

señala ningún camino común o social. Nos hallamos frente a la capacidad personal del 

“artista”, de su voluntad o capacidad de expresión y comunicación, en el mejor de los casos, 

para señalar un manierismo formal en el peor. Todo ello envuelto y adornado con esa aureola 

de creador que le permite y capacita para estar más allá de la simple contingencia. Fijando el 

valor del resultado artístico en la acción, en el hacer. Un hacer continúo sólo interrumpido por 

la plasmación formal en una obra, tomando ésta la prerrogativa de prueba documental del 

estar y el ser de trascendencia.   

A esa realidad estricta de nuestros centros se le debe sumar ahora la necesidad de competir, o 

como mínimo, estar a la altura del modelo científico imperante en la universidad. Modelo que 

desde hace unos cuantos años ha entrado en crisis, básicamente porque ha demostrado su 

incapacidad para la resolución de las grande preguntas existenciales de la humanidad. Es mas, 

la ciencia ha logrado demostrar lo complejo del conocimiento, abriendo nuevamente la brecha 

a la incertidumbre. Si para Ockham las proposiciones simples eran las verdaderas, en la 

actualidad se ha invertido el esquema, siendo las complejas, aquellas que pueden augurar un 

pequeño adelanto científico, pero también aquellas que inevitablemente conducen a un nivel 

superior de complejidad y de desconocimiento.  

 

Rute 

Colocando a liberdade como grande assunto gerador de conhecimento por permitir a escolha 

ou a decisão, o filósofo inglês Ockham (William de Ockham ou Guilherme de Occan, 1285-

1347) defendia o desenvolvimento do saber através da simplicidade como consequência da 

experiência, da criatividade, numa relação entre o pensamento racional e os sentidos, ou a 

experiência sensorial – o que chamamos de relação Corpo/Mente num sentido pleno e de 

conjunto - que o pensamento racional cartesiano não soube fundir.  

Este assunto foi debatido ao longo dos tempos, nos mais diversos enquadramentos 

socioeconómicos e/ou políticos e em todas as áreas do conhecimento. Das questões que se 

prendem com o Humano, com a Vida, e com o que isso representa para a Humanidade, 

encontramos as mais diversas teorias, os mais diversos documentos e as mais diversas formas 

de estar, de viver, de pensar e de comunicar. 

Desta forma se justifica revisitar Sócrates, Platão, Nietzsche, ou Kant, entre tantos outros 

pensadores…, tendo sempre em consideração o enquadramento temporal.   
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Enric 

Nosotros nos quedamos todavía con aquello de la elaboración de una teoría que debe ser 

refrendata mediante el uso de la tecnología de laboratorio en la realización de un experimento 

que verifique lo acertado, o no, de la proposición especulativa y que a su vez permita generar 

una nueva teoría que a su vez sea verificada para poder elaborar nuevamente una teoría que 

deba ser… y así sucesivamente. Esquema funcional que tiene mucho que ver con la tradicional 

conceptualización y división de los saberes entre artes nobles y artes mecánicas, o bien entre 

artes y artes aplicadas. No podemos olvidar que el rasgo diferenciador entre ellas era 

exactamente la posibilidad en disponer de un aparato teórico o no.  

 

Rute 

De qualquer maneira, e sendo a obra de arte um produto humano, o artista não poderá 

prescindir da materialização, da expressão das suas ideias. Se não as materializa, não as 

exporta do interior para o exterior de si; se não as sociabiliza, permanecem como 

pensamentos individuais, íntimos e privados. E o pensamento – sendo ideia ou não - é livre, 

mas sem que haja manifestação materializada não poderá originar obras de arte. 

 

Enric 

Lo teórico se asocia indefectiblemente a formulaciones verbales, aquellas cuyo vehiculo 

expresivo es la palabras. Si nos gusta, más y para complicar algo el asunto, podemos hablar 

de “logos”. Ya puestos en terminología griega podemos recordar aquí que Teoría proviene de 

θεωρειν, "observar, mirar o ver”. Por lo tanto se entiende que debemos ser espectadores de 

algo para poder comprenderlo, no desde dentro, sino desde fuera. Pero eso se contradice 

directamente con el hacer artístico, donde sólo es comprensible y justificable cualquier 

aportación desde la acción creadora. Es por eso que nuestro esquema operativo es 

exactamente inverso a los cánones cientifistas. Primero se actúa, se ejerce de artista y luego, 

en el mejor de los casos, se organiza una reflexión sobre tal hecho, quizá una elaboración 

semántica que quiera justificar o hacer comprensible lo resultante de tal acción. Es así como 

aquello que para la ciencia es una hipótesis en nuestro entorno es una práctica, mientras que 

aquello otro que para los primeros son conclusiones, para nosotros es simplemente una 

interpretación posible, seguramente una hipótesis, que jamás será confirmada. No hemos de 

olvidar que cada obra solo es la plasmación de un instante, en ningún caso la totalidad de una 

realidad anímica, emocional, o simplemente argumentativa.  

 

Rute 

Estas considerações argumentam e em muito justificam aspectos essenciais desta investigação 

e fundamentam a nossa leitura e entendimento sobre os conceitos de obra de arte, criação 

artística e, consequentemente as escolhas de artistas e de obras que se apresentam nesta 

investigação. Trata-se de uma visão experienciada e consciente mas não definidora daquilo 
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que é produção ou criação ou prática artística. Consideram-se inúmeros factores, 

nomeadamente diferenciações de personalidade, absorção e leitura do envolvente cultural, 

social, político, onde se enquadram outros sistemas operativos. 

 

Enric 

A ese sistema operacional,… 

 

Rute 

no qual nos enquadramos, 

 

Enric 

 … en cuanto a esquema para la creación de conocimiento se le debe sumar un segundo 

aspecto que atañe estrictamente a la esencia de ésta y al valor del concepto de investigación. 

Sólo podemos considerar “investigación” aquellas aportaciones que se hacen desde la 

divulgación, mejor todavía, desde la socialización de los avances en cualquier materia o 

disciplina. Pues bien, ello no es factible realizarlo desde posicionamientos artísticos. Mientras 

que cualquier fórmula científica o cualquier aportación desde estos terrenos pueden realizarse 

en todos los sitios o oportunidades, las aportaciones en arte son imposible repetirlas. Es 

quimérico repetir lo Beso, de Rodin o las Cellas de Bourgeois… por lo tanto esa socialización no 

es factible llevarla a término. A lo sumo, sólo somos capaces de llegar a realizar indagaciones 

personales, aquella actividad que nos permite avances individuales en el perfeccionamiento de 

nuestro bagaje subjetivo.  

Con todos estos condicionantes, en nuestras facultades, se ha llegado a una solución de 

compromiso. Estamos aplicando criterios de historia del arte a las tesis que se realizan. Es así 

como se postula por un esquema de estudio externo a la propia obra artística. Trabajos sobre 

bibliografía, sobre las opiniones sesudos estudiosos, e incluso realizando análisis comparativos 

que a los sumo que llegan es a proponer tautologías, olvidando o mejor negando el valor de la 

propia acción, de la simple y pura creación. 

Se objetará que los procesos de creación no pueden ser ni explicables ni anunciables. Son, 

existen, por la propia esencia de serlo. Ninguna duda, si pudiéramos socializarlos, el arte 

perdería su razón de ser. Pero lo que si podemos hacer es establecer criterios desde la propia 

generación de obra que nos sean útiles para comprender, no la obra, si no al ejecutante. Esos 

referentes deben emerger del propio autor, como introspección, señalando los límites 

establecidos en el proceso. Marcar las fronteras nos sirve para situar exactamente el 

testimonio plástico propuesto dentro del universo de posibilidades formales. Ello nos lleva 

indefectiblemente a estructurar terrenos de referencia, tanto internos como externos a la obra, 

indicándonos lo posible, lo plausible, de aquello otro que nada tiene que ver con el mundo del 

artista.  
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Bajo esos criterios se ha estructurado los contenidos de esta tesis. Tesis que quiere ser en ella 

misma una obra en arte, a la vez que una propuesta del posible desarrollo de la investigación 

en las Facultades de Bellas Artes.             

 

Rute 

Assim, e como início de reflexão sobre esta tese/obra em Artes Plásticas – Escultura, importa, 

em nosso entender, tecer algumas considerações que fundamentam, por um lado, os 

objectivos a que nos propusemos como, por outro, o entendimento de quem a vai fruir. 

Por esse motivo optamos pela designação Tese/Obra de Arte, possibilitando, numa 

conjuntura derivada da Experiência Vivencial, a incorporação de processos e obras 

criadas entre 2006 e 2010, relações estabelecidas com outros artistas e jovens em formação, 

depoimentos e relatos e, finalmente, dadas as circunstâncias em que se inscreve, a 

organização em momentos distintos mas complementares. 

Será de referir que a minha actividade docente esteve praticamente presente em todo o tempo 

de realização desta tese/obra, e que esta realidade passou a ter uma interferência directa quer 

nos princípios como no desenvolvimento deste trabalho, o qual, numa relação Arte/Vida, foi 

encarado e desenvolvido naturalmente - Incorporado no Tempo e no Espaço. 

 

Enric 

Este periodo viene señalado por ser el que engloba el trato con la doctoranda. La primera vez 

que entramos en contacto fue en una animada cena en un restaurante de Porto y donde surgió 

la posibilidad de afrontar un trabajo de investigación en arte desde la propia práctica artística. 

Creemos que por simple lógica metodológica se debía dar inicio con el inicio, con ese génesis 

donde “al principio fue el verbo”. En este caso como impulsor del proyecto y como generador 

de la “idea”.     

Fulcrar todos los contenidos en la actividad artística de la doctoranda ha sido el recurso elegido 

para poder comprender los mecanismos que intervienen en la constitución de una praxis vital 

que comporta una realidad artística concreta. Se ha pretendido establecer un constante 

diálogo entre aquello que se desea y aquello que se obtiene, y en ocasiones aquello que nace 

sin quererlo ni obtenerlo.  

La ley es severa y poco dada a manipulaciones. Pero ella misma nos señala el camino 

alternativo seguro a seguir. Nuestro entorno legal, por lo que hace referencia a la realización 

de tesis, es muy claro en cuanto a los aspectos formales y protocolarios. También lo es en 

cuanto al valor de las aportaciones al conocimiento, cuando nos asegura que deben ser 

inéditos y originales. Pero nos señala una luz diferente en su silencio. No hay ninguna 

referencia ni a los contenidos ni a la posición del doctorando con respecto a la materia tratada, 

tampoco hace ninguna referencia al uso de determinados sistemas metodológicos, ni tan 

siquiera anuncia cuales deben ser los recursos utilizados. Es aquí cuando podemos entramos 
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en aquella dicotomía entre la letra y el espíritu de la ley y francamente consideramos que es 

mucho más claro el espíritu que no la letra. 

Si tomamos la letra de la ley se cumple aquel adagio que corre por nuestros departamentos y 

que viene a decir algo así como: si se copia a un autor, eso es un plagio; si se copian a diez 

autores, eso es un trabajo de investigación; si se copian a cincuenta o mas autores entonces 

estamos delante una tesis doctoral. Esa realidad era válida hasta que recientemente se 

permitió introducir y citar textos digitales, pues con anterioridad existía, como mínimo, el valor 

documental que implica cualquier texto sobre papel. Pero ahora ni tan siquiera esa objetividad 

se mantiene. Podemos citar textos inexistente, eso es, señalamos recuerdos, quizás 

virtualidades, quizá quimeras. Por eso nosotros preferimos ese espíritu de la ley, aquel que nos 

indica una meta, que nos direcciona hacia un futuro, en el cual hallaremos ese avance en el 

conocimiento, esa socialización. 

   

Rute 

Encaramos a Arte como um dos três elementos da relação Arte/Vida e se entendemos que 

para a existência de qualquer relação são necessários três elementos, basicamente, as Obras 

de Arte serão o terceiro elemento desta relação - a Vida será, deste modo, a do Artista. 

Considera-se igualmente que as Obras de Arte que nos interessam são representações 

humanas de ideias, expressões artísticas de emoções ou sentimentos vividos, experienciados, 

observados e têm uma entidade própria, uma autonomia, uma liberdade – são comunicantes 

em si. 

Na Arte, como na Vida, a Censura existe, está presente,  

 

Enric 

es simplemente una constatación de facto,  

 

Rute 

mas os assuntos tratados prendem-se com o lugar do Artista Plástico, da Obra de Arte e 

concretamente em que medida é que a Autocensura - censura respeitante ao artista - existe e 

tem implicações no Processo de Criação da Obra.  

 

Enric 

La elección de la “autocensura” como motivo de trabajo, no ha sido gratuito, nótese que no se 

habla de estudio ni de investigación, eso no compete al entorno artístico. Consideramos, 

siguiendo a Bacon en su “Nova Organum”, que si para el científico los “prejuicios” eran uno de 

los mayores enemigos de su labor, para el artista quizá su equipo moral es su peor adversario 

al condicionarle la capacidad de exposición de su intimidad.  

Las contribuciones en el campo artístico, tal como hemos comentado anteriormente se realizan 

desde la introspección anímica o desde la capacidad innata de creación de nuevos entornos 
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comunicativos asentados en resorte psíquicos. Podríamos decir que todo se reduce a una 

especie de “estriptís” íntimo continuo, donde afloran todo aquello que de normal queda 

sepultado bajo la gran losa de la educación o de la hominidad domada.         

Consideramos que la existencia de la autocensura se sitúa en los diferentes niveles de moral 

con las que debe jugar el artista, la propia y diaria, la de creador, la de obra de arte etc. Si 

entendemos que una de las misiones del arte es la de proponer nuevas situaciones, ello 

implica de se deba hacer fuera de la moral existente y por lo tanto el arte debería estar exento 

de trabas, debería poderse establecer la expresión por la propia expresión, pero la lucha del 

artista está en dividirse lo suficiente como para saber en que entorno se encuentra.  

El valor de la censura está bastante lejos del concepto de prohibición. Ésta lleva implícito un 

criterio de imposición, de imperativo. Mientras que aquella disfruta de un margen de 

interpretación de carácter moral que la incluye dentro de algún orden utilitario. Queremos 

decir que la acción de censura conlleva a la corta o la larga a la organización de un corpus 

moral que termina regulando aquello a que es aplicada sin necesidad de imposiciones. Dentro 

de este marco general debemos incluir un estadio particular, aquello que definimos como 

autocensura, y que hace emerger los rasgos específicos de la personalidad que los genera y los 

aplica. Si la primera es de carácter general y social, la segunda es privada, es intima, es 

individual e intransferible, en consecuencia muestra en toda su delimitación los rasgos 

específicos, la personalidad, de aquel que la ejerce.      

 

Rute 

Viver em sociedade implica uma consciência clara daquilo que nos envolve e que vai 

participando na construção do nosso Eu - o Self de Erving Goffman (1922-1982). Entre as 

Realidades e Artifícios, a Encenação e o Eu, importa realçar o afastamento que, por vezes, 

fazemos de nós próprios e que deriva num processo de estranhamento interior. “Afirmar que o 

mundo inteiro é um palco”, trata-se de uma afirmação que “não pode ser levada demasiado a 

sério11

Sem nos alongarmos no assunto, neste momento, referimos a proposição de Hegel - entre 

outros filósofos, sociólogos, …, psicólogos, que escreveram sobre a linguagem -, pela qual o 

mundo simbólico só se constrói por meio da interacção entre duas ou mais pessoas. “As 

realidades” fundam-se por meio das interacções do indivíduo, ou naquilo que o Eu faz, sendo 

este regulado pelo que Nós construímos socialmente, talvez porque “o conhecimento de nós 

próprios é uma oferta generosa: é de graça” (cito de memória do livro O Sentimento de Si, de 

António Damásio, no qual o sentido atribuído a si é o self de Goffman), e sem este 

”. A ideia de Identidade Deteriorada ou de Estigma que se contagiam como uma 

bactéria, um vírus, uma doença do ser humano, é manifestada pela incapacidade de interacção 

com o Outro. De qualquer maneira, sendo uma tarefa difícil parece-nos motivadora.  

                                           
11 GOFFMAN, Erving, in A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias (tit. Orig.: The Representation of Self in 
Everyday Life, 1959, trad. Miguel Serras Pereira), colecção Antropos, Relógio D’Água Editores Lda., Lisboa, 1993, p. 
296. 



39 

conhecimento será pouco provável o conhecimento do Outro, fundamental à nossa existência 

enquanto seres humanos e, consequentemente, artistas. 

Abordar o tema da autocensura levou-nos à indagação de uma definição e enquadramento 

simples e facilmente perceptível ao longo deste trabalho. A autocensura é, neste contexto, a 

censura aplicada ao meu próprio comportamento, às minhas palavras, aos meus escritos, 

pelos mais diversos motivos sejam estes: morais, éticos, pessoais, profissionais, políticos.  

 

Enric 

Y por extensión a cualquier acto que puede realizar a lo largo de cada día.  

 

Rute 

O mesmo se aplica aos artistas convidados a colaborar neste trabalho e que determinam o que 

pode ser apresentado ou não, com a excepção de textos, em diversos formatos, livros ou 

outros documentos publicados e, portanto, tornados públicos. 

 

Foi igualmente inevitável recorrer ao fundador da psicanálise, Sigmund Freud (1856 - 1939) 

que desenvolveu um método de tratamento próximo de uma arqueologia da alma, que se pode 

traduzir em trazer para o nível do consciente - livre associação de ideias - as experiências 

traumáticas que provocaram os distúrbios provenientes da psique (forma de análise que veio 

substituir o uso da hipnose). 

De qualquer forma, parece relevante referir que o método psicanalítico não foi aplicado.  

 

Enric 

No estamos en ese entorno, pero entender que la plasmación formal en una obra, bajo 

criterios artísticos adolece, o se parece en gran manera a aquello que se propugna desde la 

perspectiva freudiana. Es en definitiva, hacer aflorar aquello que alguien puede llevar dentro.      

 

Rute 

Freud considerou a existência de um conflito entre os impulsos humanos e as regras que 

regem a sociedade. Muitas vezes, impulsos irracionais determinam os nossos pensamentos, as 

nossas acções e até mesmo os nossos sonhos12

                                           
12 Da leitura de obras como Textos essenciais sobre Literatura, Arte e Psicanálise ou A interpretação dos sonhos, 
podemos retirar que o facto dos fenómenos da censura e da distorção onírica corresponderem uns aos outros justifica 
a nossa suposição de que sejam similarmente determinados. Deste modo, presumimos que os sonhos adquirem uma 
forma em cada ser humano mediante a acção de duas forças psíquicas e que uma dessas forças constrói o desejo que 
é expresso pelo sonho, enquanto a outra exerce uma censura sobre esse desejo onírico e que, pelo emprego dessa 
censura, acarreta forçosamente uma distorção na expressão do desejo.  

. Estes impulsos são capazes de trazer à 

superfície necessidades básicas do ser humano que foram reprimidas. Freud demonstra que 

estas necessidades emergem disfarçadas de várias maneiras e que nós, muitas vezes, não 

temos consciência desses desejos de tão reprimidos que estão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1856�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939�
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Assim, a censura, em Freud, é representada pelo Superego13

O sentimento de desprazer que se repete nos sonhos não nega a existência de um desejo. 

Todos temos desejos que preferiríamos não revelar ou mesmo desejos que não admitimos 

nem sequer a nós mesmos. Por outro lado, é justificável ligarmos o carácter de desprazer de 

todos esses sonhos com o facto da distorção onírica, pelo que a distorção do sonho é um acto 

da censura.  

, inibindo os instintos 

inconscientes para que não sejam exteriorizados. Há diversas maneiras de exteriorizar os 

instintos inconscientes e uma delas, para além da revelação dos segredos mais íntimos - 

acções inconscientes, seja no dizer como no fazer reprimido -, é o sonho.  

O Princípio do prazer é a parte que existe em cada um de nós com uma função reguladora que 

actua como uma censura dos nossos desejos e precisamos desta função reguladora para nos 

adaptarmos ao meio em que vivemos. O Ego esforça-se pelo prazer e evita o desprazer. O Ego 

estabelece a conexão entre a percepção sensorial e a acção muscular e tem a tarefa de auto-

preservação, desempenhando a função de armazenamento das experiências na memória. 

Deste modo, e pelas investigações realizadas, considera-se que todos os conceitos ou sistemas 

de conceitos apresentados são permeáveis e não totalitários ou absolutos – trata-se de Arte, 

do Ser e da Vida. 

Se consideramos que no processo de criação existem fases não sujeitas à censura e outras que 

o são, será independente deste critério que, a Obra de Arte, em si mesma, esteja sujeita à 

censura mas, assumindo-se que este Tema não é o objecto de estudo, preserva-se, desta 

maneira a sua autonomia.  

 

Enric 

Básicamente porque la obra por ella misma es otra dimensión a la que se llega por la 

contemplación y no por la acción, aunque exista una interacción. Cuando alguien actúa en una 

obra de arte deja de ser “alguien” para convertirse en obra artística, es una transubstanciación 

que no una transmutación. Y por ser nueva recién creada es imposible la existencia de censura 

en ella misma (Rousseau). 

 

                                           
13 Segundo Freud, a estrutura da psique é composta por Id, Ego e Superego. 
O Id que contém tudo o que é herdado (um grande “armazém”), a estrutura da personalidade original, exposta 
tanto às exigências somáticas do corpo como às exigências do ego e do superego.  
Um pensamento ou uma lembrança, excluídos da consciência mas localizados na área do Id, serão capazes de 
influenciar toda a vida mental de uma pessoa.  
O Ego é a parte do aparelho psíquico que está em contacto com a realidade externa. Desenvolve-se a partir do Id, à 
medida que cada um vai tomando consciência da sua própria identidade. O Ego protege o Id. Tem a tarefa de 
garantir a saúde, segurança e sanidade da personalidade.  
O Superego desenvolve-se a partir do Ego e actua como um juiz sobre as actividades e pensamentos do Ego. É o 
depósito dos códigos morais, modelos de conduta e dos parâmetros que constituem as inibições da personalidade. 
Tem as funções da consciência, auto-observação e formação de ideais. 
Enquanto consciência pessoal, o Superego age para restringir, proibir ou julgar a actividade consciente, porém, pode 
agir inconscientemente. As restrições inconscientes são indirectas e podem aparecer sob a forma de compulsões ou 
proibições. A partir da leitura de FREUD, Sigmund, in A Interpretação dos Sonhos – Edição Comemorativa 100 Anos, 
Imago, 2001 e FREUD, Sigmund, in Textos essenciais sobre Literatura, Arte e Psicanálise, Selecção, prefácio, revisão e 
notas de José Gabriel Pereira Bastos e de Susana Trovão Pereira Bastos, Publicações Europa-América, Mem-Martins, 
1994. 
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Rute 

Trata-se da capacidade ou predisposição do indivíduo (Rousseau, Jean-Jacques, 1712 - 1778) 

perante a Obra: a sua vontade de entrega, ou mesmo (in)corporação (Oiticica, Hélio, 1937-

1980), que pode, por vezes, ultrapassar o artista, mas também pode ser da sua 

responsabilidade - assunto não abordado nesta investigação. 

Esta tese/obra prende-se com Processos de Criação Artística, até às consequentes Obras de 

Arte nas quais a Representação, a relação Vida/Artista/Obra de Arte e, sobretudo, os temas da 

Auto-representação e/ou Autobiografia assumem-se como referentes.  

 

Enric 

Estamos en una dinámica analógica pues la autorepresentación viene determinada por la 

autocensura. Es uno de los criterios utilizados en la fase de análisis y posterior crítica. Existe 

una predisposición para observar aquello que es observable y no otras cosas, los “prejuicios 

innatos” determinados por nuestra propia existencia.  

 

Rute 

Em síntese, conceitos como autoconhecimento, partilha, relação corpo/mente, emoção/razão, 

memória e recordação, ou o Outro, adquirem um papel essencial. 

O diálogo e/ou a confissão a esse Outro accionam um amadurecimento e confronto interiores 

do artista que têm implicações no processo e concretização das obras. 

O desejo de libertação da autocensura pode acontecer e mesmo ser, por vezes, uma conquista 

em determinados aspectos e decisões, pelo que a partilha pode ser igualmente uma mais-valia 

para o autoconhecimento.  

 

Enric 

Esa es la realidad digital, cuando el autoreconocimiento se puede transformar en 

autodescripción no connotada. Por la esencia de la programación en entornos informatizados, 

no somos capaces de representar absolutamente nada puesto que lo único que somos capaces 

de realizar es una definición mediante lenguajes máquinas de una potencial realidad que por 

no ser material sólo existe en la virtualidad. Así pues, por la imposibilidad de ser interpretada 

cumple exactamente con aquel valor científico de la objetividad. Pero nótese que lo es un 

cuando a la realidad del discurso informático, de información, pero no en cuanto a su 

existencia material que solo puede ser consecuencia de una voluntad desveladora.     

 

Rute 

A proposta apresentada baseia-se no encontro com meios e processos que se enquadram, 

neste caso, na narrativa epistolar, cronológica e de carácter ontológico, na qual a disposição 

para a entrega é definidora dos resultados.  
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Enric 

Se crea una realidad aislada y autónoma sólo vinculada a la misma, sin referentes externos 

más que los tecnológicos y filológicos. A ese respecto es interesante establecer el valor del 

diferencial lingüístico pues la misma palabra tiene valores diferentes en entornos idiomáticos 

diferentes. Libertad nunca es libertad.  

 

Rute 

Constato que há uma espécie de valor adquirido socialmente que determina que os artistas 

são livres, ou mais livres do que qualquer outro ser humano – como se de uma característica 

se tratasse. Essa “verdade” ou “característica” é, apesar de cómoda em muitas circunstâncias, 

falsa. “Não consigo de modo algum entender o problema da chamada liberdade ou falta de 

liberdade de um artista. Ele nunca é livre. A nenhum grupo de pessoas falta mais liberdade.” É 

certo que “ele é livre para escolher entre expressar seu talento da maneira mais plena que 

puder, ou vender sua alma por trinta moedas de prata. A frenética busca de Tolstoi, 

Dostoievski e Gogol não foi estimulada pela consciência que tinham da sua vocação e do 

papel que lhes estava destinado? Também estou convencido de que nenhum artista 

trabalharia para cumprir sua missão espiritual se soubesse que sua obra jamais seria vista por 

alguém. Ao mesmo tempo, porém, sempre que estiver trabalhando, ele deve colocar um véu 

entre ele e as outras pessoas, para se proteger contra a abordagem de temas genéricos, 

vazios e triviais. Pois a concretização das possibilidades criativas de um artista só pode ser 

obtida através de honestidade e sinceridade totais, aliadas à consciência de sua própria 

responsabilidade para com os outros.” Assim como Tarkovski, acusam-me frequentemente de 

me distanciar da dita realidade. “Devo admitir, com toda sinceridade, que nunca entendi o 

significado dessas acusações. Não será idealismo imaginar que um artista, ou qualquer outra 

pessoa, seja capaz de se marginalizar da sua sociedade e do seu tempo, de se libertar do 

tempo e do espaço em que nasceu? Sempre pensei que qualquer pessoa, e qualquer artista 

(por mais distantes que possam ser as posições estéticas e teóricas dos artistas 

contemporâneos) deve ser necessariamente um produto da realidade que o cerca14

O que acontece e deverá ser comum a todos nós é a interpretação da ou das realidades, 

cabendo ao artista expressar-se, formalizando em obras de arte, com a responsabilidade da 

socialização - o confronto que aquilo que é o “resultado” do seu ver e sentir, terá nos Outros.  

”. 

Nas circunstâncias apresentadas e determinadas pela vida, poderá existir (neste caso e neste 

contexto, existe) um Outro especial que adquire um lugar de exclusividade intermediária no 

processo. 

Com este Outro (Enric Tormo) foi-se conquistando um nível de censura quase diminuto, mas 

que não anula a autocensura, pela sua interligação com o processo vivencial e pela revisão da 

necessidade de partilha com Outros – assunto presente e desenvolvido ao longo deste 1º 

Momento. 
                                           
14 TARKOVSKI, Andreaei, in Tarkovski - Esculpir o tempo (tit.orig. DIE VERSIEGELTE ZEIT, tradução Jefferson Luiz 
Camargo), 2ª ed. - São Paulo, Martins Fontes, 1998, pp.198,199. 
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A continuidade da partilha pode permitir a abertura a uma consciência dos processamentos 

inconscientes do Impulso da Imaginação Criadora, fundamentais ao reconhecimento da 

localização do Eu e do Outro como parceiro. 

A criação e concretização de uma Tese/Obra implica uma consciência das repercussões, quer 

em termos de conteúdos como nas formas de apresentação e leitura. 

A linha definidora permite inscrever esta tese/obra nas que se denominam como do Domínio 

das Artes, realizadas por artistas ou criadores, numa via que prevê “uma obra ou conjunto de 

obras ou realizações com carácter inovador, acompanhada de fundamentação escrita que 

explicite o processo de concepção e elaboração, a capacidade de investigação, e o seu 

enquadramento na evolução do conhecimento no domínio em que se insere15

Assim, desde a apresentação e aprovação do Projecto de Tese pelo Conselho Científico da 

FBAUP, em 2006, e mantendo a fluição daquilo a que denominamos de Impulso da 

Imaginação Criadora, com os seus ritmos distintos, definiu-se uma abertura a projectos que 

surgissem durante o período de trabalho contínuo da tese decorrentes das vivências, 

conversas, confissões, pesquisas ou indagações acerca das temáticas a desenvolver. 

”. 

 

Enric 

Cabe señalar que la estructura expositiva de los contenidos de esta propuesta están 

directamente relacionados con una organización y caracterización hipertextual. Responden a 

esos mismos criterios usuales y sintácticos. No hay ni un principio ni un final argumentativo. 

Se inicia el recorrido por la circunstancia temporal de una cena y se termina en una fecha 

casual del calendario. No se sigue ninguna argumentación lineal, en todo caso se presentan 

“imputs” situados en el mismo plano o en planos diferentes, pero referenciados a sí mismos en 

cuanto lo son por el resto. No existe una sola narrativa posible, sino múltiples en relación 

directa a la contingencia de la exposición o de la lectura. Se presenta un material que el 

usuario puede alterar o manipular en su lectura, haciéndolo coautor de los resultados 

individuales. En consecuencia no puede existir una sola y única narrativa y por lo tanto 

tampoco se define ninguna argumentación al conjunto. Como consecuencia de todo ello no 

existe ninguna conclusión.  

Se podrá objetar que según esas particulares, lo presentado, no es una tesis tradicional. ¡Claro 

que no! Ya lo hemos anunciado desde las primeras líneas que estábamos proponiendo un 

nuevo modelo de tesis en arte. Por el contrario ¿alguien puede afirmar que lo presentado no es 

arte? Nadie. Responde exactamente a su estructura. Se presenta un lapsus de tiempo definido, 

dentro del cual se ha producido diferentes exposiciones. Sus contenidos se vinculan los unos 

con otros. Se puede iniciar el camino desde cualquier lugar y recorrerlo según los intereses 

particulares del espectador. Se dibuja una personalidad, si se quiere un estilo del autor. Etc. 

Etc., etc. No olvidemos que estamos delante una obra síntesis, ninguna retrospectiva, ni tan 

                                           
15 In Decreto-lei nº 230/2009, de 14 de Setembro - Anexo 2. 



44 

siquiera monográfica. Obra que quiere mostrar a la universidad el valor de los estudios en 

Bellas artes y que presenta una alternativa al modelo científico en crisis. Así vemos como:         

 

Rute 

São os resultados desta vivência de quatro anos que se apresentam com a respectiva censura 

incorporada e assumida como uma realidade incontornável. 

São conjuntos de obras e exposições realizadas individualmente, em parceria, em co-autoria, e 

também descrições de projectos/ideias que não passaram do papel e que um dia poderão ou 

não concretizar-se. 

São aquilo que pode ser dito e tornado público das conversas tidas com diversos artistas16

São Pensamentos Altos

.  
17

São as recordações e as memórias trazidas para os diversos presentes (pela revisitação 

realizada aos escritos em diversos períodos e datas que se inscrevem no tempo delineado para 

a realização deste trabalho). 

, ou em voz alta, que fui tendo durante este período e que registei 

em momentos e estados diversos. Um exercício valioso que nunca pensei ser tão difícil nem 

tão enriquecedor. 

São o resultado de uma experiência/acção docente e do muito que aprendi com alguns dos 

meus alunos e dos momentos de partilha que tivemos em diversos projectos nos quais nos 

envolvemos ou no “confessionário” - estou certa que centenas deles se recordam destes 

espaços improvisados onde os recebi e recebo horas a fio. 

Por tudo isto, esta tese/obra não poderia ser muito diversa da forma como se apresenta. 

Parte-se de um conceito que segue um processo. A obra original deverá ser fruída e portanto 

exposta, apresentada publicamente para que cada um a interprete livremente - um grande 

corpo, um magma plástico, um hipertexto analógico, uma instalação performativa que implica 

aqueles que participam activamente neste processo. 

Um grande corpo de pele, de papel, magnético: um magma disforme e orgânico, efémero no 

espaço mas perene no tempo. Um corpo/objecto que é, simultaneamente, performático e 

performativo em contágio por ligação a outros corpos – uma representação formal, 

tridimensional, sensorial, não-narrativa, como a vida. Um corpo/matéria de aparente 

fragilidade.  

Sem objectivos de concluir um estudo, termina-se uma fase de um processo contínuo que 

poderá auxiliar a outros estudos, de outras áreas do conhecimento e, particularmente, 

permitir-me prosseguir por caminhos nos quais a Arte em geral e as Artes Plásticas, em 

particular, são o meu estar na vida e com a vida. 

                                           
16 De uma forma mais ou menos intuitiva, decorrente da experiência e de pesquisas realizadas ao longo dos anos, 
elaborou-se uma listagem de artistas de acordo com o tema, as proximidades conceptuais e/ou formais. Todos foram 
contactados mas por motivos diversos nem todos constam neste trabalho. 
17 Senti, por demasiadas vezes, necessidade de exteriorizar vocalmente pensamentos a um ritmo que não tinha 
capacidade de registar por escrito. A velocidade da mente não o permitia. Certa de que nem tudo ficaria dito, resolvi 
registar alguns momentos em áudio. Conversei solitariamente no silêncio que me envolvia, em casa, por vezes na 
companhia da Fuji (a minha gata). Um dia, dei ao meu orientador para ouvir porque considerei que entenderia o 
motivo de tais registos. Decidimos juntos que se integrariam neste objecto/documento. 
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Enric 

Si los médicos hacen medicina, los químicos química, los ingenieros puentes, etc. Los artistas 

hacemos arte y sólo pueden ser juzgados por ello. El problema que plantea esta tesis es 

establecer los criterios para poder juzgar el arte. Esos deben ser, por su valor científico, 

definidos y manejables. Pues son los mismos criterios necesarios para ofrecer una formación 

artística y no una formación en arte. En definitiva esta es la mayor aportación de la tesis. No 

sentamos las bases para una polémica, partimos del convencimiento de muchos años de 

práctica artística y muchos de docencia y pedagogía artística.   

 

Rute 

A versão publicação depende de diversos factores e será em formato a definir. A versão on-line 

poderá ser visitada na hiperligação da página Web www.ruterosas.com na qual se fazem, 

igualmente, ligações a outros projectos integradores deste contínuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruterosas.com/�
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2. Falamos do Processo de Criação da Obra de Arte?  

    - Linguagem e Discurso  

    - Tempo/Espaço e Não-narratividade  

    - Denotativo e Conotativo  

    - Verdade e Verídico  

 

 

Faça você mesmo um Caminhando.  

Uma experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo18

Estar no Parque de Castrelos é sentir os cheiros, as temperaturas,  

. 

permitir ou predispor o meu corpo para que absorva e digira tal diversidade sensorial… 

observar os caminhos visíveis construídos pelas raízes de árvores como as das Magnólias -

árvores primitivas, poderosas, protectoras, femininas –  

foi imaginar outros caminhos… caminhos de vida. 

Consciente que a Natureza,  

mesmo quando intervencionada pelo Homem, é sempre poderosa e surpreendente e que  

a obra de arte é um produto humano que não é eterno restando dela a memória ou 

recordações da sua fruição,  

levaram-me a propor a intervenção escultórica Caminhando…  

no Parque e para o Parque, em diálogo, partilha e, por vezes, confronto. 

Neste caminhar, desenhando e esculpindo a diferentes ritmos, velocidades…  

sem pressa, mas em direcção a um objectivo agradável (Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778) 

no qual o tempo e a maneira como se desfruta dele,  

sem saber o que sucederá após o passo seguinte, estimula-nos a prosseguir.  

Passeando, correndo, parando, avançando em direcção a…  

seguimos e/ou somos seguidos,  

tropeçamos, por vezes, caímos e reerguemo-nos…  

sentimos e somos sentidos, observamos e somos observados,  

ouvimos e somos ouvidos, entendemos e somos entendidos  

umas vezes mais ou melhor e outras vezes menos ou pior…  

emocionamo-nos e emocionam-nos. 

Na relação umbilical Arte-Vida / Vida-Arte19, como forma de conhecimento do mundo20, 

considero que os assuntos do artista são as emoções e as ideias. Ambos21

                                           
18 CLARK, Lygia, in Caminhando, Livro-obra, Rio de Janeiro, 1983. Lygia Clark, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, 
Barcelona, itinerância: MAC, Galeries Contemporains des Musées de Marseille, Fundação de Serralves e Société des 
Expositions du Palais des Beaux-Arts, entre 1997 e 1998, p.151. 

, 

19 Afirmação recorrente do pensamento de Richard Wagner, in WAGNER, Richard, A Arte e a Revolução, tradução: José 
M. Justo, Edições Antígona, Lisboa, 1990. 
20 PAPE, Lygia, na abertura da página Web do Projecto Lygia Pape, www.lygiapape.org.br 
21 “The subject of the artist is: Emotions ... and ideas. Both”, BOURGEOIS, Louise, in Sanity - Statements from a film-
in-progress by Marion Cajori and Amei Wallach, 1998-9. BERNADAC, Marie-Laure e OBRIST, Hans-Ulrich, Louise 
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 num compromisso através do qual a obra oferece ao artista sugestões  

que podem sobrelevar o seu projecto inicial enquanto criador.  

Do processo de criação e da obra de arte,  

o artista recebe ensinamentos constantes e partilha-os através das suas obras. 

Por fim, autónoma, a obra será comunicante. 

Afinal, quem sou eu? Quem somos nós?  

O que somos ou valemos isoladamente? 

Poderá ser deixar algo de mim e que possa prosseguir para além de mim ou de nós,  

porque dependendo da intensidade das vivências de cada um, do olhar, da interpretação,  

ou das experiências que cada um teve,  

todos sentimos e emocionamo-nos…  

mas, uns vivem e outros já morreram mesmo antes do seu último suspiro22

As raízes seguem o seu caminho... 

. 

Rute Rosas, 201023

 

 

 

Caminhar com Enric Tormo Ballester é uma tarefa tão árdua como aliciante. É crescer, 

aprender, todos os dias, sem se dar conta. Por vezes senti medo que este tempo terminasse… 

o receio que a partilha se diluísse, fosse menos intensa… mas estou certa que isso não 

acontecerá. Estes são os passos necessários à maturidade de uma grande caminhada que é a 

vida. 

 
       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Bourgeois – Destruction of the father Reconstruction of the father, Writings and Interviews 1923-1997, Violette 
Editions, Grã-Bretanha, Londres, 1998, p. 367. Tradução livre. 
22 Remetendo para GODARD, Jean-Luc, e para a frase que abre a Reflexão Introdutória. 
23 ROSAS, Rute, texto escrito a propósito da Escultura/Intervenção Caminhando… 2010 - Dimensões: ~ 250 x 2000 x 
5000 cm (realização in situ), Materiais: modelação de terreno/terra, relva, ferro - para ser publicado no catálogo do 
Projecto Cidade de Soños, em Vigo, organizado pelo Concello de Vigo, a pedido da Curadora Cuqui Piñeiro. Porto/Vigo, 
Julho 2010. Agradeço a todos os que estão envolvidos no projecto Cidade de Soños e 3+2 – Artistas na Rúa e 
directamente a assistência e cumplicidade de Miguel Carvalho e José Simões. Remete-se o leitor para o Apêndice 2 
onde poderá visualizar fragmentos do processo. 

rute
3.1.

rute
3.1 - 1
“Faço aquilo que posso e que acho que sei fazer a partir da minha experiência: fui aluna, adolescente, sou professora, artista plástica, mulher, cidadã.Aprendi com o que recebi de positivo e negativo, o desejável e o indesejável, o que observei, … O que senti, me fez rir ou chorar, …Como professora aprendi a fornecer as ferramentas que não recebi e me fizeram falta, a dar continuidade a alguns ensinamentos que não esqueci em todo o meu percurso enquanto estudante (…).No mesmo sentido aprendi que é muito importante dar acompanhamento aos alunos e contribuir, caso se interessem por isso, para prepará-los para a vida profissional. Estar do lado deles na ajuda da construção dos seus alicerces para que se sintam mais seguros. Sinto-o como uma obrigação moral e ética.Tenho assistido aos resultados desse trabalho e sinto-me muito feliz. Alguns ficaram amigos e colegas e outros colegas bem sucedidos.Considero que não há concorrência na Arte. A Arte é muito superior a isso”.A minha experiência como docente iniciou-se em 1994 como Técnica Especializada de Artes Têxteis na Escola Artística de Soares dos Reis onde fui igualmente docente de Desenho e de Projecto - entre outras actividades para além da docência. Encontrava-me a finalizar a Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura, o que se revelou uma experiência gratificante e enriquecedora por, entre muitos motivos, ter sido simultaneamente docente e estudante, numa fase inicial, e ter, posteriormente, experienciado diversos modelos e níveis de ensino.Leccionei sempre em Instituições de Ensino Artístico e quando fui admitida como Assistente Estagiária para Disciplinas da Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura na F.B.A.U.P. trazia comigo alguma experiência docente, artística, a experiência enquanto discente desta instituição de Ensino Superior Público e a vontade de dialogar e apoiar os meus colegas na correcção do que me/nos tinha faltado, ou que considerava terem sido lacunas de formação, pelo que sentia, observava e pelas conversas com outros colegas de curso e/ou ano, da mesma instituição ou de outras análogas. Durante os cinco anos da minha licenciatura e concretamente no que diz respeito às disciplinas relacionadas com as Artes Plásticas – Escultura, considero que nos tempos dedicados à nossa formação sempre houve uma atenção primordial ao ensino técnico, ferramental e que independentemente das alterações estruturais decorrentes, a expressão Tecnologia tem-se acentuado em detrimento de uma formação Artística ou em Arte.Se esta é uma realidade, caber-nos-á aceitá-la como condição, ou não concordando, manifestar a nossa desaprovação fundamentada.Consideramos a docência uma vocação ou se quisermos dizer de outra maneira, um talento – uma profissão que implica uma relação Corpo/Mente, Emoção/Razão.  ROSAS, Rute, in VOCA 01 – Revista de Arte no Porto, “em Conversa”, pp.48-51, Julho 2008. Uma conversa/entrevista realizada via e-mail durante o mês de Maio de 2008- texto integral em www.ruterosas.com  O Ensino Superior encontra-se sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior donde não estará errado deduzir que Arte será, institucionalmente, sinónimo de Ciência ou de Tecnologia, o que será semelhante a dizer que quem se forma superiormente em Arte poderá vir a ser um cientista, um técnico ou um funcionário do Ensino Superior. Acrescenta-se que uma das bolsas de estudo às quais geralmente os estudantes de mestrados e doutoramentos recorrem é atribuída pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Não faria sentido a introdução da palavra Arte pelo seu distinto significado?   A título de curiosidade, teremos que ter algum cuidado com a utilização desta terminologia quando por exemplo verificarmos o seu significado num dicionário comum de língua portuguesa. Um dicionário, como qualquer outra publicação, tem autores, editoras e inúmeras edições ao longo do tempo, pelo que as definições também sofrem alterações no Tempo e no Espaço pelos mais diversos motivos. 	

rute
3.1 - 1
Marked set by rute
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Hoje, 23 de Agosto de 2010, recebi mais uma c@rta que ilustra o que pretendo dizer: 

 

Rutita Linda, 

ya de vuelta despues de esa excursión al pasado remoto de nuestra cultura. es n salto en el 

tiempo importante. lo curioso del país es que es un no lugar. no es ni africa ni europa, 

tampoco es oriente ni occidente, no es antiguo ni moderno, simplemente no es nada solo 

egipto. se vive de manera distinta, pero como en todos estos paises na misria es igual. en 

resumidas cuentas vale la pena visitarlo. por otro lado he vivido la experienza de ser turista. 

desde hace muchos años no habia vivido eso. cuando viajo como normalmente voy por trabjo 

o con una agenda determinada las cosas suceden, pero esta vez ha habia esa distancia de 

turismo de saberse fuera de lugar y como observador. es divertido no contaminarse, no 

implicarse, simplemente dejarse que lo lleven. bueno en cualquier caso toda un experienza 

que seguro no voy a repetir en el mes de agosto, logré sobrevivir a los 56 grados centigrados 

a la sombra. esa sensación de calor de absoluto calor seco, no húmedo como en bcn.  

tambien y para no perder la costumbre perdí vuelos y las maletas, eso tan simple que siempre 

pasa en los paises no europeos de primer órden. 

hoy domingo empiezo la última parte de esas vacaciones que han sido diferentes en los 

últimos quince años. supongo que mañana voy hacia valaencia. digo supongo porque tengo al 

perro pequeño en curas diversas poruqe se peleó con otro perro casi diez veces mayor que él y 

como es lógico lo tengo cosido por distintos sitios. 

¿bueno como sigue nuestra rutita? tabajando como siempre, ¿no?. algo ilusionada con el nevo 

proyecto personal, espero.  

estaré en vañencia sin net, pero si me avisas por sms puedo ir a un locutorio donde puedo 

conectarme. 

Besos antiguos 

E.T. 

--  

siempre a su disposición, dentro de un orden. 

Enric Tormo 

 

No mesmo dia, respondi: 

 

Torminho, querido! 

 

Que saudades e que bom saber novidades tuas e da tua experiência como turista. Que bom! 

não te esqueças de comer bem e bastante... porque estás muito fininho... quase invisível... e 

agora com todo o calor egípcio...nem quero imaginar!  

onde estás? és tu, torminho? hihhihihih (será isto que vou dizer quando estiver contigo?) 
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Aqui e comigo... 

estou bem... sinto-me bem em geral e isso é importante (também fiz análises ao sangue e 

urina e estou super bem! amanhã vou à médica para mostrar melhor. faço o meu 

levantamento anual de informação de saúde) 

mas mistura-se muita coisa e procuro estar sempre a organizar... mantendo tranquilidade. 

  

necessitava de uns dias de férias. Como dizes, é muito diferente quando vais a algum lugar 

com agenda ou sem agenda, como turista... mas eu, neste momento, não preciso de viajar 

como turista e a um lugar desconhecido. Seria um perigo porque tenho a sensação que depois 

não conseguia fazer mesmo nada e porque não posso sair 15 dias... sabes bem porquê. 

  

infelizmente não é só a tese... é toda a minha vida (e isso tb sabes o que é). voltei a ter de 

estar com a minha mãe muitas vezes (está mesmo doente... e por dentro, no seu interior... e 

culpa-se de me tirar tempo, mas se não estou pede perdão mas precisa que eu esteja). 

do meu pai biológico nem te falo... será um assunto a resolver depois. 

 (…)  

isso não me preocupa, por um lado, mas por outro e como convivo e vivo numa sociedade 

como esta que conhecemos torna-se cada vez  mais difícil expressar e ser entendida de acordo 

com aquilo que sou. 

 (…)como te dizia... vou tentar sair do Porto uns dias, mas para perto. Apenas para me 

desconectar de tudo. Não sei como nem quando... mas começa a ser urgente!  

o doutorado está a avançar em várias direcções, porque tenho de ter a parte da exposição 

garantida e não é simples. 

estou em contacto com amigos do Brasil (para ter mais obras de artistas), pedi uma reunião 

com o director do Museu de Santiago (CGAC - centro galego de arte contemporânea) e a 

Anxela e o Nilo estão a ajudar (…) 

Entretanto a minha pag web estará pronta e com nova imagem... tudo bem e fantástica, 

esperemos! pagarei quase 2000€ por isso mas é importante por tudo. para a tese, para o meu 

trabalho, para mim,... para e por tudo! 

  

os textos da tese estão a ser trabalhados... sim 

 

Como sabemos, queria entregar a tese antes do fim de Outubro. Não está a ser fácil… como 

sabes… veremos.  

bem, vou continuar a vidinha...  

que o pequeno cão fique bem! 

espero que os teus filhos estejam contentes, como tu me pareces estar! 

diz-me depois quando pensas vir aqui em Setembro para que eu me organize, em tudo. 
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seria muito bom se ficasses uns dias para avançarmos ao máximo com a tese.  

um beijo enorme no coração com muitas saudades tuas, 

rutita 

 

Foi numa conversa tida no Skype, abordada na c@rta de 9 de Julho de 2006, Domingo, Re: 

depois do Skype – 4. C@artas – do Tempo e da partilha partilhável - que me apercebi da 

necessidade da total abertura e confiança, sem medo das fraquezas, dos problemas 

envolventes, de rir ou chorar. Num processo como este, confia-se no Outro, procura-se 

entender o Outro, respeitando as suas ideias, partilhando as nossas. 

A partir deste momento tornou-se clara a interiorização dos processos metodológicos 

enunciadores deste percurso e ambos estávamos conscientes da predisposição necessária mas 

também que se trataria, muitas vezes, de um desafio doloroso. 

Ao longo do tempo e de muitos momentos de reflexão, de escrita, de conversas presenciais ou 

não, de troca, a segurança na possibilidade e responsabilidade de entender processos de 

criação pela tentativa de tornar consciente e de verbalizar ou escrever, possibilitou que se 

fosse construindo um Corpo imenso expresso pela vontade/necessidade de entender outros 

colegas, outros artistas - aquilo que se passa em nós antes e durante o processo de 

materialização das nossas ideias/pensamentos, sonhos, devaneios ou, muitas vezes, o que se 

intui. 

 

 

   2 
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As correspondências entre memória e recordação, sentidos, sentimentos e emoção (cujo 

estudo foi desenvolvido na dissertação de mestrado que realizei e enunciada ao longo deste 

trabalho) mantêm-se uma variante elementar para o prosseguimento de estudo dos 

Processos de Criação24

 

/Projectos Artísticos e naquilo que se designa nesta tese/obra de 

Impulso Artístico ou Impulso da Imaginação criadora. 

“Eu não estou a tentar convencer ninguém de nada – não posso. Tudo o que posso fazer 

é ter estes flashes de intensa experiência que se representam por isto, por isto e por 

isto. Isto é uma das bases da repetição no meu trabalho – ter que fazer uma 

desintegração de todas estas partes é, para mim, impossível porque tomo sempre uma 

posição, que mexe tanto comigo, que o processamento do pensamento não tem espaço. 

É pensando a propósito daquilo que eu perdi, pedacinho por pedacinho, à noite ou em 

viagem, (...) que eu encontro uma forma de reparar a dificuldade, fazendo uma peça. A 

um determinado nível, isto é concepção – a arte é acerca da vida. (...) Não é dedutivo, é 

intuitivo25

 

”. 

Passados mais de 2000 anos da presença de Platão (Atenas, cerca de 400 a.C.) nesta vida, 

este filósofo deixou-nos uma herança que ainda hoje é considerada e relevante naquilo que diz 

respeito ao desenvolvimento das suas teorias e pensamentos26

Na procura da Verdade pelo Conhecimento, ou Sabedoria (Fileo – amo e Sophia - sabedoria, 

conhecimento), atravessamos uma longa história na qual participam diversos filósofos e, 

consequentemente, escolas ou períodos filosóficos. Com a decadência da retórica sofista e a 

chamada Revolução Socrática, o Diálogo atinge a forma de expressão primordial do 

pensamento, tornando-se o maior e mais rico valor de comunicação humana. 

. 

Um dos episódios mais conhecidos é o aforismo inscrito nos pórticos do Templo de Delfos 

Conhece-te a ti mesmo ao qual Sócrates (Atenas, 496-399 A.C.) terá respondido: “só sei que 

nada sei”. 

Como Sócrates exerceu a sua filosofia através do diálogo, é de Platão, Xenofonte e Aristóteles, 

que nos chega toda a documentação acerca da sua filosofia. 

Assim, a obra de Platão coloca questões de conduta ética e política e cuja finalidade é sempre 

a busca da Verdade por meio da Dialéctica sendo que a grande figura dos diálogos é Sócrates. 

                                           
24 Hoje parece estranho que até ao início do século XIX a palavra criação estivesse tão directamente associada à ideia 
de Génesis (do grego Γένεσις) supondo o retirar do nada – uma palavra teológica. O sentido de criação artística tem 
origem com o idealismo romântico e com o pensamento de que o artista cria uma outra natureza (PERRONE-MOISÉS, 
Leyla, 1993). O Romântico renuncia o sentido classicista, “tratando de temas que abrangem, entre outros, o indivíduo 
e a sociedade. Isso não significa dizer que o carácter individualista desse período confirme originalidade nas 
composições, mas permite pressupor que o texto se pretende novo, pois, ao nascer do íntimo do poeta, a criação será 
peculiar.” Neste sentido existe uma aproximação entre o pensamento de Leyla Perrone-Moisés e Roland Barthes: 
“Optando pela modernidade, restam à crítica duas possibilidades. A primeira é científica (…) Teremos então uma 
metalinguagem cada vez mais formalizada, cada vez menos verbal e discursiva. (…) O outro é o da escritura. (…) Esse 
discurso (…) entrará, em pé de igualdade com o discurso poético, na circularidade infinita da linguagem”, PERRONE-
MOISÉS, Leyla, in Texto, crítica, escritura. São Paulo, Edições Ática, 1993, 2ª edição, p.29. 
25 BOURGEOIS, Louise, in Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father, pp. 158-160, 
trad. livre. 
26 A título de curiosidade, O Mito da Caverna, narrado por Platão no livro VII da República, parece ter impulsionado 
José Saramago na escrita de A Caverna. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga�
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A definição de dois tipos de realidade, uma sensível e uma inteligível, que definem o Homem 

pela sua relação corpo/alma, corpo/mente, continua a ser contemporânea – Teoria das Formas 

e Teoria das Ideias. 

Segundo Platão, o que permanece num objecto é a Ideia; mais precisamente, a participação 

desse objecto na sua Ideia correspondente. E a mudança ocorre porque esse objecto não é 

uma Ideia, mas uma incompleta representação da Ideia desse objecto. 

A sua visão gnoseológica do conhecimento - baseada na teoria que explica como se podem 

conhecer as coisas, possível de exemplificar a partir da ideia de que uma recordação existe no 

sentido individual, sendo a Ideia que cada um de nós tem da forma como “vê” ou “relembra” 

determinada coisa, segundo o princípio do conhecimento ontológico - é a capacidade de 

recordar denominada por Platão de anamnesis27

Como o seu mestre Sócrates, Platão busca descobrir as verdades essenciais das coisas. As 

coisas devem ter um outro fundamento, para além do físico, e a forma de buscar estas 

realidades vem do conhecimento, não das coisas mas do além das coisas. Esta busca racional 

é contemplativa. Isto significa procurar a verdade no interior do próprio homem, não 

meramente como sujeito particular, mas como participante das verdades essenciais do ser 

com experiência do sensível.  

. 

Quando se desenvolve um trabalho ao longo de um tempo, vão-se resolvendo os seus 

desígnios através da experiência que se adquire - provavelmente podemos falar de 

conhecimento científico em termos alargados e na maior das amplitudes do termo. 

Provar, ter provas de, comprovar que, são requisitos da ciência e considerando que o tempo é 

linear, bastar-nos-ia demonstrar uma vez cada um dos exemplos/questões aplicando a regra 

do seu funcionamento, mas… o que agora é verdade pode não o ser amanhã. 

Independentemente da liberdade e dinâmica que estas considerações implicam, o método 

científico, como o conhecemos, resulta de uma sustentação das nossas afirmações e esta, por 

consequência, parece retirar muita da validade da opinião de quem vive a experiência, reflecte 

sobre ela e escreve acerca dela - a normalização de um método não valora o conhecimento 

verídico, vivencial independentemente da intensidade ou qualidade. 

A diferenciação entre verdadeiro e verídico na escrita, por exemplo, passa pelo referencial, 

pela citação de vários autores que sirvam à sustentação de um pensamento ou ideia. Trata-se 

de uma questão de conforto e passividade, quando, pelo contrário, dir-se-ia que o 

conhecimento é dinâmico e não-pacífico. 

Segundo Foucault (1926 - 1984), quando alguém constrói um discurso oral está dentro daquilo 

a que se chama verídico e, portanto, não é obrigatoriamente verdadeiro por não ser passível 

de ser comprovado e, consequentemente, não se adapta ao método científico. Por outro lado, 

e em termos psíquicos, o discurso necessita de ser verídico para ser credível, 

                                           
27 Segundo Platão a Memória divide-se em Passiva – que conserva as sensações – e Activa - a reminiscência ou 
anamnese – que será o aprender, um movimento voluntário e activo para recordar. Platão insere a arte de cultivar a 
memória na teoria geral do conhecimento problematizando o acto de recordar. Na República define a sua teoria da 
reminiscência contando a história do Mito de Er para tratar a memória e o esquecimento, do mesmo modo e como já 
foi referido, utilizou o Mito da Caverna para ilustrar a relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gnosiologia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1926�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984�
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independentemente de se tratar de mentira ou verdade e daí que Foucault refira que o que 

dizemos é muito mais do que aquilo que dizemos ou que “um mesmo conjunto de palavras 

pode dar lugar a vários sentidos, e a várias construções possíveis28

 

".  

É neste contexto que encontramos semelhanças com o que acontece com a prática artística 

por esta ser aberta e susceptível de várias interpretações, pelo que poderemos concluir que o 

discurso oral tem características semelhantes aos da poética processual da criação 

plástica - é verídico e conotativo. 

Saliente-se que a linguagem verbal contempla determinadas características que a distinguem 

da arte. A linguagem verbal, assim como a escrita, tem uma gramática, um sistema de 

ordenar os conteúdos que a condicionam e a regulamentam - estamos condicionados pelos 

limites da semântica.  
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Além disso, a linguagem verbal permite remeter-nos directamente para a ideia, enquanto em 

arte a verbalização poderá servir como um meio para chegar à ideia: poderá servir para 

descrever, explicar técnicas, processos operativos ou enquadramentos, não deixando de ter 

carácter conotativo - a realidade da Arte dá-se pela sua própria existência. 

                                           
28 FOUCAULT, Michel, in L’Archéologie du Savoir, Éditions Gallimard, Paris, 1969, pp.147, 148, tradução livre. Podemos 
encontrar esta publicação online em http://www.scribd.com/doc/2465728/Foucault-Michel-Larcheologie-Du-Savoir.  
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“Mesmo que alguém fosse capaz de expressar tudo o que está no seu interior, não o 

conseguiríamos compreender29

O grande filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) esclareceu, durante as diferentes 

fases do seu percurso, que a linguagem não deve ser tratada de forma normativa, mas 

clarificou igualmente o seu carácter público.  

”. 

A estrutura peculiar dos seus escritos, maioritariamente póstumos, apresenta um carácter 

dialógico que implica e considera a nossa história individual, o nosso conhecimento, ou seja, as 

nossas representações do mundo. Escreveu maioritariamente em parágrafos curtos, fazendo 

observações, encadeamento de pensamentos com aparentes mudanças repentinas de assunto 

mas com uma intenção que explicita claramente:”quero diminuir a velocidade de leitura com 

minhas incessantes marcas de pontuação. Pois gostaria de ser lido lentamente (Como eu 

próprio leio.)30

Em seu entender, a compreensão linguística não é um processo mecânico e relaciona-se com 

processos não conscientes - não é clara nem delimitada – pelo que utilizou terminologias como 

forma de vida, para o entendimento daquilo que esta representa como jogo dinâmico. 

”. 

Nos jogos de linguagem – que contrapõem o sentido da lógica normativa da linguagem - é 

fundamental para quem deles participe seguir algumas regras como, por exemplo, ouvir, 

compreender, acompanhar, comprometer-se31. Para Wittgenstein, a linguagem é uma forma 

de acção que envolve a significação das formas de vida e cultura, ou ainda, uma rede de 

significações que envolve tanto a forma de vida quanto o que acreditamos enquanto cultura. 

Nas suas palavras “uma linguagem é um aspecto da acção humana, enraizada no 

comportamento humano. Ela não surgiu a partir de algum tipo de raciocínio. Falar é agir; e 

verbalizar palavras e sentenças está entrelaçado a actividades humanas que ocorrem dentro 

do mundo do qual somos parte. Uma linguagem em uso é parte de uma forma de vida32

Se em Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein escreve, que “acerca daquilo de que não 

se pode falar, tem que se ficar em silêncio

”.  

33

                                           
29 WITTGENSTEIN, Ludwig, in Últimos Escritos Sobre a Filosofia da Psicologia, tradução: António Marques, Nuno 
Venturinha e João Tiago Proença, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, Lisboa, 
2007, p. 91. 

”, como se de alguma maneira resumisse o sentido 

do livro, posteriormente, vem clarificar e acentuar esse mesmo sentido, aclarando que a sua 

obra admite o que nela se apresenta e tudo o resto que não escreveu – que entende como a 

parte que importa – e arremata esclarecendo que “não pode haver proposições da Ética. As 

proposições não podem exprimir nada do que é mais elevado. É óbvio que a Ética não se pode 

30 WITTGENSTEIN, Ludwig, in Cultura e Valor, Edições 70, Lisboa, 1996, p. 77. 
31 Os problemas da relação entre realidade e pensamento, falsidade e veracidade do discurso estão presentes ou são 
colocados desde Parménides. Platão percebe os limites do pensamento de Parménides e observa que os sofistas usam 
o discurso falso para apresentar aquilo que não-é como sendo. O discurso sobre o mundo pode ser representado e 
esta apreensão, que é um exercício intelectual de captação do objecto, também é uma relação entre realidade e 
pensamento sendo este um dos vários questionamentos que acompanham a filosofia desde Parménides até 
Wittgenstein. 
32 WITTGENSTEIN, Ludwig, in Cultura e Valor, p. 133. 
33 WITTGENSTEIN, Ludwig, in Tratado Lógico-Filosófico – Investigações Filosóficas (título original: Tractatus Logico-
Philosophicus com introdução de Bertrand Russel, 1961, Philosophical Investigations, 1985), tradução e prefácio: M. S. 
Lourenço, 2ª edição revista, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1995, p. 142. No Anexo I desta edição podemos 
ainda ler: “do que não se pode falar, é melhor calar-se: … e mais nada o que mostra que a linguagem não pode 
exprimir tudo”, p. 35. 
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pôr em palavras. A ética é transcendental. (A Ética e a Estética são Um)34

Isto quer dizer que, existindo um limite interior, o vivencial, e um limite exterior, o místico – 

que possibilita entender que a palavra limita mas simultaneamente ilumina quando 

relacionando-se com a Ética, como possibilidade de Evolução Moral, uma vez que a Estética se 

encontra dentro da linguagem e a Ética fora da linguagem -, a Ética será uma ferramenta para 

esta evolução. 

” - numa cisão entre 

a Lógica e a Ética e, consequentemente, a Estética. 

Será relevante ainda que entendamos que, nesta cisão lógica/ética, a ideia de procurar a 

essência do sentido no domínio da lógica – denotativo - é diversa numa relação ética/estética 

pela impossibilidade de utilização de normas ou critérios objectivos em artes plásticas pois 

estes são do âmbito da ética e da estética e portanto, transcendentais ou conotativos. 

Deste modo, Wittgenstein deixa evidente a sua necessidade de ocultar, obrigando-nos a uma 

reflexão sobre os limites da linguagem – entre o dizível e o não-dizível. 

 

Se, como já referimos, as obras de arte que são tratadas na tese/obra são representações 

plásticas da experiência vivencial dos artistas - autobiográficas, auto-referenciais ou da auto 

representação - e que, como qualquer obra de arte, só existem depois de 

formalizadas/materializadas - independentes do artista e sujeitas à interpretação, à vivência e 

ao olhar/sentir de quem as frui -, dir-se-ia da livre acepção e fruição da obra de arte:  

“Nós vivenciamos a expressão do pensamento35” entendida como “expressão representada36

Na revista IDE

”. 
37 podemos ler um artigo do psicanalista João A. Frayze-Pereira38

                                           
34 WITTGENSTEIN, Ludwig, in Tratado Lógico-Filosófico (título original: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922). 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2008, p. 138.  

 que se inicia 

com um conjunto de perguntas: “Qual a relação existente entre o modo de vida do artista e as 

obras que criou? Pode-se dizer que a vida é o factor condicionante da obra de arte? Ou, ao 

contrário, é a obra de arte por fazer (como um objecto futuro) aquilo que determina a vida do 

artista (como o seu passado)?” Nas pesquisas que foi realizando com diversos artistas 

plásticos, todos “revelaram um aspecto básico comum: todos acabaram mostrando estar em 

busca de si mesmos mediante o processo de trabalho”. Acrescenta ainda que o processo foi 

“muito intenso do ponto de vista emocional. Quer dizer, o facto de eu estar interessado na 

vivência singular dos artistas durante seu processo de trabalho – vivência que quase sempre 

procuram ocultar dos terceiros (é seu segredo) – transformou a minha posição de pesquisador 

na de testemunha dos aspectos dolorosos rememorados por eles, numa situação de 

proximidade afectiva crescente. Foi assim que me tornei o depositário de segredos pessoais”. 

35WITTGENSTEIN, Ludwig, in Últimos Escritos Sobre a Filosofia da Psicologia, p.206  
36 Op. Cit., p.207 
37 A Revista IDE é uma publicação semestral da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, desde 1975, e tem 
como linha editorial o diálogo entre psicanálise e cultura. http://www.sbpsp.org.br/ide/ 
38 No seu livro Arte, Dor – Inquietudes entre Estética e Psicanálise, 1ª Edição, 2006, AE, Ateliê Editorial, o autor 
reflecte acerca das Arte Plásticas e uma Psicanálise Implicada e não Psicanálise Aplicada. 

http://www.sbpsp.org.br/ide/�
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Assim, considera que “no contexto da arte contemporânea, uma temática candente é a relação 

arte/vida39

O exercício para a obtenção do autoconhecimento continua a ser um caminho árduo e 

metódico, mas nem por isso menos aliciante ou prescindível. 

”. 
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"Inventei a cor das vogais! – A negro, E branco, I vermelho, O azul, U verde. – Regulei a 

forma e o movimento de cada consoante e, com ritmos instintivos, nutri a esperança de 

inventar um verbo poético que seria um dia acessível a todos os sentidos. (…) Eu escrevia 

silêncios, noites, anotava o inexprimível. Fixava vertigens40

                                           
39 FRAYZE-PEREIRA, João A., in Segredos de família em exposição: psicanálise e linguagens da arte contemporânea, 
publicado na revista semestral IDE n.44, Junho 2007, ou em 

". 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ide/v30n44/v30n44a15.pdf  
A correspondência das artes abrange diversas áreas de conhecimento. Étienne Souriau distinguiu, por exemplo, a 
visão do artista e visão do teórico. “Os dados sensoriais de que se servem as artes, nunca chegam a uma purificação 
de facto, a um isolamento prático daquele jogo de qualia. As cores do quadro têm formas, diferentes de luminosidade 
e mesmo relações com os valores tácteis evocados pela manipulação do pigmento colorido. O corpo do dançarino em 
movimento não é puro caleidoscópio de atitudes, deslocamentos suaves, transferências no espaço”, SOURIAU, 
Étienne, in A correspondência das artes. (elementos de estética comparada), 1983, Tradução: Maria Cecília de Moraes 
Pinto. S. Paulo, Cultrix, Editora da USP, p. 62. 
40 RIMBAUD, Arthur, in Delírios II - Alquimia do Verbo, 1873. Tradução livre. Arthur Rimbaud foi um artista, poeta, 
que, através das suas propostas utilizou uma correspondência inter-artes. Podemos criar paralelismos entre a sua obra 
e as propostas do compositor Richard Wagner. Rimbaud propunha uma poesia das sensações, da correspondência 
entre os sentidos – sinestesia – numa tentativa de anotação do inexprimível ou mesmo do não-dizível. Richard Wagner 
- como no pequeno e clássico artigo-manifesto de 1849, The Artwork of the future - defendia o drama como forma de 
arte completa. Wagner pretendeu atingir todos os sentidos, promover uma experiência estética integral por uma 
relação que afectasse corpo e mente, o sensível e o inteligível, independentemente dos materiais e temas. A pele – a 
experiência táctil -, os olhos e os ouvidos libertos do palco italiano afectados de maneira múltipla e simultânea 
gerariam a arte total. Outro exemplo é Valéry, para quem a um poema corresponde uma música ou uma imagem 
menos pelos aspectos semânticos e mais pelo ritmo. A musicalidade das frases é construída pela métrica do poema e 
sua imagem acústica – propostas que supõem a criação de correspondentes em termos de ideário, projecto estético e 
poético. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ide/v30n44/v30n44a15.pdf�
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Paul Virilio, em 2001, também já nos confrontava com o que hoje parece óbvio: “O que temos 

pela frente é um distúrbio na percepção do que é a realidade, um choque, um abalo mental. E 

esse resultado deve-nos interessar. Porquê? Porque nunca qualquer progresso técnico foi 

realizado sem abordar seus aspectos negativos específicos. O aspecto negativo das ditas auto-

estradas da informação é justamente essa perda de orientação sobre a alteridade (o Outro), 

este distúrbio no relacionamento com o outro e com o mundo. É óbvio que essa perda de 

orientação, esta situação, vai inaugurar uma profunda crise, que afecta a sociedade e, 

consequentemente, a democracia41

Foucault analisou e renegou os modos tradicionais de analisar o poder pela forma como este 

necessita da produção de discursos de verdade e nos obriga, submete e condena através dos 

ditos discursos decisores, procurando realizar as suas análises não de forma dedutiva e sim 

indutiva (FOUCAULT, 1979). 

”. 

 

“No século XXI estamos a reproduzir um esquema de cultura do século VIII; (…) passaram 

treze séculos e continuamos com o mesmo esquema - as palavras, o que dizemos agora ou o 

que dizemos por nós próprios, necessitam de autores que de alguma maneira, nos ajudem a 

corroborar essa situação; essa situação externa é a que, de alguma maneira, não está criando 

o entorno do conhecimento (…) Basicamente porque o conhecimento apenas tem valor quando 

(…) pode ser socializado. Ou, dito de outra maneira, o nosso nível de civilização apenas é 

válido no momento em que somos capazes de socializar os conhecimentos42

 

”. 

Assim, em termos académicos, ajuíza-se que tudo aquilo que é oral é verídico e que essa 

veracidade não é científica, não é constatável43

                                           
41 “What lies ahead is a disturbance in the perception of what reality is; it is a shock, a mental concussion. And this 
outcome ought to interest us. Why? Because never has any progress in a technique been achieved without addressing 
its specific negative aspects. 

, mas por outro lado o discurso oral tem 

características da expressão plástica – verídica e conotativa. 

The specific negative aspect of these information superhighways is precisely this loss of orientation regarding alterity 
(the other), this disturbance in the relationship with the other and with the world. It is obvious that this loss of 
orientation, this non-situation, is going to usher in a deep crisis which will affect society and hence, democracy”, 
VIRILIO, Paul, in Speed and Information: Cyberspace Alarm!, Reading Digital Culture, Ed. David Trend, Malden, MA: 
Blackwell, 2001, pp. 23-27, tradução livre. 
42 TORMO BALLESTER, Enric, in aula pública na FBAUP, 19 de Junho de 2008. “En el siglo XXI estamos reproduciendo 
un esquema cultural del siglo VIII (…) han pasado 13 siglos y continuamos con el mismo esquema –las palabras, lo 
que décimos ahora o lo que decimos por nosotros mismos, necesitamos de autores que de alguna manera, nos ayuden 
a corroborar esa situación;  esa situación externa es la que de alguna manera, no está creando el entorno del 
conocimiento. (…)Basicamente porque el conocimiento apenas tiene valor cuando (…) puede ser socializado. O dicho 
de otra manera, nuestro nivel de civilización apenas es válido  en el momento en que somos capaces de socializar los 
conocimientos”. Tradução livre. 
43 Em L’Ordre du discours de Foucault, por exemplo, é realizada uma análise às especificidades e especialidades do 
discurso. “Sabemos da sua existência no nosso sistema de cultura: são os textos religiosos ou jurídicos, são também 
esses textos curiosos, quando pensamos no seu estatuto, a que se chama literários; e numa certa medida também, os 
textos científicos. 
Está bem que este desnível não é estável, não é constante, não é absoluto. Não há, por um lado, a 
categoria dos discursos fundamentais ou criadores, dada de uma vez para sempre; e não há, por outro 
lado, a massa dos outros que repetem, glosam e comentam. Há muitos textos maiores que se dispersam e 
desaparecem, e há comentários que por vezes vêm ocupar o lugar primordial. Mas se é verdade que os seus pontos de 
aplicação podem mudar, a função permanece; e o princípio de um desnível é 
incessantemente accionado. O apagamento radical deste desnível não pode ser senão jogo, utopia ou 
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Deste modo, e dado que a linguagem escrita pretende-se denotativa, semântica, uma tese em 

Artes Plásticas terá de encontrar um discurso próprio dentro da sua especialidade ou, 

passando para a escrita, terá de ser entendido que este formato é uma das possibilidades da 

sua apresentação. 

A palavra é alvo do exercício de poderes que a controlam; os poderes não incidem apenas 

sobre os corpos, mas também sobre as palavras, pelo que a novidade não estará naquilo que 

se diz mas no evento ou acontecimento do seu retorno44

    

.  
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Uma das mais marcantes artistas plásticas – escultora do século XX e presente neste processo 

de trabalho –, Louise Bourgeois (1911 – 2010), poderá servir ao entendimento do uso da 

palavra, do discurso, pelo simples facto de ao longo da sua vida ter escrito diários, anotações, 

fornecido entrevistas, que apoiaram e deram origem a publicações, o que, numa primeira 

abordagem, pode parecer antinómico. A verdade é que não o é, pois por muito que Louise 

Bourgeois escrevesse ou falasse, manteve sempre uma desconfiança e insatisfação 

relativamente às palavras. As palavras não lhe interessavam por serem sofríveis de desgaste.  

                                                                                                                                            
angústia. (…) Sonho lírico de um discurso que renasce, absolutamente novo e inocente, em cada um dos seus pontos, 
e que reaparece, a todo o momento, com toda a frescura, a partir das coisas, dos sentimentos ou dos pensamentos. 
(…) Mas como não ver que se trata também aí de anular um só dos termos da relação e não, de modo algum, da 
supressão da própria relação? Relação que se modifica permanentemente pelo tempo fora; relação que adquire, numa 
dada época, formas múltiplas e divergentes; a exegese jurídica é muito diferente (e isto desde há muito tempo) do 
comentário religioso; basta uma única obra literária para dar lugar, simultaneamente, a tipos de discurso muito 
diferentes”, FOUCAULT, Michel, in L’Ordre du discours, Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 
décembre 1970, Éditions Gallimard, Paris, 1971. Tradução de Edmundo Cordeiro com a ajuda para a parte inicial de 
António Bento. http://www.scribd.com/doc/2520353/Michel-Foucault-A-Ordem-do-Discurso. 
44 Op.cit. http://www.scribd.com/doc/2520353/Michel-Foucault-A-Ordem-do-Discurso 
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“O âmago do seu impulso original está, se estiver, no trabalho em si (…)  

Sempre digo que não sou o que digo, sou o que faço. Nenhuma palavra minha é necessária45

 

Qualquer discurso proferido, qualquer coisa dita ou escrita, pressupõe uma imediata 

localização ou agrilhoamento, através de mecanismos que ligam aquilo que é transitoriamente 

dito a qualquer coisa já dita, ou a um sentido não dito, mas que esclarece, explica, aquilo que 

é dito a alguém - mecanismo do comentário. Por consequência, a instância do discurso é-nos 

apresentada por Michel Foucault (1926 - 1984), na Ordem do Discurso, enquanto resultado de 

diversos sistemas de controlo da palavra, resultado das mais diversas práticas restritivas

". 

46

De qualquer forma, sabemos que “as coisas ditas dizem muito mais do que elas próprias

 - 

estamos dependentes dos contextos sociais, culturais, políticos… 
47” e 

permanecem, mesmo que não possamos especificar como é que foi dito, nem mesmo as 

acções feitas ao dizer - sabemos também que “um mesmo conjunto de palavras pode dar lugar 

a vários sentidos, e a várias construções possíveis48

O discurso é uma prática que relaciona a língua com outra coisa, é aquilo a que Foucault 

chama prática discursiva: “Não a podemos confundir com a operação expressiva pela qual um 

indivíduo formula uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a actividade racional que 

pode ser accionada num sistema de inferência; nem com a competência de um sujeito falante 

quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anónimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa dada época, e para uma 

determinada área social, económica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa

”. 

49

O acontecimento discursivo, a acção, pressupõe a anterioridade do murmúrio anónimo. 

Ninguém diz nada sem ter ouvido dizer

”.  

50

                                           
45 BERNADAC, Marie-Laure e OBRIST, Hans-Ulrich, Louise Bourgeois – Destruction of the father Reconstruction of the 
father, Writings and Interviews 1923-1997, Violette Editions, Grã-Bretanha, Londres, 1998, tradução livre. 

 – Memória -, sem estabelecer uma relação espácio-

temporal, e sem que seja coisa ou coisas diferentes dele próprio - um estatuto, uma posição, 

vários eus. 

46“É claro que sabemos, numa sociedade como a nossa, da existência de procedimentos de exclusão. O mais evidente, 
o mais familiar também, é o interdito. Temos consciência de que não temos o direito de dizer o que nos apetece, que 
não podemos falar de tudo em qualquer circunstância, que quem quer que seja, finalmente, não pode falar do que 
quer que seja. Tabu do objecto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: jogo de 
três tipos de interditos que se cruzam, que se reforçam ou que se compensam, formando uma grelha complexa que 
está sempre a modificar-se”. FOUCAULT, Michel, in L’Ordre du discours, Leçon inaugurale au Collège de France 
prononcée le 2 décembre 1970, Éditions Gallimard, Paris, 1971. Tradução de Edmundo Cordeiro com a ajuda para a 
parte inicial do António Bento. P.2. http://www.scribd.com/doc/2520353/Michel-Foucault-A-Ordem-do-Discurso 
47 FOUCAULT, Michel, in L’Archéologie du Savoir, Éditions Gallimard, Paris, 1969, p.144, tradução livre. Podemos 
encontrar esta publicação online em http://www.scribd.com/doc/2465728/Foucault-Michel-Larcheologie-Du-Savoir 
48 Ibidem. 
49 FOUCAULT, Michel, in L’Archéologie du Savoir, pp.147, 148. 
50 A análise do discurso em Foucault descreve modalidades de existência definindo um conjunto de condições de 
existência e “é referente às performances verbais realizadas, visto que as analisa ao nível da sua existência: descrição 
das coisas ditas, na medida em que, precisamente, elas foram ditas. A análise enunciativa mantém-se fora de 
qualquer interpretação: às coisas ditas ela não pergunta aquilo que escondem, o que nelas e apesar delas estava dito, 
o não-dito que recobrem, a abundância de pensamentos, de imagens ou de fantasmas que as habitam; mas pelo 
contrário, [pergunta] segundo que modo é que elas existem, o que é que é isso de se terem manifestado, de terem 
deixado marcas e, talvez, de terem ficado ali, para uma eventual reutilização; o que é que é isso de terem sido elas a 
aparecer - e não outras no seu lugar”. Op.cit. p.144. 



60 

 

“Mas você não sabe por que aquilo apareceu na sua cabeça. 

E você não vai sossegar enquanto não transformar em canção, em verso51

No Antigo Egipto já se escreviam cartas. No chamado Século de Ouro, Cícero foi considerado 

“como o homo factor da arte epistolar

”. 

 

52”. Curiosamente Platão53

Alcibíades

, entre tantos outros autores, 

escreveu essencialmente em formato de diálogos. Desses escritos e de muitas cartas, 

podemos referir: Hípias (menor): trata do agir humano; Alcibíades (Primeiro): trata da 

doutrina socrática do auto-conhecimento;  (Segundo): trata do conhecimento; Hípias 

(maior): discussão estética; Parmênides: trata da ontologia; Teeteto: acerca da Teoria do 

Conhecimento; Sofista: diálogo de carácter ontológico, discute o problema da imagem, do 

falso e do não-ser. 

O formato carta surge da necessidade de transmitir aos outros as nossas próprias ideias e 

pensamentos, como um meio de comunicação à distância, e independentemente das suas 

diferenciações, motivações ou intenções, as cartas têm uma característica comum que as 

define como modalidade da escrita e que se pode definir por um complexo sentimento de 

complementaridade no qual existe, conjuntamente, ausência e presença. 

Rita Marquilhas54

 

 refere que estes escritos são relativos à esfera privada, ou no âmbito da 

escrita privada e que “será necessário adoptar um método de investigação que invista 

sobretudo no cruzamento de textos, apostado na relação entre a carta sob análise e a situação 

interactiva que ela integrou, bem como na detecção de contrastes entre o seu e outros 

discursos que tenham desenvolvido os mesmos tópicos”, remetendo-nos para Foucault e para 

a Arqueologia do Saber, enquanto irrupções, emergências, eventos. 

                                           
51 BUARQUE, Chico, fala do processo artístico em entrevista, Revista TPM nº141, 2006, Brasil. Na música, que aqui 
não vamos analisar, a problematização é outra, até porque, em muitos casos conhecemos várias interpretações ou 
leituras de intérpretes, o que pode enriquecer em muito as obras. 
De qualquer forma, quando o músico compõe, interpreta e grava a sua obra deixa-nos a sua versão original 
independentemente dos afectos que podemos criar com interpretações da mesma. 
A música brasileira será o exemplo mais paradigmático nas diferentes interpretações, como valorização dos seus 
autores e intérpretes e divulgação da sua cultura, mas mesmo entre nós existem alguns casos, como Verdes Anos de 
Carlos Paredes que tem versões nacionais e internacionais, como são os casos de Belle Chase Hotel e Kronos Quartet 
no álbum Caravan de 2000, a título de exemplo. 
52 CASTILLO GÓMEZ, Antonio, in Como o polvo e o camaleão se transformam - Modelos e práticas epistolares na 
Espanha Moderna, publicado em Destinos das Letras, 
http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/6745/1/Como%20o%20Polvo.pdf 
53 As referências à obra de Platão baseiam-se na leitura de duas publicações: PLATÃO, A República, trad. Maria Helena 
da Rocha Pereira, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993 e A República de Platão, Nikolas Pappas, trad. Abílio 
Queiroz, Lisboa, Edições 70, 1995. 
54 MARQUILHAS, Rita, in Eu ainda sou vivo. Sobre a edição e análise linguística de cartas de gente vulgar. Estudos de 
Linguística Galega 1, Universidade de Lisboa, Portugal, 2009, pp. 47-65. Neste artigo é referido, igualmente, a 
existência de um projecto para “publicar precisamente alguns desses escritos (CARDS, Cartas Desconhecidas) nasceu 
da vontade de conhecer toda a sua envergadura de artefactos de linguagem produzidos na esfera privada. Para o 
efeito, formou-se uma equipa oriunda de várias disciplinas humanísticas que começa agora a trabalhar na sua 
abordagem filológica, linguística e histórico-cultural”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcib%C3%ADades�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%AAnides�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofista�
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Na peculiaridade do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa (1888 - 1935), assinado pelo 

semi-heterónimo Bernardo Soares, que compila textos de um dos escritores mais inquietantes 

da nossa literatura, podemos ler uma carta, entre muitas, escrita a Mário de Sá-Carneiro55

 

: 

“Escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental - uma ânsia aflita de falar consigo. 

Como de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe. Só isto - que estou hoje no fundo 

de uma depressão sem fundo. O absurdo da frase falará por mim. (…) 

Em dias da alma como hoje eu sinto bem, em toda a minha consciência do meu corpo, 

que sou a criança triste em quem a vida bateu. Puseram-me a um canto de onde se ouve 

brincar. Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, 

dia catorze de Março, às nove horas e dez da noite, a minha vida sabe a valer isto. (…) 

Pode ser que, se não deitar hoje esta carta no correio amanhã, relendo-a, me demore a 

copiá-la à máquina, para inserir frases e esgares dela no "Livro do Desassossego". Mas 

isso nada roubará à sinceridade com que a escrevo, nem à dolorosa inevitabilidade com 

que a sinto. (…) 

Isto não é bem a loucura, mas a loucura deve dar um abandono ao com que se sofre, um 

gozo astucioso dos solavancos da alma, não muito diferentes destes. 

De que cor será sentir? 

Milhares de abraços do seu, sempre muito seu, 

FERNANDO PESSOA 

P.S. - Escrevi esta carta de um jacto. Relendo-a, vejo que, decididamente, a copiarei 

amanhã, antes de lha mandar. Poucas vezes tenho tão completamente escrito o meu 

psiquismo, com todas as suas atitudes sentimentais e intelectuais, com toda a sua 

histero-neurastenia fundamental, com todas aquelas intersecções e esquinas na 

consciência de si-próprio que dele são tão características... 

Você acha-me razão, não é verdade? 

(em 14 de Março de 1916)56

 

” 

Não podendo afirmar se terá sido uma resposta a esta carta, Mário de Sá-Carneiro (1890 - 

1916), grande poeta e novelista, escreve ao seu amigo, em 4 de Abril de 1916, vinte e dois 

dias antes de se suicidar:  

 

                  “Meu querido Amigo,  

(…) Saí para escrever um pneumático longuíssimo onde contava tudo e anunciava o meu 

suicídio às duas e meia na estação de Pigalle (Nord-Sud). E que lhe deixaria o meu stylo 

na caixa de certo café, como última recordação. Efectivamente preparei tudo para a 

                                           
55 Salienta-se, igualmente, A Confissão de Lúcio e o volume de poemas Dispersão, reveladores desse acto confessional 
na obra do escritor. 
56 PESSOA, Fernando, Livro do Desassossego por Bernardo Soares, recolha em transcrição dos textos: Maria Aliete 
Galhoz, Teresa Sobral Cunha, prefácio e organização: Jacinto Prado Coelho, Ática, Lisboa 1982,pp. 43-47. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1888�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935�
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minha «morte». Escrevi-lhe uma última carta, a você, outra a meu Pai - e a ela outro 

pneumático… Depois fui para deixar a caneta…  

(…) Mas não faça caso… Ui, que praga! Perdoe todos os sustos por que o fiz passar 

(venho de resto de enviar-lhe um telegrama a sossegá-lo). (…) Há-de concordar que 

tenho sorte em topar sempre com criaturas que não me mandam passear - e que no 

fundo gostam de mim pela minha zoina…Porque a verdade é esta: é a única coisa que 

me torna interessante. (…) Soube que o meu Pai não recebeu o telegrama, pois 

aflitíssimo pediu notícias minhas à legação…Mas esta não telegrafou a resposta…pois não 

há verba para tais imprevistos. Você escreva. Ria-se: mas no fundo tenha muita pena - 

muita do seu, seu 

Mário de Sá-Carneiro 

Escreva imediatamente! Escreva57

 

As mais de 100 Cartas a Fernando Pessoa, escritas entre Outubro de 1912 e Abril de 1916, 

quer documentam a relação confessional entre os dois artistas como os retrata 

psicologicamente, além de serem um testemunho histórico da época que viveram. São a 

comprovação de uma relação de intensa amizade e partilha: 

”. 

 

“As suas cartas, meu caro Fernando, essas são, (…) alguma coisa de profundamente bom que 

me conforta, anima, delicia – elas fazem-me por instantes, feliz58

“Não me perdi por ninguém: perdi-me por mim, mas fiel aos meus versos

”. 
59

A intimidade e a confidência presentes nas cartas entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-

Carneiro são igualmente sentidas na correspondência trocada entre os artistas plásticos Lygia 

Clark (1920 – 1988) e Hélio Oiticica (1937 – 1980) publicadas no livro Lygia Clark – Hélio 

Oiticica: Cartas, 1964-74 onde se revelam muitos aspectos que ultrapassam a obra de arte. 

”. 

 

Durante a leitura desta troca de correspondência, apercebemo-nos nas formas de tratamento 

“Meu querido”, “Lygia Querida”, “Milhões de beijos”, “mil abraços”, “beeeijos”, “muitas 

saudades, mas muitas mesmo…”, ou “você é realmente uma amiga insubstituível, uma das 

pouquíssimas pessoas com quem consigo me comunicar60

                                           
57 Excerto de carta de Mário de Sá-Carneiro a 

”, desse carinho e cumplicidade entre 

os dois que é, inclusivamente, anunciado na troca de ideias, no processo de criação das suas 

obras, ou na ajuda mútua na divulgação da sua obra: “Aqui estou eu como sempre, pronta a 

Fernando Pessoa, incluída no livro Mário de Sá-Carneiro Correspondência 
com Fernando Pessoa (Volume I), ed. de Teresa Sobral Cunha, Lisboa, Relógio d’Água, 2003. A correspondência de 
Mário de Sá-Carneiro trocada com outros membros do ''Orpheu'' foi também reunida publicações, como: Cartas a 
Fernando Pessoa (1958-1959), Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Luís de Montalvor, Cândia Ramos, Alfredo Guisado e 
José Pacheco (1977), Correspondência Inédita de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa (1980). 
58 SÁ-CARNEIRO, Mário, in Cartas de Mário de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, Assírio & Alvim, 2001, carta de 7-1-
1913. 
59 SÁ-CARNEIRO, Mário, in Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, Vol. III, Lisboa, 1994. Excerto da carta de 
31 de Março de 1916, dias antes do seu suicídio a 26 de Abril. 
60 OITICICA, Hélio, in Lygia Clark – Hélio Oiticica: Cartas, 1964-74, organização Luciano Figueiredo. Prefácio de 
Silviano Santiago, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1998, p.21. 

http://www.pessoa.art.br/pessoa/?p=17�
http://www.pessoa.art.br/pessoa/?p=17�
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fazer por você tudo o que for possível como sei que farias o mesmo por mim61” ou “O material 

para a Rhobo que será o nº5, publicado em seguida ao meu, você deve mandar directamente 

para Jean Clay (…). Mande com máxima urgência pois ele tem pressa e também mande o 

material traduzido senão dará complicação, como o meu caso62

Este pequeno livro inicia-se com uma frase de Lygia Clark de 1986, seis anos após a morte do 

seu amigo, reveladora da ligação profunda entre os dois e simultaneamente demonstrativa do 

elevado grau de entrega e de intimidade da relação construída: 

”. 

 

“Hélio era o lado de fora de uma luva, a ligação com o mundo exterior. Eu, a parte de dentro. 

Nós dois existimos a partir do momento em que há uma mão que calce a luva”. 

 

Provavelmente dir-se-ia que não existe maior nem melhor testemunho da vida e obra de 

muitos autores do que os seus escritos e/ou a correspondência que trocaram com amigos ou 

familiares. 

Com base nestes documentos e nas suas obras podemos conhecer melhor quem são, quem 

foram, o que e porque fizeram determinada coisa, determinada obra, em que situações 

viveram, como pensavam, o que sentiam. 

 

Uma das questões que colocamos, e que se tornou igualmente motivação do formato de 

apresentação desta tese/obra, é a da garantia relativa à vontade, à autonomia de decisão da 

publicação de determinados escritos - como por exemplo cartas e diários – por parte de quem 

os escreveu.  

Independentemente do seu valor documental parece-nos relevante fazer a distinção entre o 

que é privado e o que é ou se torna público - será da responsabilidade e da liberdade 

individual do artista, enquanto indivíduo, o permitir que o seu processo seja exposto ou 

publicado? 

O escritor tcheco Franz Kafka (1883 – 1924) quase passava despercebido na sua curta 

passagem pela vida. Publicava pouco mas escreveu muitos contos, novelas, romances, cartas 

e diário. Autor de obras como O Processo, O Castelo, A Metamorfose, entre tantas outras, não 

assitiu nem terá autorizado a publicação de muitos dos seus manuscritos. Sabemos que além 

de que ter queimado muito daquilo que escreveu, não terminando algumas das suas obras, 

teria sido sua vontade que outras tivessem tido o mesmo destino. A Carta ao Pai, por exemplo, 

ou no original Brief an den Vater, de 1919, foi publicada em livro e é considerada uma 

referência literária mas sabe-se que Kafka nunca chegou a enviá-la ao seu destinatário: o seu 

pai63

A título de exemplo, leia-se um extracto da notícia do Jornal Público de 27 de Janeiro de 2009, 

acerca da publicação de obras inéditas, neste caso de Roland Barthes. 

.  

                                           
61 CLARK, Lygia, Op.cit. p. 37. 
62 CLARK, Lygia, Op.cit. p. 79. 
63 KAFKA, Franz, in Carta ao pai (Tít. orig.: Brief and den vater), trad. Cristina Terra da Mota, Edições Hiena - Memória 
do abismo – 42, 2ª edição, Lisboa, 1994. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Checoslov%C3%A1quia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka�
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“François Wahl, antigo editor do escritor e filósofo francês Roland Barthes, opõe-se à 

publicação póstuma de duas obras do autor, “Carnets du Voyage en Chine” (Edições Christien 

Bourgois) e “Journal du deuil” (Edições Seuil), que estão para ser lançadas a 5 de Fevereiro, 

em França. De acordo com François Wahl, Barthes ficaria escandalizado com a divulgação das 

obras porque o registo da vida íntima não estava, em nenhum caso, destinado à publicação. 

A publicação dos livros foi autorizada pelo irmão de Barthes, Michel Salzedo e pelo Institut 

Mémoire de l´Édition Contemporaine (IMEC), que detém os direitos autorais de Barthes. A 

discórdia em relação às publicações póstumas do autor está a gerar polémica em França. 

Olivier Corpet, director do IMEC, refere na Magazinne Littéraire online que o argumento da 

intimidade faz-lhe sorrir. Onde começa esta intimidade? Além disso ele [Wahl] fala por alguém 

que já morreu64

 

”. 

Não pretendendo desenvolver os conteúdos deste exemplo, que desviam-nos do tema na 

perspectiva do ramo do conhecimento no qual estamos centrados, relembramos que Barthes 

entendia que a análise textual implica uma predisposição e atenção para o facto de que um 

texto é como um tecido, como um novelo de vozes, que utiliza muitos códigos, 

simultaneamente, interligados e inacabados, pelo que o processo na linguagem nunca é 

transparente (Barthes, 1981). Poderemos falar da “verdade” ou da “realidade” únicas? - 

Encontraremos respostas em diversos autores como, Gianni Vattimo, Jean Baudrillard, Paul 

Watzlavick65

 

. 

Se há artistas plásticos que paralelamente às suas obras de arte, escreveram e publicaram 

muitos textos, artigos, manifestos, etc., há outros que não o fizeram e há ainda outros que o 

fizeram em situações distintas. 

 

“À noite, A. apareceu e foi a noite mais alucinante da minha vida. Nos entregamos, ou eu me 

entreguei (…) a uma relação super agressiva, super infantil e chegamos próximos das fantasias 

mais (…) eróticas. Quase apanhei, perdi a noção das coisas, como acontece nas minhas 

experiências. Virei energia pura e nem me dava conta do que estava acontecendo. Foi 

soberbo66

 

”. 

Mais à frente, e no mesmo texto, podemos ler: 

 

                                           
64 Título da Notícia: “Antigo editor de Roland Barthes não quer obras inéditas do autor publicadas”. 
65 São diversas as publicações de livros e textos que nos vão acompanhando desde Platão até aos dias de hoje acerca 
da realidade, verdade, transparência, … Com a chamada modernidade e posteriormente a pós-modernidade estes 
assuntos continuam a ser debatidos com grande intensidade e por diversos autores, alguns dos quais referenciados 
nesta investigação. 
66 Lygia Clark, da vida à arte e de volta à vida, Trecho do diário inédito de Lygia Clark, Retirado de uma reportagem 
sobre a artista, in Revista ISTOÉ, São Paulo, Editora Três, Ano 30,n. 1953, Abril 2007, p. 102. Ver em 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ep/n31/n31a05.pdf  
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“Gostaria de pegar todos os meus cadernos de apontamentos e fazer uma ligação com a obra 

que fazia no momento de cada sonho ligando a obra, a realidade e os sonhos como processo 

de toda essa minha luta de integração de tudo”. 

 

Após a leitura destes dois fragmentos poderemos colocar inúmeras questões, nomeadamente 

se Lygia Clark os escreveu para que fossem lidos por nós. 

Os conteúdos descritos, particularmente no primeiro trecho, não passam de um relato em 

síntese de uma experiência vivida e humana, provavelmente experienciada, no devido 

contexto, por muitos de nós, mas que não deixa de ser privada, íntima.  

O segundo trecho é diferente, mas Lygia deixou-nos outros escritos similares, pensados e com 

a intenção de serem públicos, de serem partilhados. 

Numa das cartas, igualmente publicada após a morte dos dois artistas, Hélio Oiticica escreve a 

Lygia: “sei o que faço e penso, por isso há anos escrevo para deixar tudo claro, por isso 

também não posso admitir toda a sorte de interpretação diminutiva que queiram fazer; (…) 

quem ler os meus artigos, desde Parangolé até agora, (…), verá que não minto e que neles há 

ideias para explorar durante muito tempo67

Assim, em termos metodológicos, nesta tese/obra é basilar entender-se quer as decisões 

tomadas que derivam num processo de autocensura, como a questão dos meios utilizados na 

sua apresentação e a sua relação com o tempo: os meios alteram o tempo e o tempo altera-se 

com os meios. 

”. 

Em muitos casos, a poética dos processos de criação está intimamente ligada à ontologia e à 

antropologia - o Ser (existir) no Tempo.  

Podemos dizer que só o simples factor temporal de este processo se realizar entre 2006 e 

2010 o distingue do que seria se se tivesse realizado entre 1906 e 1910, já que hoje temos um 

vasto número de meios à disposição que nos permite um ritmo de troca mais acelerado68

 

 – a 

utilização do tempo é diferente.  

Trata-se de uma metodologia considerada como a possibilidade de apresentação mais 

íntegra, no sentido de seriedade, e integradora no âmbito do tema em desenvolvimento, na 

área do conhecimento em causa. Daí termos recorrido a outras áreas do conhecimento, 

como a linguística, às inúmeras possibilidades de construção de discurso e a estudos 

desenvolvidos acerca da narrativa. 

Escrever “c@rtas” só é possível há relativamente pouco tempo, e só este factor distingue toda 

a relação estabelecida com o tempo. 

                                           
67 OITICICA, Hélio, in Lygia Clark – Hélio Oiticica: Cartas, 1964-74, pp.101, 102. 
68 Em 2001, numa palestra na Universidade de Uppsala, Jacques DERRIDA, referiu o seguinte: “The only difference 
between old and new writing technologies is an acceleration of the rhythm of exchange”.  
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“Mostrar não pode ser senão uma forma de contar, e essa forma consiste ao mesmo tempo em 

dizer o mais possível sobre, mas dizê-lo o menos possível: fingir, diz Platão, que não é o poeta 

quem fala – ou seja, fazer esquecer que é o narrador quem conta69

Gérard Genette definiu no Discurso da Narrativa o modo dialógico - uma narrativa que se 

constitui unicamente por meio de falas que muitos estudiosos da literatura do pós-modernismo 

definiram como romance aberto. 

”. 

Deste modo não existe uma narrativa (BARTHES, 1973), no sentido em que sendo, neste caso 

concreto, uma tentativa de aproximação à verdade do processo - sujeito à censura -, resulta 

na contiguidade a uma narração de “alguns parágrafos ou algumas páginas de vários dias, 

meses ou anos de existência, sem pormenores de acção ou de palavras70

 

”. 

Nesta tese/obra, e particularmente na 2ª Parte - que corresponde ao grande corpo escrito do 

trabalho e ao encontro com o discurso escrito para a resolução de pressupostos subjacentes à 

ideia de tese/obra de doutoramento -, a expressão “c@rta” adquire um significado diverso de 

e-mail ou carta.  

 

Segundo Genette, em Discurso da Narrativa, à informação narrativa enunciada pelo narrador 

da unidade narrativa e contribuindo para a construção do nível narrativo, podem-se aplicar os 

conceitos e classificações71

O extradiegético em Genette situa-se no domínio da voz narrativa e soma-se às circunstâncias 

implicadas na enunciação narrativa literária, enquanto heterodiegético traduz a relação entre a 

diegese

.  

72

De qualquer maneira, o narratário pode ser confundido com o leitor (GENETTE, 1979) porque 

ele, o narratário, está entre o narrador e o leitor como ligação - intercede como o componente 

que colabora para a caracterização do narrador e participa da coloração temática e da moral 

da obra, portanto, da estratégia narrativa que o narrador usa.  

 e os processos de enunciação - quando o narrador, situado fora da história que 

conta, mantém ligações com as focalizações adoptadas na obra e, desta forma, permanece 

subjacente ao ponto de vista do personagem. Nestas condições o seu nível de participação na 

história que conta é classificado como extradiegético. 

 

“O narratário adquire grande importância pelo facto de se identificar com o destinatário das 

cartas, passando a constituir o principal motivo de existência do relato73

                                           
69 GENETTE, Gérard, in Discurso da narrativa: ensaio de método. Trad. Fernando Cabral Martins, Colecção Práticas de 
Leitura, Lisboa, Edições Arcádia, 1979, p. 164. 

”. 

70 GENETTE, Gérard. Discurso da narrativa, p.95. O mesmo autor refere que o discurso não reproduz “a velocidade 
com a qual aquelas palavras foram pronunciadas, nem os eventuais tempos mortos da conversação”. O uso de 
pensamentos altos, denominação atribuída neste trabalho parece ganhar mais sentido com esta afirmação. 
71 Este assunto é essencialmente tratado entre as páginas 226 e 251 da referida publicação.  
72 O termo diegese é, no sentido primeiramente atribuído por Genette, referente à organização lógico-temporal. 
GENETTE, Gérard, in Discurso da narrativa, p. 15.  
73 REIS, Carlos, in O conhecimento da literatura: introdução aos estudos literários, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003. O 
Carlos Reis explica igualmente no mesmo texto que o autor pode “escolher entre três tipos de narrador, conforme seja 
mais conveniente. O narrador pode ser: Heterodiegético (3ª pessoa) ausente da história que conta, não podendo ser 
personagem — narrador onisciente; Homodiegético (1ª e 3ª pessoas) está no interior da história que conta — eu-
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Uma orientação caracterizada pela distância física entre a doutoranda e o orientador - situação 

aparentemente irrelevante – tornou-se imediatamente fulcral por nos apercebermos da 

necessidade de um contacto constante e de características relacionadas com o quotidiano, as 

vivências, os aspectos confessionais que caracterizavam os propósitos da tese/obra. Esta 

situação ficou em parte resolvida em termos metodológicos quando se estruturou um acordo 

de troca de correspondência baseada em c@rtas e com características acordadas: o suficiente 

para que definíssemos linhas estratégicas de construção do nosso processo de trabalho. 

As questões narrativas são tratadas cronologicamente, sem a preocupação da narratividade 

Aristotélica - chegar a uma conclusão, ter uma introdução e um desenvolvimento – e, 

portanto, valorizam a construção textual não-linear: existe na casualidade, na circunstância 

que é registada naquele momento - o acto de escrever como acção performativa. 

Assim, e em termos de estrutura linguística, este trabalho apresenta-se como um discurso 

não-narrativo dentro da definição da chamada Narrativa Aristotélica. Não se tratando do ramo 

de especialidade desta tese/obra, fez sentido e foi-nos relevante uma abordagem a diversos 

autores e obras que reflectiram sobre narrativa, discurso, género e em conceitos como 

diegesis e mimesis, passando pelo género epistolar e justificando os recursos linguísticos deste 

Momento (acção) 1. 

Ao conceito aristotélico da verosimilhança contrapõe-se a estruturação do pensamento na obra 

de Roland Barthes que, influenciado por Lacan, propõe a palavra Imaginário trabalhando obras 

de Valéry e Baudelaire.  

Em Análise Estrutural da Narrativa - pesquisas semiológicas74

Neste livro, Gérard Genette escreve um texto intitulado Fronteiras da Narrativa no qual 

reconhece modos negativos da narrativa que derivam em não-narrativas, reflectindo acerca de 

diegesis e mimesis, narração e descrição, narrativa e discurso.  

, organizada por Roland Barthes 

em 1971, o tema central é a narrativa e os elementos que a acompanham ou interferem para 

o seu entendimento. Barthes considera a existência de incontáveis narrativas presentes em 

todos os tempos e lugares, independentemente das culturas e/ou classes. De qualquer 

maneira, ressalva-se o conceito geral ou convencional de narrativa na expressão literária, que 

implica a representação por meio da linguagem – em particular a escrita – de um 

acontecimento, seja este real ou ficcional. 

Iniciando este percurso em Sócrates e Platão – na República, Platão distinguia poesia narrativa 

e poesia dramática – passando por Aristóteles – que considerava o género dramático como 

imitativo e o género épico como o narrativo puro -, Genette conclui que quer Platão como 

Aristóteles estão de acordo num aspecto: o dramático e o narrativo são praticamente opostos. 

 

                                                                                                                                            
testemunha; Autodiegético (1ª pessoa) conta a própria história — eu-protagonista”. E que “a focalização refere-se ao 
conceito também identificado pelas expressões: ponto de vista, visão, restrição de campo e foco narrativo. Os três 
tipos de focalização são: Onisciente: visão que abarca o todo; Interna: restrição do campo de visão a percepção de 
uma única personagem, onisciência selectiva e onisciência selectiva múltipla; Externa: o narrador fala de fora, 
somente do observável”.  
74 BARTHES, Roland (org.). Análise Estrutural da Narrativa - pesquisas semiológicas. Editora Vozes Lda., Rio de 
Janeiro, Brasil, 1971.  
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“Enquanto modo de representação literária, a descrição não se distingue nitidamente da 

narração, nem pela autonomia de seus fins, nem pela originalidade de seus meios, para que 

seja necessário romper a unidade narrativo-descritiva (a dominante narrativa), que Platão e 

Aristóteles designaram narrativa75

 

”. 

Genette destaca que nenhum dos dois filósofos se preocupou com o real valor da narrativa. “A 

representação literária, a mimesis dos antigos, não é a narrativa mais os discursos: é a 

narrativa, e somente a narrativa. Platão oporia mimesis a diegesis como uma imitação perfeita 

a uma imitação imperfeita; mas a imitação perfeita não é mais uma imitação, é a coisa 

mesmo, e finalmente a única imitação é a imperfeita. Mimesis é diegesis76

Deste modo, Platão e Aristóteles - nas suas obras República e a Poética - reduziram o campo 

da literatura ao domínio particular da literatura representativa fazendo uma correspondência 

directa entre poiesis e mimesis, o que conduz à formulação de uma estrutura narrativa onde 

Genette coloca tudo o que se encontrava excluído do poético - poesia lírica, satírica e didáctica 

– a partir de nomes do século V ou IV como: Píndaro, Alceu, Safo, Arquíloco e Hesíodo.  

''. 

A descrição não foi prática muito activa antes do séc. XIX, mas com a introdução de longas 

passagens descritas em romances, que são tipicamente narrativos, evidenciam-se os recursos 

e as exigências deste procedimento.  

A despreocupação em distinguir descrição e narração é indicada claramente pelo emprego do 

termo comum diegesis, graças ao status literário, muito desigual dos dois tipos de 

representação. Realizar uma descrição pura de qualquer elemento narrativo é mais fácil do que 

o inverso - é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever, pois os objectos 

podem existir sem movimento, mas não há movimento sem objectos.  

Genette explica que a natureza da relação entre descrição e narração em textos literários ou o 

estudo das relações entre o narrativo e o descritivo, reduz-se a considerar as funções 

diegéticas da descrição, isto é, o papel representado pelas paisagens, ou os aspectos 

descritivos na economia geral da narrativa.  

Em síntese, a “narração liga-se a acontecimentos ou acções (…); a descrição, ao contrário, 

uma vez que se demora sobre objectos e seres considerados em sua simultaneidade, (…) 

parece suspender o curso do tempo e contribui para espalhar a narrativa no espaço77

Estes dois tipos de discurso exprimem duas atitudes antitéticas diante do mundo e da 

existência, uma mais activa, e outra mais contemplativa e, consequentemente, mais poética. 

Mas referindo-se a representação, narrar um acontecimento e descrever um objecto são duas 

operações semelhantes, que utilizam os mesmos recursos de linguagem pelo que a diferença 

mais significativa será a de que a narração transporta, no seu discurso, a sucessão temporal, 

''. 

                                           
75 GENETTE, Gérard, Fronteiras da Narrativa, in BARTHES, Roland (org.). Análise Estrutural da Narrativa, p. 266. 
76 Op. cit. p.262 
77 Op. cit. p.265. 



69 

enquanto a descrição deve modular, sucessivamente, a representação de objectos simultâneos 

e justapostos no espaço. A “linguagem narrativa distinguir-se-ia assim por ser uma espécie de 

coincidência temporal do seu objecto, do qual a linguagem descritiva seria, inversa e 

irremediavelmente privada78

Assim, e segundo Genette, na objectividade da narrativa há uma ausência do narrador que se 

omite como se os acontecimentos se narrassem a si mesmos, acrescentando que as essências 

da narrativa e do discurso quase nunca se encontram em estado puro em nenhum texto. A 

pureza da narrativa, dir-se-ia, é mais fácil de preservar do que a do discurso

”.  

79

O autor

''.  
80

Nas artes plásticas a situação pode colocar-se desta forma relativamente ao autor e ao fruidor 

mas com uma distinção relativamente à obra pelo facto de não existir propriamente uma 

linguagem – assunto que iremos desenvolver nesta tese/obra e que apoia a sua 

fundamentação.  

 é o sujeito intermediário: a linguagem escrita conhece um sujeito, não uma pessoa, 

e esse sujeito, vazio, fora da própria enunciação que o define, basta para fazer suportar a 

linguagem, ou, dito de outra forma, para a esgotar. Retirar a Aura ao Autor será o mesmo que 

valorizar a obra e consequentemente, restituir lugar ao leitor.   

Na literatura, ou linguagem escrita, como nas artes plásticas, esta questão é fundamental, 

mesmo quando artistas defendem que “os fruidores devem ser livres na interpretação que 

fazem das obras81” e que essa liberdade de interpretação pode ser enriquecedora para as suas 

obras ou mesmo, na fruição participante, quando as obras de arte só se expressam, na sua 

totalidade, quando alguém as toca e se entrega, bebendo-as (PAPE, Lygia, 2001), assimilando-

as para, após a digestão, esperar que a memória dos fruidores se encarregue de os fazer 

chegar “àqueles momentos que interessaram e marcaram82

 

”.  

Isto quer dizer que, quando recordamos alguma coisa, quando tornamos explícito o que estava 

implícito, modificamo-nos emocionalmente e também a própria coisa. Cada vez que activamos 

uma recordação construímos uma reformulação da mesma, pelo que podemos falar de re-

recordação, ou recordação da recordação, sucessivamente distintas. Activar a memória e as 

recordações parece ser similar ao processo do acordar de um estado de adormecimento. 

                                           
78 Op. cit. p.266. 
79 Op. cit. p.272. 
80 O afastamento do Autor – como em Brecht, por exemplo - não é apenas um facto histórico ou um acto de escrita: 
ele transforma completamente o texto moderno. O tempo já não é o mesmo. O Autor é sempre concebido como o 
passado do seu próprio livro: o livro e o autor colocam-se a si próprios numa mesma linha, distribuída como um antes 
e um depois: supõe-se que o Autor alimenta o livro, quer dizer que existe antes dele, pensa, sofre, vive com ele. Todo 
o texto é escrito eternamente aqui e agora. Quando em O rumor da língua ou em O grau zero da escrita, Barthes fala 
na morte do Autor - com A maiúsculo - pretende retirar a idealização de Autoridade, de Genialidade e expandir o 
conceito de autoria. Apesar de o império do Autor ser ainda muito poderoso (a crítica não fez muitas vezes senão 
consolidá-lo), é evidente que certos escritores já há muito tempo que tentaram abalá-lo. Em França, Mallarmé, sem 
dúvida o primeiro. Para ele é a linguagem que fala, não é o autor; toda a poética de Mallarmé consiste em suprimir o 
autor em proveito da escrita. 
81 PINHEIRO, Isaque, retirado de uma conversa em Janeiro de 2008, www.isaquepinheiro.com. Apresenta-se a obra 
Pele de Embrulho, 2006, em co-autoria com o escultor, pertencente à Colecção PLMJ. 
82 PAPE, Lygia, in conversa/entrevista registada em vídeo, 2001, na residência de José Mário Brandão e oferecida ao 
Projecto Lygia Pape. 

http://www.isaquepinheiro.com/�
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Assim, “entre o que se diz, o que se lê e o que se vê – e tudo aquilo que se perde no caminho 

– permanecem os trabalhos e suas leituras possíveis83” e o artista deverá estar consciente que 

“o trabalho deve suportar-se a si próprio – sem explicações, com vida própria, para o bem e 

para o mal – a intenção de quem o realiza já não interessa” porque a obra deve tornar-se 

autónoma e comunicante por si. ”O conteúdo é um interesse do corpo humano, o seu aspecto, 

as suas mudanças, transformações, o que precisa, o que sente – as suas funções. O que 

protege, o que sente – o seu habitat. Todos estes estados de ser, perceber, e fazer são 

expressados pelo processamento do que nos é familiar e têm a ver com o tratamento que 

damos aos materiais84

Nesta tese/obra não devemos dissociar nenhuma das partes que a constituem - integra um 

todo como um Corpo que se vai construindo no Tempo e no Espaço - processos, registos, 

percursos, referências, escritos, materializações plásticas. 

”. 

 

“Todo o conhecimento humano provém da arte. 

Todas as capacidades têm proveniência na capacidade artística do ser humano, do ser activo 

criativamente. 

O conceito de ciência é apenas uma ramificação do criativo num sentido geral. 

Por essa razão há que fomentar uma educação artística para o ser humano, não? 

Sabemos isso por instinto85

 

”. 

Um dos maiores educadores para o uso dos sentidos, dos artistas mais influentes da década de 

setenta e uma referência na arte do séc. XX - colocando em prática as ideias filosóficas e 

educacionais de Rudolf Steiner (1861 - 1925) - foi o alemão Joseph Beuys (1921 - 1986). 

Sinteticamente e como enquadramento, para Steiner - fundador da Antroposofia ou 

conhecimento através da experiência supra-sensível - a arquitectura tinha que ser escultórica, 

porque a escultura, segundo este, é a linguagem plástica mais completa. Desenvolvendo o 

conceito de Eurhythmics: qualquer um que se mova ou se expresse tem que fazê-lo 

harmoniosamente (eurhythmically), como uma escultura móvel.  

 

“O nosso conceito de arte deve ser universal, terá que ter uma natureza interdisciplinar com 

um conceito novo de arte e ciência86

 

". 

Pode afirmar-se que, considerando a angústia como o conceito mais adequado para o sistema 

em que vivemos87

                                           
83 CAMARGO, Mariana, in Pelo Caminho, 2008, texto escrito para a exposição ESPAÇAMENTO, Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná, 2008, www.marianacamargo.com. 

, Beuys privilegiava a decisão popular que, segundo ele, só funciona 

84 BOURGEOIS, Louise, Form, late 1960s, op. cit., pp. 75, 76, trad. livre. 
85 BEUYS, Joseph, in BODENMANN-RITTER, Clara, in Joseph Beuys – Cada Hombre, un artista- conversaciones en 
Documenta 5 - 1972 (tít. orig.: Joseph Beuys – Jeder Mensch ein Kunstler, Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/Berlim, 
1975/1991, trad.: José Luis Arántegui), col. La balsa de la Medusa, 72, dir.: Valeriano Bozal, Visor Distribuiciones, 
Madrid, 1998, p. 71, trad. livre. 
86 BEUYS, Joseph, 1979, em entrevista com Franz Hak. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1861�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antroposofia�
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mediante uma autodeterminação que tem como ponto de partida a liberdade e a criatividade88 

- característica humana que deve ser explorada. A criação do conceito de Soziale Plastik89 ou 

Escultura Social parte do pressuposto de que a criatividade é uma capacidade comum a todos, 

donde Beuys conclui que é possível cada Homem ser um artista – Jeder Mensch ein Kunstler - 

sendo este, aliás, o título de um livro baseado na compilação de uma série de entrevistas ao 

artista na Documenta 5, de Kassel, em 197290

 

.  
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Beuys defende que as falhas de formação e educação têm origem na infância. A obra sonora Ja 

Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee91

                                                                                                                                            
87 “Angustia es el concepto más adecuado para al sistema. (...) seria idiota no estar angustiado. Quiero decir, de 
momento, la angustia se le pasaría gracias a la estupidez”, BEUYS, Joseph, in Joseph Beuys – Cada Hombre, un 
artista- conversaciones en Documenta 5 - 1972, pp. 102,103. 

, de 1968, é tão singular na resposta dada por crianças 

como por adultos. Isto implica um problema educacional de base e de formação e informação, 

88 "a criatividade não é monopólio das artes. (...) Quando eu digo que toda a gente é artista quero dizer que cada um 
pode concentrar a sua vida nessa perspectiva: pode cultivar a artisticidade tanto na pintura como na música, na 
técnica, na cura de doenças, na economia ou em qualquer outro domínio... A nossa ideia cultural é muitas vezes 
redutora”, BEUYS, Joseph, 1979 - entrevista com Franz Hak.  
89 Existe igualmente uma obra intitulada Soziale Plastik, 1969. Um fragmento da mesma pode ser visionado em 
http://www.youtube.com/watch?v=-Vp47i5hGSAO 
90 BODENMANN-RITTER, Clara, in Joseph Beuys – Cada Hombre, un artista- conversaciones en Documenta 5 – 1972. 
91 Sugere-se o visionamento da obra, Ja Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee, de 1968, Áudio com 64’53”, criado para 
a Staatliche Kunstakademie Dusseldorf, onde foi apresentado em 14/12/1968. Exposto no Museum für Moderne Kunst, 
Frankfurt am Main, DE. http://www.youtube.com/watch?v=b0bukPRvxZQ&feature=related. O áudio em MP3 poderá 
ser ouvido em http://ubu.artmob.ca/sound/artist_tellus/Tellus-21-Artists_01_beuys.mp3 

http://www.youtube.com/watch?v=b0bukPRvxZQ&feature=related�
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no qual os artistas podem tentar influir com as suas acções92- uma séria tarefa da arte que 

pode resultar num aliciante estímulo. Até porque “quando uma coisa é difícil, não se pode 

abandonar só porque é demasiado difícil. (...) É precisamente isso que nos deve servir de 

estímulo. Se fosse fácil, poderia, agora, estar a descansar93

 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
92 Numa das entrevistas, Clara Bodenmann-Ritter compara o trabalho dos artistas ao da publicidade como passível de 
exercer influência sobre a população, numa aplicação de energia com fins educativos, informativos e formativos. A 
esta análise Beuys reage positivamente afirmando: “Es verdad. Eso es precisamente algo que quiero provocar. Pero 
usted ya sabe, (…) que cuando uno se dirige a un grupo de artistas, o a los grupos de los trabajadores, los dos son a 
cual más difícil de abordar; aunque coja trabajadores, o estudiantes, actualmente todas las personas son muy difíciles 
de movilizar.(…) Pero con eso tenemos que trabajar, (...) los artistas no son ninguna minoría pequeña, pero los 
artistas que quisieran algo así, o sea, que piensan todo esto en conjunto, esos sí que son una minoría casi 
imperceptible”, (pp. 55,56) e mais adiante acrescenta que só há resultados se “hacemos acciones en las calles, con un 
efecto plástico, o sea, no sólo hacemos cosas conceptuales, sino también con efecto plástico.(...) eso quiere decir que 
la formación tendría que orientarse por el ideal del arte. Pues propiamente sólo el arte es el medio para que los 
hombres se desarrollen. (...) Como creatividad. En el terreno de la formación, como un proceso plástico”, 
BODENMANN-RITTER, Clara, Joseph Beuys – Cada Hombre, un artista- conversaciones en Documenta 5 - 1972, p. 59. 
93 Op. cit., p. 114, tradução livre. 
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3. Impulso Artístico ou Impulso da Imaginação Criadora: A Censura inerente 

ao processo de criação e à intimidade ou à confidência exclusiva ao outro94

 

 

 

 

I'm not the voice of authority. I make mistakes, I might be wrong. I do have a very clear 

agenda, and that is a desire to make this place a better place, and I'm an artist: that is the 

position where I speak from. 

Eu não sou a voz da autoridade. Eu cometo erros, eu poderia estar errado.  

Eu tenho uma agenda muito clara, e isso é um desejo de fazer deste lugar um lugar melhor, e 

sou um artista: esta é a posição de onde eu falo. 

Felix Gonzalez-Torres (1957 - 1996) 

 

 

A arte é de facto uma forma única, espantosa, de tornar simples e claras coisas  

extremamente complexas. 

Carlos Paredes (1925 – 2004) 

 

 

 

Na dissertação de mestrado que escrevi subordinada ao tema “A percepção Somatossensorial 

da obra de arte: pressupostos de um projecto artístico”, podem ler-se no capítulo 4 - Em torno 

de um projecto artístico, alguns princípios anunciadores daquilo que têm sido as minhas 

indagações nos últimos anos. 

Se o aprofundamento do conhecimento transforma e altera naturalmente algumas das nossas 

referências e opiniões há, paralelamente, uma personalidade caracterizadora do nosso 

pensamento que permanece e persiste conduzindo-nos à pesquisa, ao saber e ao questionar 

mais, no encontro com outras ou novas refutações sobre os temas que nos motivam, mesmo 

quando conjecturamos acerca da possibilidade de soluções e/ou respostas.  

Continuo a considerar a expressão artística “como uma extensão da vida, estruturadora da 

consciência e um instrumento modificador da sensibilidade95

Na referida dissertação “fiz referência ao Romantismo e a Richard Wagner, como um possível 

precursor no interesse pela arte multissensorial. Concebido como a fundação de uma arte do 

futuro, a ópera Gesamtkunstwerk seria o momento artístico composto para a diversidade dos 

sentidos. A correspondência entre odores, cores ou sons, evocada por Charles Baudelaire, em 

” e cada vez de forma mais 

intensa.  

                                           
94 FIGUEIREDO, Luciano, in Lygia Clark – Hélio Oiticica: Cartas, 1964-74, organização Luciano Figueiredo; prefácio de 
Silviano Santiago, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1998, na Introdução, p.15. 
95 ROSAS, Rute, in A percepção Somatossensorial da obra de arte: pressupostos de um projecto artístico, dissertação 
de mestrado em Arte Multimédia, FBAUP, Porto, 2002, p. 200. 
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1855, no poema Correspondances96, tornou-se fulcral não só na poesia como nas outras artes. 

Tanto Arthur Rimbaud como Stéphane Mallarmé, criando associações de cor e som, 

reinventaram uma linguagem através do abafamento do sentido quotidiano das palavras, 

compondo-as de diferentes formas, com uma imagem transcendental frequentada pela sua 

própria imaterialidade. A poesia e o romance de Guimarães Rosa colocaram o leitor perante o 

paradigma da aptidão criativa no sentido poético e de orientação do espírito97

Se os objectos, as acções ou ambientes que crio modificam-me, motiva-me pensar que podem 

transformar quem os frui, deixando-lhes um registo na memória ou reactivando recordações, 

momentos e experiências vividas no passado, noutro contexto e de uma outra forma, num 

reencontro com o escondido ou adormecido, que sempre esteve próximo sem que tivesse sido 

exaltado ou enaltecido. Num entrelaçamento do Tempo com o Espaço, entre o tangível e o 

visível, entrando e saindo simultaneamente de mim, prossigo na descoberta de outros tempos 

e espaços, onde cada um poderá encontrar os seus, elegendo-os.  

”. 

Desta forma, nas minhas concretizações ou materializações artísticas pode haver uma 

tendência para esperar alguma coisa no que se refere ao Outro, mesmo que nunca o venha a 

saber.  

Pressupondo que o conhecimento disposicional para recordar é imprescindível, começo, em 

primeiro lugar, por me confrontar comigo própria, com aquilo que sou, através do 

autoconhecimento o que me permitirá entender a relação que estabeleço com a sociedade em 

que estou inserida, com os Outros. 

 

Estes princípios são enunciadores do desenho e da estrutura conceptual que irá desenvolver-se 

durante este trabalho, sendo indispensável considerar os diversos enquadramentos temporais, 

sociais, políticos, geográficos – o que em castelhano se designa por entorno e que em 

Português poderá ser entendido como o envolvente ou em redor de.  

Cada artista, filósofo, pedagogo, …, criadores em geral aqui referenciados, bem como as suas 

obras e/ou os seus projectos enquadram-se num determinado entorno – questão fundamental 

para o entendimento do leitor/fruidor – e depende de nós, da nossa capacidade de leitura 

enquadrada mas flexível e, portanto, permeável à distinção entre o que poderá ter sido a 

fundamentação de um pensamento do séc. XIII, uma obra de arte dos anos 50 do séc. XX, 

uma carta da primeira década do séc. XX, uma c@rta, um documento ou uma obra de arte da 

primeira década do séc. XXI. As proximidades e distanciamentos deverão ser tidos em 

consideração, mesmo que no essencial se esteja a tratar de pressupostos que perduram no 

Tempo e no entendimento da essência da Vida, de Valores, do Ser humano e de questões 

relativas à Arte, ao que chamamos de Impulso da Imaginação Criadora, ao processo de criação 

bem como às suas poéticas – assuntos que tendem a transportar-nos para a intimidade.  

                                           
96 BAUDELAIRE, Charles, As Flores do Mal, trad., prefácio, cronologia e notas: Fernando Pinto do Amaral, col. 
Documenta Poética, Assírio & Alvim, edição bilingue, Lisboa, 1992, pp. 56-60. 
97 ROSAS, Rute, op.cit., p. 201, 202. 



75 

Não será um acaso que mesmo com inúmeras publicações acerca da sua obra, entrevistas, 

filmes documentários98

A expressão óbvio remete-nos para Roland Barthes (1915-1980) e para algumas das suas 

publicações, nomeadamente O óbvio e o obtuso

 ou a emblemática publicação “Louise Bourgeois – Destruction of the 

father - Reconstruction of the father”, a escultora responda ou comente regularmente “é 

óbvio”, como se de alguma forma nos dissesse que há assuntos cuja resposta possível será 

sempre essa ou que não precisam de ser respondidos.  

99 onde é referida a diferenciação entre 

mensagem denotativa e conotativa em todas as artes e a relevância da decisão da obra de 

arte se poder reduzir a um sistema de significações (BARTHES, 1982). O autor refere ainda 

que podemos prescindir da palavra sem deixar de entender a obra porque o obtuso está fora 

da linguagem dita articulada e rasga a aparência do sentido, mas dentro da interlocução. 

Deste modo o que o sentido de obtuso perturba e esteriliza é a metalinguagem - a crítica 

(BARTHES, 1982) – por ser descontínuo e indiferente à história e ao sentido óbvio, como 

significação da história. “Sob o natural, descubram a história, descubram o que não é natural, 

descubram os abusos100

O óbvio de Barthes exerce a função de ser verdade "é um sentido que me procura, a mim, 

destinatário da mensagem, sujeito da leitura, um sentido que parte (...) e que vai à minha 

frente: evidente, é claro (o outro também o é), mas de uma evidência fechada (…) Óbvio quer 

dizer: que vem à frente, e é exactamente o caso desse sentido, que vem ao meu encontro

”. Na significância não há analogia. Nada é natural na significância. 

Todo o obtuso é o humano que o óbvio parece recusar. 

101

Nas suas reflexões, Barthes, coloca o obtuso próximo do velado, comparando-o com a 

geometria e a ideia de abertura ao infinito, ao infinitamente aberto. O obtuso não está na 

língua e por isso atordoa o óbvio cansado pela voz que não diz mais nada além do que é 

obrigada a dizer.  

”. 

Por outro lado, o obtuso foge das representações vulgares para perturbar as narrativas e 

permitir ao sujeito um diálogo com ele mesmo no sentido em que contém uma certa emoção - 

uma emoção-valor, uma avaliação. 

Deste modo, a voz de quem é criador102

                                           
98 No filme de Marion Cajori e Amei Wallach, da Arthouse Films, Louise Bourgeois: The Spider, The Mistress and the 
Tangerine, de 2009, permite-nos aceder quer a diferentes épocas da vida da artista, da sua obra, do seu percurso, 
como igualmente aos seus depoimentos e das relações destes com a sua vida e obra tão intimamente liagados. 

 tornou-se fundamental motivando-nos a uma 

investigação baseada em depoimentos e publicações de escritos de artista, cartas, diários ou 

nas próprias obras.  

99 A publicação utilizada foi a tradução em castelhano. BARTHES, Roland, in Lo Obvio y lo Obtuso – imágenes, gestos, 
voces (tit. Orig. L’obvie es l’obtus. Essais critiques III, Ed. Du Seuil, Paris, 1982) Tradução C. Fernandez Medrano, 
Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1986. 
100 BARTHES, Roland, in O grão da voz. Tradução Anamaria Skinner. Editora Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1995, 
p.232. 
101 BARTHES, Roland, in Lo Obvio y lo Obtuso, tradução livre. 
102 A propósito da expressão “criador” e paradoxalmente a uma sociedade na qual não deveriam existir dúvidas acerca 
de determinados conceitos, ponderamos a necessidade de apresentar a nossa visão e distinção entre Criador a Criativo 
no contexto no qual se inscreve esta investigação. 
Partimos do princípio de que todos os seres humanos são criativos, têm imaginação, possuem a faculdade de inventar, 
produzir imagens, numa identificação com o pensamento de diversos autores referidos ao longo deste trabalho. 
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“Na realidade a sucessão de obras é para fazer inteligível o que eu sou. Eu passo a me 

conhecer através do que faço. Que na realidade não sei o que sou. Porque se é invenção eu 

não posso saber. Se já soubesse o que seriam essas coisas não seria mais invenção. A 

existência delas é que possibilita a concreção103

 

”. 

A grande maioria dos criadores referidos nesta tese/obra são Artistas Plásticos – Escultores, 

não se resumindo a estes, pelas ligações aos temas da Autobiografia, Auto-representação, 

Autocensura, pelas relações Arte/Vida e Corpo/Mente, com o Tempo e o Espaço, o Eu e o 

Outro e a obra de arte como Entidade Autónoma e Comunicante.  

 

“O meu objectivo é a partilha. Acima de tudo é a partilha. Primeiro o momento é vivido por 

mim e depois com os outros. (…) Não há nada mais fantástico do que tu teres um grande 

momento seja este bom ou menos bom, puderes partilhar, veres, sentires, guardares e, um 

dia saberes que alguém viu a tua imagem que teve significado para essa pessoa e por isso 

dizer-te isso sem saber á priori que era teu. Isso é magia! (…) A minha Guerra é Libertar-me! 

É não ter defesas no acto de criação, não ter medos104

 

”. 

O trabalho diário do Fotógrafo e Fotojornalista Paulo Pimenta pode ser acompanhado em 

diversos suportes, nomeadamente no Diários105, uma espécie de fragmentos de vida através 

da imagem, do congelamento de momentos que reflectem um olhar atento, discreto, sensível 

e minucioso no qual, como ele diz “escrevo através da fotografia, histórias reais ou não” até 

porque “além das imagens não é preciso mais explicações106

Uma das séries de fotografias mais inquietantes do Paulo Pimenta é Espera, 2009, realizada no 

Hospital de S. João, no Porto, e que, segundo o autor, trata-se de “uma coisa íntima. (…) Viver 

a partir de referências minhas, que vivi e que estava a viver, e sem ser directo, partilhar a 

minha visão sobre a experiência vivida

”.  

107

Todas as semanas temos acesso ao que vai fazendo, porque vai vivendo, fotografando, mas o 

que nos apresenta como obras não corresponde a uma narrativa cronológica. As suas 

exposições são reflexos dessas mesmas realidades. Mesmo quando é tratado o tema da 

viagem, ela não é literal nem real narrativamente. 

”. 

O diálogo sobre os processos, sobre o que nos move, sobre o que e por que o fazemos, sem 

ter certezas absolutas, motivou o desenvolvimento deste processo - é muito difícil abrirmos a 

porta do nosso espaço interior, íntimo, que para alguns é a única protecção. As pesquisas 

realizadas permitem esclarecer que há em muitos artistas uma tendência para a defesa em 

                                           
103 OITICICA, Hélio, palavras suas no vídeo Parangolé in http://www.youtube.com/watch?v=dJTr8I2M6Ps. 
104 PIMENTA, Paulo, 6 de Maio de 2009, numa conversa sobre o processo, a obra e a autocensura.  
105 paulopimenta.blogspot.com 
106 PIMENTA, Paulo, 6 de Maio de 2009. 
107 Ibidem 
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relação ao que lhes é exterior. Um desconforto sugerido pela necessidade de se proteger108

 

 - 

situação que, por vezes, trespassa para o processo de criação das obras. 
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O Rui Vieira é um jovem artista com quem tenho partilhado bons momentos em conversas, 

troca de e-mails, ou em experiências artísticas. Numa dessas conversas sobre aquilo que nos 

sucede interiormente no processo de criação, surgiu a expressão vai acontecendo, como um 

contínuo, um gerúndio que “é fundamental para que se perceba a continuidade, o processo 

inacabável109”. No seguimento desta conversa abordámos a plasticidade, a liberdade que esta 

nos proporciona e que permite a total singularidade nas mais diversas interpretações, 

enquanto “ser” criado, distinto, individual, e com a sua própria capacidade comunicante110

                                           
108 Enquanto docente, guardo dentro de mim vivências, momentos brilhantes de conversas, ou “confissões” de muitos 
discentes desde que comecei a leccionar em 1994. Construímos amizades e continuamos a partilhar experiências e a 
desenvolver projectos artísticos. Ver exemplos em www.ruterosas.com, links: ®de Nós, ruterosasrespira, ou 
directamente em rdenos.wordpress.com e ruterosasrespira.wordpress.com. 

 

atingida a partir do momento em que passa de ideia a exteriorização plástica. “Ou seja, 

109 VIEIRA, Rui, artista plástico e aluno do 3º ano de Escultura em 2005/2006, em conversa no Verão de 2009. 
110 Não fazer confusão com comunicação. Esta capacidade comunicante da obra de arte está em si mesma. 
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embora o objecto artístico seja concreto e objectivo, seja qual for a sua forma, a partir do 

momento que se torna Obra, vale por si, torna-se por isso subjectiva” e, nesse sentido, 

encontramos concordância com a ideia de Pensamento em Musil. 

Na obra O homem sem qualidades111

1880

, considerada um anti-romance ou não-romance, Robert 

Musil (  - 1942) faz uma reflexão sobre a sociedade da época. A expressão falta de 

qualidades, Eigenschaften, do homem “sem qualidades” não pretende referir-se à falta de boa 

qualidade. Eigenschaft, em alemão, ou a tradução proprietas, em latim, podem ser lidas como 

atribuições simbólicas aos conceitos de perda da individualidade no nosso tempo, procurando 

compreender a abstracção enquanto forma básica de fenómenos sociais de decadência e de 

alienação, considerada como uma característica da modernidade. O que vale para o indivíduo, 

segundo Musil, vale analogamente para a sociedade como um todo, como sociedade sem 

qualidades.  

Lidamos com esta “falta de qualidades” como uma característica, como algo “natural”, que não 

se trata nem de defeito nem de erro, como se este ser “natural” não fosse por si o maior dos 

erros. 

Consideramos que a falta da proximidade física e emocional “converte a sociedade num 

deserto cheio de gente112”, ou, na definição de Jean-François Peyret que, neste aspecto, 

parece ser um seguimento do pensamento de Musil: “um mundo de qualidades sem 

homem113

Paradoxalmente, numa sociedade que se apresenta como transparente

”. 
114

Confrontar alguém com a sua própria realidade pode ter esse efeito de espelhamento ou 

reflexo. 

, parece ser 

confortável permanecer num estado de ilusão e engano relativamente ao significado dos 

valores e dos conceitos. Transparência não é aparência… O afastamento da significação dos 

conceitos, do centro, numa fuga em direcção à estranheza e ao vazio, conforta a inércia 

(BAUDRILLARD, Jean, 1995). Uma transparência que nos é oferecida pela ausência de si 

mesma, como um espaço em negativo. O que temos é a periferia, embora atraídos pelo foco.  

A expressão espelhamento conduz a muitas das obras do artista plástico brasileiro José Spaniol 

(1960) …115

 

 

                                           
111 MUSIL, Robert, in Der Mann ohne Eigenschaften, Org. Adolf Frisé, Hamburg, 1952. Existem várias edições desta 
obra, considerada a obra-prima do romancista e que foi escrita durante cerca de 15 anos. 
112 DERY, Mark, in Velocidad de Escape – La cibercultura en el final del siglo (tít. orig.: Escape Velocity – Cyberculture 
at the End of the Century, New Line Productions, 1995, trad.: Ramón Montoya Vozmediano), Ediciones Siruela, 
Madrid, 1998, pp. 141,142. 
113 PEYRET, Jean-François, Musil ou les contraditions de la modernité, Critique, 339-340, 1975, pp. 846-862.  
114 Gianni Vattimo refere que a sociedade pós-moderna, a sociedade da comunicação é uma sociedade transparente. O 
papel determinante desempenhado pelos media gera uma sociedade, simultaneamente “mais consciente de si” e “mais 
complexa, até caótica”, pelo que será “neste relativo caos que residem as nossas esperanças de emancipação”, 
VATTIMO, Gianni, A Sociedade Transparente (tít. orig.: La Societá Transparente, Garzanti Editore, 1989, trad.: 
Hossein Shooja e Isabel Santos), col. Antropos, Relógio D’Água Editores, Lisboa, 1992, p.10. 
115 Remete-se o leitor para o Apêndice 3 onde se dá continuidade ao texto realizado relativamente a José Spaniol e às 
suas obras. Este formato procura exemplificar, em síntese, um dos métodos utilizados no contacto com artistas 
referenciados neste trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1880�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942�
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Estas reflexões procuraram-se exprimir com uma série de obras intituladas Um crime perfeito, 

#1, #2 e #3 – muito diversas nas suas formalizações - e num pequeno texto, que 

seguidamente se apresenta, publicado na revista BOMBART116

“Ninguém crê profundamente no real, nem na evidência da sua vida real. Seria demasiado 

triste

 para a qual criei a primeira 

desta série e que centra a percepção no vazio luminoso e num espaço de interior 

indeterminado mas real que acarreta em si mesmo a energia suficiente para modificar o que o 

envolve e que geralmente não se vê ou não se quer ver - Crimes Sociais perfeitos… 

117

Será censura? Se existe não é a preto mas a branco ou demasiado luminosa. 

”. 

Uma cegueira branca, reflectida por José Saramago, periférica, onde o cenário, volume e forma 

dos objectos se confundem e diluem. Cegos permaneceremos inertes. Por medo? Por cobardia?  

Parece confortável manter os medos de ser e de existir (GIL, José, 2004) - condição de se ser 

Humano. 

O Espaço/Lugar, passagem do Tempo e do Corpo. O Corpo como Tempo. Corpo que passa pelo 

Lugar num determinado Tempo. O Tempo que é Mental (memória e recordação) e Físico 

(emoção, sentimento e razão)...  

E assim, “ausentes, apagados, sem significação aos nossos próprios olhos. Distraídos, 

irresponsáveis, enfraquecidos. Deixaram-nos o nervo óptico mas enfraqueceram-nos todos os 

outros. É nisso que a informação participa da dissecação: ela isola um circuito perceptivo, mas 

desconecta as funções activas. Não resta já senão o ecrã mental da indiferença técnica das 

imagens118

 

”. 

    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
116 ROSAS, Rute, in Bombart 2, Edição da Associação Projecto – Núcleo Desenvolvimento Cultural, de Vila Nova de 
Cerveira, Distribuição VASP, Março/Abril, 2009, pp. 54-56. 
117 BAUDRILLARD, Jean, O Crime Perfeito (tít. orig.: Le Crime Parfait, Éditions Galilée, 1995, trad.: Silvina Rodrigues 
Lopes), col. Mediações dirigida por José Bragança de Miranda, Relógio D’Água Editores, Lisboa, 1996, p.130. 
118 Op.cit., p.182. 
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 “A revolução somos nós” (Wir sind die Revolution) de Joseph Beuys (1921 - 1986) é um 

documento, registo de um debate, aliás muito comum na obra deste artista que nos serve 

como uma das referências da Arte do século XX. Neste, apercebemo-nos que Beuys vai 

expondo as suas reflexões, os seus pensamentos, enunciando quer Platão, como Galileu ou 

Einstein e considerando que é no pensamento e no crescimento do conhecimento humano que 

reside o princípio da mudança. Ao reflectir sobre a arte e a ciência encontra na acção conjunta 

resposta para as questões sociais e culturais vendo  

“as ideias como uma nova forma de escultura. Creio que todos nós aqui presentes estamos 

conscientes da importância e da urgência de dar um primeiro passo, de começar a fazer 

alguma coisa. E visto que, limitando-me ao que posso supor, a maior parte de nós pertence à 

classe privilegiada, digo que a culpa é nossa também e não somente do sistema capitalista. 

Todos somos chamados, na primeira pessoa, para,(…) dar nossa contribuição. (…) Gostaria de 

lembrar que falo essencialmente na óptica da minha experiência artística e, portanto, da 

arte.119

 

” 

Beuys articulou as suas obras de arte plásticas  - esculturas, instalações, desenhos, acções, … 

- com o seu discurso oral e escrito como poucos artistas e é nesta articulação que fundamenta 

o seu pensamento e a sua vida, fornecendo-nos intensamente ferramentas para a 

compreensão de possibilidades aliciantes no alcance da relação obra/vida, arte/vida, que 

demonstrou no seu percurso tão singular. 

 

Embora com uma curta passagem pela vida, o cubano Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), 

deixou-nos uma obra extensa e exemplar. Não é pretensão fazer a sua biografia120

                                           
119 BEUYS, Joseph, A revolução somos nós, In Escritos de Artistas: anos 60/70. COTRIM, Cecilia; FERREIRA, Glória 
(org). Rio de Janeiro, Jorge Zahar Edições, 2006, pp.300-324.  

 nem uma 

120 De qualquer modo e a título de curiosidade, leia-se aquilo que Felix definiu como um retrato de si mesmo, escrito 
em 1993, e realizado para uma publicação monográfica do artista. Felix Gonzalez -Torres: Catalogue Raisonné - Two 
Volume Set, Cantz Verlag, 1997. Podemos igualmente encontrar este texto em: 
http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixBio.html 
“1957 born in Guaimaro, Cuba, the third of what would eventually be four children 1964 Dad bought me a set of 
watercolors and gave me my first cat 1971 sent to Spain with my sister Gloria, then went to Puerto Rico to live with 
my uncle 1979 returned to Cuba to see my parents after an eight-year separation 1981 parents escaped Cuba during 
Mariel boat lift, my brother Mario and sister Mayda escaped with them 1978 met Jeff in Puerto Rico 1976 Gloria and I 
moved to our own apartment-small, but full of sunlight 1977 Rosa 1976 met my friend Mario 1979 moved to New York 
City 1980 met Luis at the beach 1983 received BFA from Pratt Institute 1981 and 1983 attended the Whitney Museum 
Independent Study Program 1987 received MFA from the International Center of Photography and New York University 
1983 Ross at the Boybar 1985 Jeff gave me Pebbles and Biko, two Lilac Point Siamese cats-hardly able to support 
myself, and now with two cats to feed, only Jeff 1985 first trip to Europe, first summer with Ross 1986 summer in 
Venice, studied Venetian painting and architecture 1986 blue kitchen, blue flowers in Toronto - a real home for the 
first time in so long, so long, Ross is here 1987 Wawanaisa Lake: beavers, wild brown bears, Harry retrieved every 
buoy he sees, New York Times every morning, duck cabin 1986 Mother died of leukemia 1990 Myriam died 1991 Ross 
died of AIDS, Dad died three weeks later, a hundred small yellow envelopes of my lover's ashes-his last will 1991 
Jorge stopped talking to me, I'm lost - Claudio and Miami Beach saved me 1992 Jeff died of AIDS 1990 silver ocean in 
San Francisco 1992 President Clinton - hope, twelve years of trickle-down economics came to an end 1990 moved to 
L.A. with Ross (already very sick), Harry the Dog, Biko, and Pebbles, the Ravenswood, Rossmore, golden hour, Ann 
and Chris by the pool, magic hour, rented a red car, money for the first time, no more waiting on tables, 'Golden 
Girls', great students at CalArts, Millie and Catherine, went back to Madrid after almost twenty years-sweet revenge 
1989 the fall of the Berlin Wall 1991 Bruno and Mary, two black cats Ross found in Toronto, came to live with me 1991 
the world I knew is gone, moved the four cats, books, and a few things to a new apartment 1991 went back to L.A., 
hospitalized for 10 days 1990 first show with Andrea Rosen 1993 moved to 24th Street 1987 joined Group Material 
1991 Julie moved from Brooklyn to Manhattan 1992 the forces of hate and ignorance are alive and well in Oregon and 
Colorado, among other places 1993 Sam Nunn is such a sissy, peace might be possible in the Middle East 1992 started 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1921�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986�
http://www.specificobject.com/objects/info.cfm?inventory_id=17793&object_id=4750&page=0&options=�
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viagem por toda a sua obra, como em nenhum dos casos expostos ou a abordar, mas uma 

reflexão geral no que diz respeito ao tema e conceitos desenvolvidos ao longo destas 

indagações. 

A carga poética e perturbadora das suas obras fascinam121

 

 pela simplicidade, pela forma como 

se expressa através de diversos meios e matérias, criando um jogo nas suas opções estéticas, 

onde muitas realidades se conservam ocultas. Num jogo metafórico que retira a aparente 

literalidade de algumas obras, transportam-nos em viagens que nos tocam e atingem o sentido 

da obra sem o direccionar. Realizadas usualmente em matérias comuns da vida quotidiana, as 

obras de Felix Gonzalez-Torres, proporcionam um vínculo imediato com o fruidor que é 

requisitado, em diversas situações, para activá-las - uma necessidade que expressa.  

“Sem público estes trabalhos não são nada, nada. 

Necessito do público para completar parte do meu trabalho... que tome responsabilidade, para 

que forme parte dele, para que se inclua122

 

”. 

Algumas das realizações posteriores a 1988 e que se caracterizam formalmente pelo 

empilhamento de folhas de papel impressas em offset, geralmente sem limite de cópias, não 

fariam sentido caso não tivéssemos a possibilidade de agir sobre elas e de as trazer connosco 

– tratar-se-ia de exercícios puramente formais. Numa busca por soluções que satisfizessem os 

seus conceitos designou-as de enormes esculturas públicas justificando que o facto de serem 

mostradas num espaço privado não significa nada porque todos os espaços são privados. 

Nesta exploração e reflexão entre público/privado ou privado/público, Felix Gonzalez-Torres, 

dificulta a distinção convencional. Assim, referirmo-nos a conteúdo e a contexto. De acordo 

com as suas palavras “não se pode iniciar uma escultura num espaço público sem passar pelos 

canais apropriados e pagar para o fazer. Então, eu estava novamente a procurar demonstrar 

como a divisão entre o público e o privado é simplesmente uma questão de palavras123

Foi na Galeria Andrea Rosen que apresentou a série que causou, inicialmente, um efeito de 

estranheza e confusão aos fruidores. As folhas empilhadas em blocos e sem uma aparente 

preocupação expositiva nem nenhum tipo de indicação, contendo impressas partes de textos 

”. 

                                                                                                                                            
to collect George Nelson clocks and furniture 1993 three years since Ross died, painted kitchen floor bright orange, 
this book”. 
121 A primeira exposição deste artista que tive a oportunidade de fruir foi em 1996 no C.G.A.C. - Centro Galego de Arte 
Contemporánea, em Santiago de Compostela. Mais tarde, foi-me oferecido o respectivo livro/catálogo, documento 
através do qual tive acesso à reprodução de outras obras e de muitos textos, assim como entrevistas com o artista. 
SPECTOR, Nancy, Felix Gonzalez-Torres (cat. exhib.), Santiago de Compostela, Centro Galego de Arte Contemporánea, 
1995. 
122 “Without a public these works are nothing, nothing. I need the public to complete the work... to take responsability, 
to become part of my work, to join in”, GONZALEZ-TORRES, Felix, in Felix Gonzalez-Torres, entrevista por Tim Rollins, 
Los Ángeles, Art Resources Transfer, 1993, p.23, tradução livre. 
123 “I always said that these were public sculptures; the fact that they were being shown in this so-called private space 
doesn't mean anything - all spaces are private, you have to pay for everything. You can't get a sculpture into a public 
space without going through the properchannels and paying money to do that. So again I was trying to show how this 
division between public and private was really just words”, GONZALEZ-TORRES, Felix, in ETRE UN ESPION, 
entrevistado por Robert Storr, ART Press, Janeiro 1995, pp. 24-32. Além disso Felix gostava de esclarecer que: “It 
wasn't just about trying to problematize the aura of the work or it's originality, because it could be reproduced three 
times in three different places and in the end, the only original thing about the work is the certificate of authenticity”. 
(ibidem) 
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ou imagens retiradas de revistas e jornais, adicionavam ainda maior complexidade por nos 

remeter para locais como tipografias. Utilizadas frequentemente e com sentido irónico ou 

crítico – assuntos presentes na obra deste artista -, podemos ler VETERANS DAY SALE124

Em Sem título (Aparição) de 1991, entre muitas outras, o artista recorre a belas imagens 

impressas geralmente a preto e branco representando fragmentos de céus com nuvens, 

pássaros a voar ou mar que funcionam como dádivas, lembranças, de imagens a recordar, 

embora para Felix Gonzalez-Torres os significados não sejam estáticos pois mudam de acordo 

com quem somos e onde estamos - o absurdo da certeza. 

, de 

1989, ou, numa outra pilha, de 1990, ver, ler e trazer connosco uma listagem de recortes que 

apresenta 464 identificações de pessoas mortas a tiro nos Estados Unidos durante uma 

semana, que Felix retirou da revista Times, compôs e devolveu ao público - cada folha é 

graficamente semelhante a uma página de jornal, como acontece com anúncios ou nas páginas 

dedicadas a necrologia, em formato de inventário. 

Do mesmo modo, um ano antes do falecimento do seu companheiro, Ross Laycock125, Felix 

iniciou as suas obras com guloseimas ou rebuçados. As dimensões das peças estão 

relacionadas com o conceito de peso ideal – estabelecido nos certificados de autenticidade - 

assim como as cores e sabores acumulam simbolismos distintos. São diversos os retratos – 

Retrato de Marcel Brient; Retrato de Papá; Retrato de Ross em L.A.; Rossmore; Os amantes – 

ou críticas sociais que realizou – Opinião Pública; USA today – numa necessidade vital de 

materializar, de exteriorizar o que se vê, ouve ou sente, como se a Arte fosse uma antena126

 

 

que absorve o que sucede culturalmente e que, posteriormente através das obras de arte 

expulsa o digerido numa espécie de catarse.  

“Acho que a arte dá-nos uma voz. Seja o que e como for, o que queremos fazer de uma coisa 

chamada arte. (…) É assim que vejo a arte, como uma possibilidade de ter uma voz. É algo 

vital127

 

”. 

Neste Momento (acção), destacamos Perfect Lovers e Untitled128

                                           
124 “un día estaba revisando el New York Times, mi fuente de inspiración, y vi un anuncio enorme para unas rebajas 
del Día de los Veteranos, e pensé: en nuestra cultura ya no celebramos los acontecimientos históricos en la plaza 
pública, sino que nos vamos de compras”, GONZALEZ-TORRES, Felix, in SPECTOR, Nancy, Felix Gonzalez-Torres (cat. 
exhib.), p.23. 

, ambas de 1991. 

125 “I think one of the reasons that I made artwork was for Ross... I also make art to describe how I feel about other 
issues that are outside the so-called private sphere...” GONZALEZ-TORRES, Felix, in Felix Gonzalez-Torres 
entrevistado por Tim Rollins, ART Press, Los Ángeles, 1993, pp. 30,31. Tradução livre. De qualquer maneira parece-
nos importante referir que o artista rejeita a designação de artista homosexual. “Como sabes, as etiquetas son muy 
útiles cuando quieres ejercer control”, GONZALEZ-TORRES, Felix, in SPECTOR, Nancy, Felix Gonzalez-Torres (cat. 
exhib.), p.87. 
126 “art is like an antenna of what's going on in culture, what's really going on and what's going to come out of it”, 
GONZALEZ-TORRES, Felix, in Joseph Kosuth and Felix Gonzalez-Torres: A Conversation. Esta conversa foi gravada no 
atelier do artista plástico Joseph Kosuth, New York, Outubro, 1993, publicada originalmente no catálogo que 
acompanhava a exposição Symptoms of Interference, Conditions of Possibility no Camden Arts Center, em 1994 e em 
Art and Design Magazine Profile nº34, Private Pursuits and Public Problems. Tradução livre. 
127 “I think that art gives us a voice. Whatever it is, whatever we want to make out of this thing called art. (…)That's 
how I see art, as a possibility to have a voice. It's something vital”. Op.Cit. 
128 “The work is untitled because meaning is always shifting in time and place. Also, this isn´t really my language, but 
the language I learned. So I´m reluctant to give something a name imposed on me. You have to deal with who your 
public is. Who are you making these things for? Who are you trying to establish a dialogue with?” GONZALEZ-TORRES, 
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Perfect Lovers129 ou Amantes Perfeitos não deixa de ser quase um ícone na obra de Felix. O 

conceito de duplo, dois, alusivo à ideia de perfeição, prazer, amor, não nos passam 

despercebidos do mesmo modo que são muitos os exemplos de obras em que constatamos 

que os subtítulos o sugerem – Amantes, Paris; O amante130

A Amantes Perfeitos associa-se Sem título (Retrato Duplo) uma pilha de folhas impressas, e 

Sem título (5 de Março) #1, ambas de 1991. Em Retrato Duplo a imagem de duas alianças 

douradas iguais e tangentes entre si impressas sobre folhas brancas, em 5 de Março, #1, dois 

círculos em espelho iguais colocados numa parede, lado a lado, e igualmente tangentes entre 

si. As três obras parecem juntar-se numa perfeita harmonia do amor.  

; O Norte; Paris, 1989; Paris, a 

ultima vez; Álbum; Duplo medo; Orfeu, duas vezes; Retrato duplo. 

Untitled trata-se de uma imagem fotográfica a preto e branco ampliada para a escala de 

outdoor e instalada repetidamente em 24 locais de Nova York na qual podemos observar uma 

cama de casal vazia com as marcas das cabeças e dos corpos nos lençóis brancos – 

aparentemente de algodão imaculado. A surpresa pela dimensão e pelo contexto dirigem-nos a 

atenção. Será para a intimidade dos momentos quotidianos, daquilo que é saudável e 

prazeroso, confortável, ou por outro lado, de uma ausência sentida, de uma perda do amor, 

como se aquela imagem fosse uma recordação maravilhosa mostrada publicamente131 

tornando-a acessível a todos132

Não seria completamente diferente se a cama não estivesse usada, ou se os lençóis não 

fossem brancos, ou se existissem outros elementos, como garrafas de vinho ou preservativos?  

? 

O que acontece com confissões privadas, quando colocadas num contexto público? 

E em Perfect Lovers, o que nos sucederia interiormente se os relógios não fossem exactamente 

iguais, não marcassem a mesma hora ou não estivessem colocados lado a lado? 

A ausência persegue o trabalho de Gonzalez-Torres, em muitos aspectos. Não há uma língua, 

símbolo ou rótulos próprios. Uma cama vazia convida todos a co-habitarem e não importa 

quem ou como somos. Simultaneamente nenhuma obra de arte significa o mesmo para todos. 

Desde que nascemos até à nossa morte, cama é um lugar onde podemos descansar.  

Felix Gonzalez-Torres não deixou dúvidas relativamente aos temas que deram origem às suas 

formalizações plásticas. 

As suas acções ou manifestações formalizadas referem-se a momentos, fragmentos, do viver e 

portanto do sentir. Felix foi, por vezes, muito crítico relativamente à sociedade em que viveu, 

independentemente do Amor e do Medo133

                                                                                                                                            
Felix, in All the Time in the World - Felix Gonzalez-Torres – entrevistado por Robert Nickas, Flash Art, n° 161, 
Novembro-Dezembro, 1991, pp. 86-89, p.87, tradução livre. 

 – essencialmente da perda – serem grandes temas 

perceptíveis directa ou indirectamente nas suas obras. 

129 Remete-se o leitor para o Apêndice 4 - Guide to Re-Creating “Untitled” (Perfect Lovers) by Felix Gonzalez-Torres. 
130 Só utilizando esta palavra são inúmeras as versões e obras distintas do artista realizadas entre 1989 e 1992. 
131 “One thing I'm always very interested in dealing with is the notion of public and or private. The billboards can be 
shown in public. They're privately owned but always publicly shown”. GONZALEZ-TORRES, Felix, in Joseph Kosuth and 
Felix Gonzalez-Torres: A Conversation. Op. cit., tradução livre. 
132 Por exemplo: aqueles que são sem-abrigo focalizarão a sua atenção para outros tipos de perda. 
133 “It’s funny you say that because I was just thinking... Earlier I mentioned Hiroshima Mon Amour, it took me a long 
time to understand the opening sequence. The female character says, You are good for me because you destroy me. I 
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Nas suas instalações, objectos e imagens que se movimentam, Gonzalez-Torres relembra que 

a Vida é e tem um valor enorme. 

 

“Pouco importa que as nossas vidas sejam mais complexas134

“quando te dás conta que não há outra vida, que não há nada, excepto o aqui – essa coisa, 

esta mesa, tu, eu - é tudo. Isso converte-se numa ideia muito radical porque tens que assumir 

a responsabilidade de tornar esse momento no melhor possível

", 

135

 

”. 

Após Felix Gonzalez-Torres, poderíamos viajar até à Suíça ao encontro de Markus Raetz136

Efraín Almeida vive pelo mundo e encontra no Rio de Janeiro o seu porto seguro, onde se 

recolhe em casa, e se isola, em momentos de hibernação. 

 

(1941), mas regressamos à América do Sul com Efraín Almeida que nasceu no Ceará em 1964. 

As suas origens estão bem presentes quer nas nossas conversas como, de forma bem distinta, 

nas suas obras – Efraín foi um menino que, na adolescência, chegou ao Rio de Janeiro com a 

família, vindo de Boa Viagem, no Ceará. Trazia consigo muitas imagens de infância, como a de 

S. Lázaro que existe na casa da sua avó - um Santo representado com uma série de cães 

“vira-lata” a lamber as suas chagas - e “que as pessoas populares acreditam terem uma saliva 

curativa e purificadora137

                                                                                                                                            
finally understand what that means. You can be destroyed because of love and as a result of fear. Love is very peculiar 
because it gives a reason to live but it’s also a great reason to be afraid, to be extremely afraid, to be terrified of 
losing that love.... It’s not as if I have different bodies of work, I think I just have many fronts. It’s almost like being in 
drag. I’m in a different drag persona as needed. Sometimes I make the stacks, sometimes I do the curtains, 
sometimes I do text-pieces, sometimes I do canvases, sometimes the light strings, sometimes billboards or 
photos...”GONZALEZ-TORRES, Felix, in International Artist-In-Residence New Works 95.1, New York Janeiro – 
Fevereiro, 1995, entrevistado por Tim Rollins. Originalmente publicada por A.R.T. Press, 1993. Edição Frances Colpitt.  

”. Os Lázaros são representações simbólicas de pequenos cães 

talhados em madeira com línguas vermelhas que lambem as paredes dos locais onde se 

apresentam como se Efraín “apagasse uma parte da história e somasse outra” e, desta forma 

fosse reconstruindo a sua identidade (ALMEIDA, Efraín, 2009). Quando apresentados em 

Galerias ou Museus, poderemos acreditar que estes objectos, estas esculturas estão ali para 

purificar/curar as paredes dos espaços? Se os lermos assim entenderemos a sua multiplicidade 

134 “Never mind that our lives are more complex”. GONZALEZ-TORRES, Felix, in ART Press por Tim Rollins, op. cit., p. 
29.  
135 “Once you agree that there is not any other life, that there´s nothing except here – this thing, this table, you, me– 
that´s it. That becomes a very radical idea because you have to take responsibility of make it the best”. GONZALEZ-
TORRES, Felix, in Art Resources Transfer, por Tim Rollins, p. 30. Op.cit.  
136 A obra de Raetz é de uma ironia e subtileza simultâneas que, por vezes, nos deixam intimidados e nos fazem sentir 
iletrados. Como refere Jorge Molder, a “in-limitável obra de Markus Raetz contém sempre um elemento 
desencadeador, como se alguém nos desse um empurrão para nos afastar um pouco para o lado, onde passamos a 
ver algo que anteriormente não era bem visível”.  
Leia-se uma história acerca deste artista contada por Ad Peterson bastante caracterizadora da personalidade de Raetz 
na mesma publicação:”O tempo estava ensolarado e quente, o vento não soprava e não encontramos ninguém. 
Éramos por vezes assaltados por pássaros excitados, que andavam a fazer ninho, mas que não bastavam para 
perturbar o doce torpor do campo. Vacas negras e vacas brancas pastavam tranquilamente no prado. Tinha apenas a 
consciência vaga do barulho que faziam a ruminar e a enxotar as moscas com o rabo. Foi então que Markus me fez 
uma observação que para sempre me Ficou na memória. Olhando para as vacas com atenção, declarou subitamente 
que elas deviam sentir o calor do Sol de forma bizarra, pois que era de esperar que as manchas negras ficassem muito 
quentes pela absorção das raios solares, enquanto que as partes brancas, por seu lado, deveriam permanecer mais 
frescas. As vacas predominantemente brancas deveriam assim ter menos calor que as predominantemente negras. 
Que pensar duma vaca branca com a cabeça negra? " MOLDER, Jorge, in Materiais de Construção – Building Materials 
– Markus Raetz, Michelangelo Pistoletto e Pieter Laurens Mol, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Pergigão, 
comissariada por Jorge Molder, proj. Jorge Molder e Rui Sanches, Lisboa, 24 Set. 1998 a 3 Jan. 1999, pp. 25,26.    
137 ALMEIDA, Efraín, em conversa em casa, Julho de 2009. Aliás como todas as citações do artista neste texto. 

http://quent.es/�
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de sentidos e interpretações. Com a certeza de que é a deslocação, descontextualização e a 

carga poética introduzida a partir de “uma cena aparentemente quotidiana e simples, 

revelando as coisas que de uma certa maneira são invisíveis para a maioria das pessoas, (…) 

dando uma luz para elas”, Efraín vai desenvolvendo o seu processo através de uma 

contemplação da vivência quotidiana, inter-ligada com as suas recordações e memórias de 

uma terra, de uma vida.  

O homem que tem “mãos de fada” - a minúcia do talhe em objectos escultóricos de escala 

reduzida, ou a utilização de tecidos com os quais constrói adereços do quotidiano - carrega de 

simbolismo tudo o que faz e os lugares por onde passa: “Eu estou contando a minha história à 

minha maneira” com um sentido positivo, lúdico ou poético e também com a presença 

constante de “uma camada trágica e perversa”. 

Por muito simples que possam ser cada um dos pequenos objectos que Efraín realiza - saídos 

de pequenas caixas como se fossem jóias e que posteriormente se apresentam nas paredes ou 

no chão das galerias ou dos museus - por muito bonitos e com um lado de artefacto 

minucioso que nos atrai para a proximidade com eles, existe sempre um lado trágico ou 

irónico, mais ou menos visível, mais ou menos denunciado, pois trata-se de fragmentos de 

representações de uma vida - representações poéticas das suas realidades ao longo de muitos 

anos de intenso trabalho e observação atenta: “só me dei conta de determinado tipo de coisas 

depois de muito tempo fazendo trabalho e mostrando, para chegar a determinadas conclusões 

em relação a ele”. Mesmo assim, em Arte continuamos a ter a consciência que “as coisas não 

têm de ser totalmente justificadas”. 

Esta nossa conversa aconteceu durante a sua estadia no Porto, em Julho de 2009, para a 

inauguração da sua exposição “Mimetismo”, na Galeria MCO, e pelo convite em estar presente 

na Bienal de Cerveira com duas obras. Na exposição encontramos entre outros um conjunto de 

vinte e duas mariposas e um auto-retrato.  

Neste auto-retrato – um tema recorrente - o artista representa-se nu. Até à decisão da 

materialização desta nudez, houve uma questão cultural que se colocou ao artista e que nunca 

antes se havia colocado e que dificultou a sua concretização: “no Brasil, a relação com o corpo 

é sempre erotizada”. A cultura ocidental tem uma ideia errada acerca da cultura do corpo no 

Brasil “o carnaval, é um período bem demarcado e muito erotizado”, mas é temporário, 

demarcado. 

Embora Efraín quisesse representar um estado de completa solidão e desprotecção, que o nu e 

a escala reduzida acentuam, no Brasil o trabalho pode ter outras leituras - um exercício de 

libertação dos costumes e tradições só foi possível pelo facto de conhecer muitos lugares e 

muitas culturas.  

Geralmente Efraín constrói séries ou desenvolvimentos acerca do mesmo tema/assunto como 

se fosse uma chaveta no seu grande assunto ou tema artístico. 

Isso pode acontecer com uma exposição, ou uma fase de trabalho, ou mesmo as duas coisas e 

inclusive com o retomar de um assunto já reflectido em tempos. 
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A necessidade do fazer é recorrente em alguns artistas, assim como a necessidade quase 

obsessiva de registar ideias que surgem das mais diversas formas, seja em cadernos, folhas 

soltas, seja através do desenho, de palavras, de pequenas maquetas ou esboços 

tridimensionais em matérias não definitivas. 

José Leonilson (1957-1993) é um dos artistas brasileiros, igualmente nascido no Ceará, em 

que o uso da palavra como marca ou arquivo do seu trajecto de vida na obra, é mais 

fortemente visível. Referindo-se aos seus desenhos de 1989, diz "a palavra entrou realmente 

nos trabalhos. Eu estava muito apaixonado. Ficava sozinho, sem saber direito o que fazer. 

Então pensei em escrever nos desenhos em vez de ficar escrevendo em cadernos138”. O EU na 

obra como forma de chegar ao Nós, a autobiografia quer numa escrita poética, como nos 

esboços, diários, agendas, ou esculturas, gravuras, bordados, é observável nos pequenos 

relicários narrativos nos quais pretendeu inscrever a sua vida, o seu “ponto no mundo” numa 

corrida contra o tempo139 na qual o trabalho é a sua “observação sobre o mundo140

A observação do detalhe, de cada pedacinho da vida, por mais insignificante que possa parecer 

à vista da maioria dos humanos, é caracterizante em diversos autores.  

”, 

partilhando essa experiência, essa dor, com o Outro, como se as suas obras fossem extensões 

do seu corpo. 

 

“A arte vem da vida. Vem do problema de seduzir pássaros, homens, aranhas – tudo o que 

quiseres. (…) É o que me faz continuar. A resolução nunca aparece; é como uma miragem. 

Não atinjo a satisfação – se conseguisse parava e era feliz141

 

”. 

Nas pesquisas realizadas, em conversas com diversos artistas, em troca de correspondência, 

depoimentos registados em áudio, leituras de escritos, cartas ou entrevistas, apercebi-me da 

repetição das palavras obsessão, necessidade, intuição, intensidade ou flash, no diz respeito à 

tentativa de descreverem o Impulso da Imaginação Criadora. 

No meu caso, e anuindo com muito daquilo que foi dito pelos artistas mencionados, existe uma 

selecção de ideias em muitas alturas da vida e isso sabe bem, é mais do que bom, é uma 

sensação fantástica de nervosismo e impotência, porque deixa água na boca, mas 

simultaneamente uma sensação de riqueza interior. Quase inexplicavelmente há selecção, que 

considero intuitiva, e a partir desse momento torna-se obsessivo ter, ver pronto, porque 

dentro de mim está quase tudo, ou mesmo tudo concluído e o tempo de concretização parece 

ser sempre demasiado.  

 

“olho-te a dormir, a cabeça entornada sobre o meu ombro. Sei que do meu corpo doente 

fizeste a tua praia142

                                           
138 LEONILSON, José, in 

”. 

www.projetoleonilson.com.br. Numa entrevista a Lisette Lagnado. 
139 Em 1991 descobre que é portador de SIDA e a última fase da sua produção artística torna-se ainda mais intimista. 
Remete-se o leitor para o Projecto Leonilson em www.projetoleonilson.com.br 
140 LEONILSON, José, em entrevista para a TV Cultura, Brasil. 
141 BOURGEOIS, Louise, in Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father, pp. 161,162, 
tradução livre. 

http://www.projetoleonilson.com.br/�
http://www.projetoleonilson.com.br/�
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Também já me senti nula, desesperadamente só, sem nada para me dar a mim e 

simultaneamente ao Outro. Uma incapacidade absoluta que pode levar a extremos…143

Isto acontece, provavelmente, porque trabalho com representações, reflexos das minhas 

vivências mais recentes ou do passado quase escondido, sem preocupações de narratividade 

ou de sequência. Também podem ser misturas de situações, experiências, acerca do mesmo 

assunto, observações daquilo que me envolve e que poderá ser fruído por camadas, cada vez 

mais opacas e densas, numa provável crescente dificuldade de penetração implicadora de 

aprendizagem - a exposição Não há príncipe azul no elefante cor-de-rosa, de 2008, ou 

Respira…, são dois exemplos apresentados nesta tese/obra. É nas primeiras camadas e 

retratando vivências, supostamente comuns a todos, que uma percepção imediata, selvagem 

(MERLEAU-PONTY, Maurice, 1959) pode detectar fenómenos gerais experimentados ou 

conhecidos por todos. Mudam os personagens, os espaços e os tempos, mas amor é amor, 

sexo é sexo, medo é medo, raiva é raiva, dor é dor, desilusão é desilusão, perda é perda, calor 

é calor e não me parece que exista alguém que não tenha vivido qualquer uma destas 

emoções, sensações ou sentimentos.  

  

 

 

     9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
142 AL BERTO, 24 DE JULHO de 1982, in O Medo – trabalho poético 1974 – 1997, 4ª edição, Assírio & Alvim, Fevereiro 
2009, Lisboa, p. 231. Esta frase, como outras de Al Berto recordam-me uma fase da minha vida - C@rtas – do 
Tempo da partilha partilhável, Agosto e Setembro de 2007. Com esta frase iniciei um trabalho. O seu sentido 
inquieta-me. Tem brilho, tem dor, demora muito tempo, mas é muito nobre, 2008/09. Remete-se o leitor para o 
Apêndice 5 onde se apresentam algumas fases do projecto.  
143 Remete-se o leitor para 4. C@rtas – do Tempo da partilha partilhável, mais concretamente durante 2007, onde 
se mostra aquilo que pode ser lido. 
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“O meu processo de criação está directamente relacionado com aquilo que vivo, as questões 

que me preocupam, as expectativas, as desilusões, as fantasias de fuga... já aconteceu sonhar 

com o projecto com que andava a congeminar, especialmente se envolver mecanismos. 

Os projectos surgem da necessidade directa de me resolver, de questionar o que sinto, de 

perceber de onde vem a angústia, do porquê da desilusão, como foi que cheguei ali. 

Normalmente a necessidade de produzir um objecto encerra um ciclo, de alguma forma 

resolve uma questão, clarifica ou arruma alguma gaveta. Por exemplo, uma perda, uma 

enorme sensação de vazio que do ponto de vista formal talvez não se compreendam todas as 

questões exploradas neste processo de luto que encerram, mas que findos estes projectos, e 

apesar de este sentimento de perda e de ausência serem ainda tão presentes, não existe mais 

esta necessidade de lhes tocar. 

E assim passamos de questão existencial em questão existencial, numa tentativa de resolução 

do mundo a começar pelo que vai borbulhando dentro da minha redoma para questões que no 

fundo tocam as redomas dos outros144

Considero ser mais importante o que nos aproxima do que aquilo que nos afasta e que os 

artistas que trabalham a autobiografia ou a auto-representação deparam-se com um grande 

problema que passa, por vezes, pelo não entendimento de quem analisa ou traduz, em teoria, 

pois “mudam o contexto e as pessoas podem pensar: é uma história que só interessa a ele ou 

ela. Mas na verdade a grande questão do trabalho é que se trata de criar pontos de contacto: 

com outras pessoas, com outras culturas

”. 

145

     

”- uma relação profunda de entrega a si mesmos e 

ao Outro, de partilha. 
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144 GUEDES, Ana, 18 de Agosto de 2009.  
145 ALMEIDA, Efraín, em conversa, Julho de 2009. 
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“O sentir no processo de trabalho tem uma velocidade e uma calma, uma informa, uma 

intensidade, uma sonoridade, um alheamento, uma concentração absoluta, uma vigília, uma 

leveza, uma angustia saborosa, uma expectativa em crescendo, uma total ausência do tempo, 

um orgasmo no coração, um sofrimento de prazer, uma sensação de tudo e nada, uma 

sensação sonâmbula...146

 

” 

Pode considerar-se o filósofo e poeta Gaston Bachelard147 (1884-1962) como uma referência 

para muitos artistas plásticos, nomeadamente escultores. Quem lê A Poética do Espaço (Lá 

Poétique de L’espace, 1957), ou a Poética do devaneio (Lá Poétique de rêverie, 1960) poderá 

ter sensações semelhantes às expressas por Alberto Carneiro (1937): “Encontrei-o através das 

minhas vivências com a matéria, no prolongamento das minhas reflexões, na definição de uma 

poética que me tinha chegado mais pelo sentir e que encontrou nele a formulação teórica148

Em 1994, li pela primeira vez a tradução da Martins Fontes de A Poética do Espaço, livro que 

me foi oferecido pelo Miguel Duarte. Nessa altura estava a terminar a minha licenciatura e 

recordo-me de como ia bebendo de forma quase obsessiva cada capítulo. Sentia que a escrita 

de Bachelard era tão inspiradora para um escultor que não resisti em concretizar 

plasticamente alguns dos ambientes anunciados em pequenas frases como: “a lâmpada à 

janela é o olho da casa

”. 

149

Opondo-se à teoria do Tempo como contínuo de Henri Bergson (1859-1941), ou de um todo 

em si mesmo de duração contínua, nomeadamente, no que respeita ao conceito de duração

” (cito de memória). 

150

 

, 

Bachelard definirá o Tempo como composto por uma sucessão de instantes descontínuos - o 

tempo real só existe verdadeiramente pelo instante isolado, esse sim, inteiramente presente - 

o ser é tempo-espaço-duração em acção dialéctica e assim, um devir a ser.  

“O ser quer criar movimento. Não quer criar repouso151

                                           
146 SOARES, Paula, 11 de Junho de 2009. 

”. 

147 Não temos dúvidas quanto à importância da obra de Bachelard. Reconhecido no mundo das ciências humanas pela 
sua produção científica acerca das questões epistemológicas e metodológicas da filosofia contemporânea, foi um 
inconformado com o racionalismo – herdado dos séculos XVIII e XIX -, valorizando a imagem poética das coisas – o 
imaginativo a serviço do pensamento. 
Muitas das suas obras são atravessadas por conceitos como: sonho, devaneio, poética, alquimia, tempo, imaginação. 
A riqueza de Bachelard consiste fundamentalmente em trazer para sua produção intelectual um duplo projecto: o 
apelidado de aspecto diurno – onde se inscrevem os conceitos mais ligados à epistemologia – e o aspecto nocturno – 
onde aparece a complementaridade dos eixos da poesia (e do sonho – e posteriormente do devaneio) e da ciência. Ao 
aproximar estes dois aspectos Bachelard demonstra que a cisão entre razão e imaginação fica bem clara se utilizarmos 
a via racional mas que se usarmos a via onírica, a razão e a imaginação articulam-se, interpenetram-se, são 
complementares. 
148 CARNEIRO, Alberto, in Das Notas para um Diário e Outros Textos – antologia, Colecção Arte e Produção, Assírio & 
Alvim, 2007, Notas para um Diário (9 de Maio de 1965). 
149 O espaço-casa, quarto, intimidade, denuncia vida. Recordo-me desta frase escrita a partir da análise das Obras 
Completas de Rimbaud e da sua afirmação: “Nácar vê”. A frase citada, de Bachelard, foi o título de um trabalho e de 
uma exposição que realizei em 1997. 
150 Na Dialéctica da Duração, Bachelard diz que aceita quase tudo de Bergson, excepto a ideia de continuidade. Se o 
tempo é criativo, não é por virtude da permanência vital do passado, mas através de uma decisão no sentido 
etimológico do termo: o término de cada instante significa, ao mesmo tempo, um novo começo. As imagens poéticas 
são instantâneas e quase fotográficas e, por isso, fecundas. As imagens são decisões temporais, são cortes no âmago 
do ser. Daí serem únicas e cuja autenticidade não é repetível. BACHELARD, Gaston, Dialéctica da Duração, trad. 
Marcelo Coelho, Edições Ática, S. Paulo, 2ª edição, 1994.  
151 BACHELARD, Gaston, Dialéctica da Duração, p.27. Esta filosofia do instante perpassa tanto os fundamentos 
matemáticos da física quântica como a celebração da palavra poética, sendo um dos principais nexos metafísicos da 
filosofia de Bachelard. 

http://www.assirio.com/livraria.php?id=7853&i=A&vw_getArtigosOrder=sTitulo&vw_getArtigosDir=ASC&coleccao=1627�
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Em A Intuição do Instante152

Assim, a construção transforma-se numa dialéctica temporal, onde “uma duração enriquece-se 

com acontecimentos e constitui realidades temporais diferenciadas

, Bachelard desenvolve o olhar sobre a História numa perspectiva 

de tempo descontinuada, em instantes. O ritmo geral é indicado pela alternância de ciência e 

poesia, que correspondem às duas dimensões da psique – animus e anima – e que realizam 

duas potencialidades diferentes da linguagem humana - a veracidade do conhecimento 

acontece na acção dialéctica e não na continuidade, onde cada saber constituído tem sua 

duração particular. 

153” e o rigor metodológico 

deve ser produzido segundo o “tempo dos instrumentos e do tempo vivido154

À função produtiva da imaginação, o Idealismo Romântico atribui uma capacidade maior do 

que aquela que Kant

” – o que 

chamamos de experiência vivencial.  

155

Deste modo, podemos dizer que embora a ideia de imaginação poética em Bachelard seja 

considerada como herdeira da tradição romântica

 reduzira aos limites nas condições formais.  

156, ela resgata a imaginação criadora para o 

plano imanente, humano e cósmico - o ser humano é essencialmente criador e capaz de um 

pensamento em expansão constante: uma perspectiva de filosofia aberta que conjuga a 

racionalidade do pensamento humano com a “irracionalidade” dos seus desejos profundos157

                                           
152 BACHELARD, Gaston, in A Intuição do Instante (Tít.Orig.: Intuition de L'Instant, 1932, Paris) tradução: 

. 

Antonio de 
Padua Danesi, Verus Editora, 1ª edição, 2007.  
153 BACHELARD, Gaston, Dialéctica da Duração, p.77 
154 BACHELARD, Gaston, Dialéctica da Duração, p.76. Bachelard explora o espírito poético expansivo - subjectividade 
psicológica - e o espírito científico taciturno - projecções imediatas que a ciência necessita exorcizar -, dois domínios, 
que não se confundem. Psicólogo subtil da subjectividade poética e crítico lúcido da objectividade científica, Bachelard 
ensina a distinguir esses valores antagónicos.  
155 Kant define a imaginação como a faculdade das intuições sem a presença do objecto. A imaginação reprodutiva 
(exhibitio derivativa) traz novamente ao espírito uma intuição empírica anteriormente ocorrida. A imaginação 
produtiva (exhibitio originaria) é o poder de representação originária do objecto. Em Kant, a imagem situa-se entre a 
sensibilidade e o entendimento. Se a matéria do conhecimento é fornecida pelos sentidos e a forma do conhecimento 
resulta das sínteses a priori do entendimento, a imaginação, que liga estas duas fontes heterogéneas, participa tanto 
de uma quanto de outra. A imaginação transcendental é limitada pelas formas a priori. Mas na medida em que se quer 
interligar o diverso sensível com um objecto, ambos não precisam de estar necessariamente relacionados, como, por 
exemplo, na causa de prazer para o sujeito. O julgamento que exprime esta relação, este acordo é o julgamento 
estético. 
A partir da imaginação criadora, Hegel criou a célebre distinção entre imaginação e fantasia com grande efeito nos 
escritores e artistas do século XIX. 
A imaginação criadora ou fantasia é o sentido maravilhoso que pode substituir em nós todos os sentidos, a rainha das 
faculdades humanas, como dizia Beaudelaire. 
156 No entusiasmo do Idealismo Romântico, a imaginação era considerada muito mais que uma faculdade mental 
destinada a receber, reviver e manipular imagens. A ideia de génio promove uma combinação mais intuitiva do que 
lógica de ideias. A Imaginação era tratada como um conceito mágico-metafísico, que transportava a fantasia para um 
plano transcendente e trans-humano.  
157 São célebres as peças de William Shakespeare, onde personagens atormentados e dilemáticos, sob o império da 
imaginação desnorteada (ou fantasia) alienam-se da realidade lógica e sucumbem a uma espécie de insanidade 
devastadora. Basta lembrar as fantasias enciumadas de Otelo, os acessos de loucura do Rei Lear, os arrebatamentos 
amorosos do casal Romeu e Julieta. Em todos eles, onde falece a razão, o tropel incontrolável da fantasia os destrói. 
Devemos ressaltar, entretanto, que embora aceitasse a psicologia corrente em sua época, Shakespeare confere um 
valor quase profético, quase vidente à imaginação. É precisamente em seus terríveis acessos de alienação que a 
imaginação de Lear transmite as mais tremendas visões da condição humana, ou o desespero de Macbeth capta o 
absurdo da vida. 
Dentre todos, John Marston é o prenúncio definitivo da imaginação criadora, da fantasia alegorizante e poetificante dos 
românticos do século XIX. 
A imaginação ocupa posição de destaque na filosofia de David Hume, que equiparava as ideias às imagens. Hume 
distingue a imaginação livre ou fantasia, que produz devaneios e suposições inúteis, e a imaginação como factor 
necessário a toda ideia animada, potente, envolta de um sentimento especial, indispensável à produção do 
conhecimento. 

http://www.travessa.com.br/Antonio_de_Padua_Danesi/autor/29D410EA-78B3-4E45-A399-B7FAD7BA5001�
http://www.travessa.com.br/Antonio_de_Padua_Danesi/autor/29D410EA-78B3-4E45-A399-B7FAD7BA5001�
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As duas abordagens mais marcantes sobre a imaginação no século XX foram a Psicanálise e a 

Fenomenologia da Imaginação de Jean-Paul Sartre. Influenciado por ambas, Bachelard 

manterá uma distância crítica através do seu conceito de imaginação material. 

No domínio das investigações fenomenológicas impõe-se o trabalho de Sartre sobre a 

imaginação, sobretudo em L’Imagination e, em L’Imaginaire. Concordando com Sartre, 

Bachelard vê na imaginação uma função do irreal e uma faculdade de deformação – o que 

Bachelard denomina de imaginação material. 

As análises de Sartre denunciam uma “metafísica ingénua da imagem158”, que coloca na 

imagem uma espécie de inferioridade ontológica em relação à coisa que representa. “A 

ontologia da imagem está agora completa e sistemática: a imagem é uma coisa inferior, que 

tem a sua existência própria, que se dá à consciência como qualquer coisa e que mantém 

relações externas com a coisa da qual é imagem. Vemos que é somente essa inferioridade 

vaga e mal definida (que poderá não ser mais do que uma espécie de fraqueza mágica ou que 

descreveremos, ao contrário, como um grau menor de distinção e de clareza) e essa relação 

externa que justificam a denominação de imagem; adivinham-se também todas as 

contradições que vão resultar daí159

Para Bachelard, Sartre privilegiou o visual e o formal na sua análise da imaginação – o 

predomínio do olhar está presente na primeira frase do livro A Imaginação - e demonstra esse 

comprometimento. 

”. 

Se as duas grandes funções psíquicas são justamente a imaginação e a vontade, o autor do 

qual mais se aproxima Bachelard é Carl Gustav Jung, retomando conceitos como: inconsciente 

colectivo, arquétipo, imaginação dinâmica e activa, etc. 

Jung considera o inconsciente pessoal ou individual - onde estariam todas as memórias e 

factos ligados às experiências do indivíduo - e o inconsciente impessoal ou colectivo - análogo 

em todos os indivíduos e independente do espaço e do tempo. 

No inconsciente colectivo existem forças e potencialidades estruturantes – os arquétipos160

                                                                                                                                            
A imaginação, além disso, está intimamente ligada à simpatia, conceito fundamental da Ética de Hume. A simpatia 
permite-nos penetrar a fundo nas afeições e nos sentimentos dos outros, comovendo-nos numa “irradiação da emoção 
partilhada” e possibilitando a harmoniosa compreensão entre os homens. 

 – 

que mostram-se à vida consciente como modeladores da conduta e da personalidade, ou como 

158 SARTRE, Jean-Paul, in A Imaginação, Trad: Luiz Roberto Salinas Fortes, Editora Abril Cultural, São Paulo, 1973, 
p.42.  
159 SARTRE, Jean-Paul, in A Imaginação, p.43. Do mesmo autor e na mesma publicação, podemos ler na p.62: “A 
concepção da imagem proposta por Bergson está longe de ser tão diferente como ele pretende da concepção 
empirista: para ele, como para Hume, a imagem é um elemento de pensamento que adere exactamente à percepção, 
apresentando a mesma descontinuidade e a mesma individualidade que esta. Em Hume, ela aparece como um 
enfraquecimento da percepção, um eco que a segue no tempo; Bergson faz dela uma sombra que duplica a 
percepção: nos dois casos, ela é um decalque exacto da coisa, opaca e impenetrável como a coisa, rígida, fixa, coisa 
em si mesma. As imagens nunca serão, na realidade, mais do que coisas”.  
160 O uso filosófico tem início com Platão: os arquétipos são as ideias concebidas como modelos eternos e perfeitos de 
todas as coisas, protótipos das realidades visíveis do mundo. Para Jung, que retoma o conceito sem a transcendência 
característica do platonismo e mais próximo do transcendental kantiano, o arquétipo é “um sistema de virtualidades 
psíquicas”, um factor vital para o equipamento do ser vivo. Jung utiliza sucessivamente as noções de estrutura, forma 
activa e pattern para explicar a natureza do arquétipo. Os principais arquétipos são: Sombra, Persona, Anima, Animus, 
Si (Self, em inglês) como arquétipo central. Estes são fundamentais ao chamado processo de individualização. JUNG, 
Carl Gustav. Psicologia y Alquimia. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1957. 



92 

origem e significado da simbologia dos sonhos e, ainda mais especificamente, como origem e 

significado de simbologias colectivas como os mitos, as lendas e o folclore. 

Jung teve o cuidado em distinguir imaginação passiva (fantasia) e imaginação activa referindo 

que a fantasia permanece na superfície das coisas pessoais e das expectativas conscientes, 

enquanto que na imaginação activa as imagens têm vida própria e que os eventos simbólicos 

se desenvolvem de acordo com a sua própria lógica, se a razão consciente não interferir 

(JUNG, Carl Gustav, 1935). Deste modo, a imaginação activa solicita reacção como faria um 

acontecimento e, ao mesmo tempo, anima-o inconscientemente. 

Será relevante reter que um devaneio ou divagação parece ser, à primeira vista, uma base 

relativamente frágil para uma pesquisa séria. No entanto, se há ideias que “acorrem à nossa 

cabeça” e que podem projectar algo sobre alguns de nossos problemas práticos do quotidiano, 

há outras imprevisíveis que chegam, e se estivermos em contacto com nosso inconsciente, 

ainda que por apenas alguns segundos, podem tornar-se muito reveladoras, inclusive para nós 

próprios. 

“Existem fantasias improfícuas, fúteis, mórbidas e insatisfatórias, cuja natureza estéril é 

imediatamente reconhecida por todas as pessoas dotadas de senso comum; mas o 

desempenho desacerto nada prova contra o desempenho normal. Todas as obras humanas 

têm origem na imaginação criativa161

 

”. 

São visíveis as apropriações conceptuais que Bachelard faz de Jung162

Segundo Bachelard

 como por exemplo em A 

Poética do Devaneio - animus e anima, ou o devaneio como exemplo de imaginação activa, 

criadora e inventora. 
163

                                           
161 JUNG, Carl Gustav, Collected Works, vol.16, Londres: Routledge, 1966, p. 45, tradução livre. 

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

dá vida à causa material - a imaginação formal e a imaginação material -, dois conceitos 

indispensáveis a um estudo filosófico completo da criação poética. As imagens da matéria são 

sonhadas substancialmente, intimamente, afastando as formas e o devir das superfícies. Há 

obras em que as duas forças imaginantes actuam juntas, sendo até mesmo impossível separá-

las completamente. A imaginação material desafia a resistência e as forças concretas, num 

corpo-a-corpo com a materialidade do mundo, numa atitude dinâmica e transformadora. É 

preciso que um devaneio encontre a sua matéria, é preciso que um elemento material lhe dê 

sua própria substância, sua própria regra, sua poética específica – expressão - materialização 

– possibilidade de socialização.  

162 Bachelard fala na dualidade do homem diurno/homem nocturno e Jung expressa a presença do inconsciente por 
metáfora semelhante. Ambos combatem o trabalho com as imagens que não levam a sério as imagens em si mesmas. 
A imaginação activa de Jung é uma boa e necessária higiene psíquica. A imaginação de Bachelard é o elo fundamental 
do homem com o mundo, elo da plenitude e da felicidade. 
163 BACHELARD, Gaston, Introdução, in A Água e os Sonhos – Ensaio sobre a imaginação da matéria (tit. Orig. L’Eau et 
les Rêves, 1942, Libraire José Corti), Martins Fontes Editora Ldta, 1ª edição, 1989, S. Paulo.  
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A sensibilidade poética pode, não obstante, ser educada. A imaginação material é criadora de 

novas sintaxes, de novos jogos de signos, independentes do discurso do mundo habitualmente 

dado aos sentidos humanos. A imagem não pode permanecer limitada ao território da 

imaginação formal, como um desdobramento do puro ver.  

Na fenomenologia dinâmica e amplificadora de Bachelard, o imaginário confunde-se, então, 

com o dinamismo criador da amplificação poética. 

A filosofia de Bachelard é uma filosofia da obra, da construção como criação absoluta e a sua 

poética é rica em sugestões e direcções, sempre entrecortada de inteligência e sensibilidade, 

um raro casamento de esprit geometrique e esprit de finesse. 

Em muitos casos os artistas encontram em filósofos, sociólogos, …, respostas às suas 

formulações teóricas e muitas das vezes por acaso, por intuição, por indicação ou mesmo em 

tertúlias.  

“Devo dizer que sem a leitura de Walter Benjamin, Fanon Althusser, Barthes, Foucault, Borges, 

Mattelart, entre outros, talvez não tivesse sido capaz de fazer certas peças ou chegasse a 

determinadas posições. Alguns de seus escritos e ideias deram-me uma certa liberdade para 

ver. Essas ideias levaram-me a um lugar de prazer através do conhecimento e um pouco de 

compreensão da realidade como é construída, o modo como o self é formado na cultura, da 

linguagem de forma conjuntos de armadilhas, e das fissuras na narrativa, aqueles fissuras em 

que o poder pode ser exercido. É também sobre as influências e modelos. (…) Godard foi 

muito influente para mim. Há também, é claro, Yvonne Rainer Viagens de Berlim e um filme de 

Sarah Gomes chamado One Way or Another, que é uma visão feminista da revolução cubana, 

Santeria, e outras questões. Este filme é muito interessante porque é também sobre o 

significado do amor durante um determinado período histórico. Eu vi esse filme na mesma 

semana em que eu vi Hiroshima Mon Amour .... Last but not least, Brecht é uma influência. Eu 

acho que se eu começasse a esta lista de influências mais gostaria de começar com Brecht. 

(…) Mais do que tudo, quebrar o prazer da representação, o prazer da narrativa impecável. (…) 

Isto não é a vida, isto é apenas uma obra de arte164

 

”.  

Trata-se de formação e informação, de complementos e não arquétipos ou doutrinas a seguir. 

A identificação com a formulação de um pensamento ou a expressão do mesmo, não implica, 

nem compromete a nossa posição mas poderá servir de complemento, de abertura em 

                                           
164GONZALEZ-TORRES, Felix, in Art Press – Abril/Junho 1993, entrevistado por Tim Rollins, tradução livre. “I must say 
that without reading Walter Benjamin, Fanon Althusser, Barthes, Foucault, Borges, Mattelart, and others, perhaps I 
wouldn’t have been able to make certain pieces, to arrive at certain positions. Some of their writings and ideas gave 
me a certain freedom to see. These ideas moved me to a place of pleasure through knowledge and some 
understanding of the way reality is constructed, of the way the self is formed in culture, of the way language sets 
traps, and of the cracks in the master narrative –those cracks where power can be exercised. It is also about 
influences and role models. (…) Godard, have been very influential to me. There is also, of course, Yvonne Rainer’s 
Journeys from Berlin and a movie by Sarah Gomez called One Way or Another, which is a feminist view of the Cuban 
revolution, Santeria, and other issues. This movie is very interesting because it’s also about the meaning of love 
during a particular historical period. I saw that movie the same week that I saw Hiroshima Mon Amour.... Last but not 
least, Brecht is an influence. I think if I started this list of influences again I would start with Brecht. (…) More than 
anything, break the pleasure of representation, the pleasure of the flawless narrative. (…)This is not life, this is just an 
artwork”. Na mesma entrevista podemos ler ainda: “Who is going to define my culture? It is not just Borges and 
Garcia Marquez, but also Gertrude Stein and Freud and Guy Debord – they are all part of my formation”.  
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oposição ao fechamento ou clausura relativamente a qualquer doutrina ou mesmo “moda”. 

Talvez porque “tu tens que começar por amar o que tens em casa165

Como já referimos, não é pressuposto decifrar o processo artístico, nem criar relações directas 

e objectivas entre o que o artista diz e o que faz. É sim apresentar paralelismos ou relações 

passíveis de serem aprofundadas porque não são consideradas acasos, mas entender que 

existem encontros determinantes nas experiências vivenciais que determinam uma escolha. A 

decisão de eleger uma obra ou um artista e não outro, prende-se com o decorrente do 

contínuo da experiência Arte/Vida, do trajecto, dos caminhos que alimentam aquilo que rodeia 

o seu autor para que se torne sujeito independente.  

”, ou, dito de outra forma, 

o que nos está mais próximo para conquistarmos a capacidade de sair e de nos “abrirmos” 

relativamente ao que nos envolve, para compreendermos.  
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Assim, um dos desafios propostos passará por “continuar a sonhar sabendo que se sonha166

O aprofundamento de conhecimentos acerca das questões que se vão colocando no decorrer 

do meu processo artístico, para as quais não se pretende respostas definitivas mas 

” 

através de uma maior atenção e consciência relativamente àquilo que está dentro e fora de 

nós, apresentado, por vezes, de forma invisível, num sistema de que todos fazemos parte.  

                                           
165 “You have to start by loving what you have at home”. Ibidem 
166 NIETZSCHE, Friedrich, in A Gaia Ciência (tit.orig. Die Frohliche Wissenschaft), 3ª Edição, Hemus Livraria, 
Distribuidora e Editora S.A, Curitiba, Brasil, 1981. 
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esclarecimentos impulsionadores de outras questões, têm estimulado a continuidade destas 

indagações. 

Quando se trabalham temáticas como as apresentadas, nomeadamente a da autocensura 

durante o processo de criação, tendo a memória e as referências do passado em mente, 

sente-se uma profunda insatisfação e impotência. 

“Penso que quando se diz que não sei o que quero mas sei o que não quero, enuncia-se já o 

primeiro grande mecanismo de autocensura. Existe em diversos graus e em momentos 

distintos. 

Parece-me que diferentes momentos de criação conduzem-nos a graus de autocensura 

diversos, sejam eles mais ou menos conscientes. No meu caso pessoal, por exemplo, o 

processo de edição de um vídeo ou vídeo-instalação envolve quase sempre mecanismos fortes 

de selecção, exclusão e montagem. Assim, dou comigo muitas vezes a rejeitar ideias ou 

possibilidades mesmo antes de as ter testado. Por outro lado, quando se está demasiado 

próximo do trabalho, não se possui a distância necessária para análises mais justas. Acontece-

me que só depois de algum tempo, e voltando a olhar para o projecto, consigo entender o que 

falha ou resulta na obra. Nesse momento, opero a uma remodelação directamente ligada a um 

processo de autocensura consciente167

Uma outra leitura é-nos dada por João Baeta. Para ele “a educação e a cultura da sociedade, 

repleta de rituais e regras, formatam a consciência do cidadão”, provavelmente, um problema 

que se reflecte pela escassez e também pelas falhas de uma Educação Artística, em Arte, pela 

Arte, por uma Cultura Artística. 

”. 

“O ser humano é despido dessa humanidade para pertencer a uma máquina produtiva. Normal 

é aquele que não coloca questões nessa cadeia de produção. Por isso a autocensura é a 

ferramenta mais utilizada por qualquer criador. Consciente ou inconscientemente.  

A mudança para uma outra consciência, para a criação de uma mentalidade, passa 

forçosamente pela destruição desse processo castrador e normalizador. Para o artista ou para 

o cidadão. Ou cidadão/artista...168

Mas será que através da plasticidade mostramos e ocultamos simultaneamente aquilo que 

queremos ou não revelar?  

”. Neste sentido, a obra do artista é o seu discurso, a sua 

fala. Pode substitui-lo por outro meio, mas será sempre uma substituição. Por isso o poder da 

palavra será mais um direito à expressão, embora, por vezes, o corpo e a fala digam o oposto. 

Deste modo, como a plasticidade pode estar na dimensão cerebral, poderão surgir não apenas 

a oposição mas também o paradoxo. 

 

“Para mim é mais mostrar, mostrar o que tenho dentro de mim e que de alguma forma, sai. 

Sai de jacto, quase intuitivamente. Quanto mais perto conseguirmos chegar ao inconsciente, 

mais autênticos somos. Este percurso interior, esta chegada ao inconsciente é o mais difícil, 

mas é o que nos revela, mesmo aos nossos olhos. É numa descoberta maravilhosa e muito 
                                           
167 TEIXEIRA, José Carlos, artista plástico, em conversa, www.josecarlosteixeira.com. 
168 BAETA, João, artista plástico, curador independente numa das nossas conversas durante este processo, em 2009.  
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estimulante. (…) E tem que ser auto-referencial para ser autêntico. Pode não ser auto-

biográfico  mas tem sempre a ver com preocupações pessoais. Algo que mexe connosco169

 

”. 

Quando Cristina Ataíde (1951) refere sair de jacto parece recear alguma coisa, como se a 

censura ocupasse um espaço no processo e simultaneamente retirasse liberdade à intuição: 

“são os nossos filtros culturais”. 

Em Desejos de 2006, por exemplo, Cristina Ataíde transporta para a Quinta das Lágrimas, em 

Coimbra, experiências vivenciais, criando relações com o espaço e simbolicamente com a 

história de amor e “desejo” entre Pedro e Inês. “Tentei materializar isso. (…) Na China, onde 

tinha estado pouco tempo antes, os desejos eram escritos em fitas e colocados no cimo de 

colinas ao vento para serem atendidos pelos deuses. Eu coloquei os desejos dos meus amigos 

na corrente de água. Tinha o mesmo valor simbólico”. 

Mas relativamente aos auto-retratos considera que são “como uma confissão ou uma tomada 

de consciência, (cada palavra é assimilada e analisada cuidadosamente) que nunca poderei 

acabar. Está sempre em construção, por isso a escrevi em fotografias das águas de um rio. É o 

Rio Ganges  onde os Hindus se vão purificar. Será que os católicos também ficam purificados?” 

Consciente da grande luta que representa o trabalho interior dos nossos medos, refere: “Se 

percebermos o que se passa cá dentro, aceitamos, e depois de aceitar é fácil mostrar”. 

A riqueza das conversas que tivemos passou por uma sinceridade expressa na simplicidade de 

um discurso quase automático. Procuramos falar acerca do processo e do que se sente quando 

parece ter-se “encontrado” ou “descoberto” a solução para a formalização de um pensamento 

ou ideia.  

 

“Próxima da solução normalmente sinto um formigueiro. (…) Se sinto que a ideia é boa, o meu 

coração palpita loucamente. É muito estimulante e dá uma descarga enorme de adrenalina 

(…). Sofre-se muito mas também é muito compensador”. 

 

Miguel Palma (1964) tem desenvolvido obras assumidamente autobiográficas e não narrativas 

e sempre me despertou interesse por me conduzir metaforicamente numa viagem ao 

imaginário de um menino apaixonado por um mundo de brinquedos e mecanismos mas que se 

foram transportando para uma realidade construída na idade adulta. “Quando for grande vou 

viajar em carros feitos por mim, vou construir máquinas, barcos, aviões, vou ser um piloto, 

explorador e inventor! “ - poderia ser um pensamento deste artista em menino. Foi assim que 

imaginei o Miguel Palma e é assim que o continuo a sentir depois de o ter conhecido 

pessoalmente há mais de dez anos e de ter conversado com ele algumas vezes. Nas suas 

construções plásticas é prioridade (PALMA, Miguel, 2009) levar ao extremo a potencialidade 

dos materiais que escolhe. A “linguagem primária é a plástica, embora também já tenha 

                                           
169 ATAÍDE, Cristina, numa das nossas diversas conversas durante 2009, como todas as referências neste texto. Para 
mais informações acerca da obra de Cristina Ataíde pode consultar-se www.cristinataide.com.  
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experimentado outras linguagens e a minha produção artística seja constantemente afectada 

pelos novos meios e suportes que surgem e com os quais estabeleço uma relação mais 

próxima ao core do meu trabalho”. 

Quando falamos de autocensura no processo de criação e mesmo não se identificando com a 

expressão, Miguel diz: “Existem sempre determinadas balizas, pressupostos e objectivos. Mas 

para além de ser limitador é caracterizante170

Trata-se de um processo de encadeamento sempre inacabado e nunca absoluto. Basta uma 

variação nas conexões que se realizam no cérebro e no nosso organismo para que as 

construções que fazemos do mundo e dos ambientes que nos rodeiam sofram alterações 

significativas. Disto tudo depende a percepção, o raciocínio, numa parceria corpo-mente, 

emocional-racional. Um envolvimento directo com a memória, com o passado, com o anterior 

e o interior. 

”. 

A tentativa de uma aproximação à definição de Memória é certamente assunto para um grupo 

de investigação interdisciplinar. Além disso a este grande e vasto conceito associam-se outros 

– recordação, lembrança, reminiscência – e que foram tratados e desenvolvidos ao longo da 

história da humanidade. Desde Platão, Aristóteles, Plotino, S. Agostinho, Leibniz, Locke, 

Descartes, Hursserl, Hobbes, Wolff, Baumgarten, Kant, Hegel, Spinoza, Hume, Nietzshe, 

Freud, ou Bergson, com maior ou menor aproximação e em diferentes épocas e contextos, 

reflectiram sobre a Memória. 

Em nosso entender, e no que diz respeito ao tema deste trabalho, partimos do princípio de que 

existem diversos tipos de Memória e que estes podem estar ou não associados à experiência 

vivida por cada um de nós e, deste modo, o Recordar poderá ser distinto. 

Procurando ilustrar com dois exemplos: que recordações poderei eu ter da 2ª Guerra Mundial? 

Não é possível que tenha ocorrido comigo qualquer dado neste período, mas guardo na minha 

memória o que aprendi, li, ouvi, retive e tenho a capacidade de trazer para o momento 

presente. Por outro lado, se evocar um aroma dizendo: “cheira a pão acabado de sair do 

forno”, o processo será diferente. Na nossa memória retemos este aroma e até o poderemos 

por momentos sentir, mas cada um de nós, desde que saiba o que é “pão quente”, poderá 

recordar de forma distinta e individual um momento, um episódio vivido, seja este mais 

presente ou mais distante, ou sejam um ou vários. 

Os processos de criação não permitirão uma perspectiva cronológica do tempo no sentido 

narrativo, mas não se podem identificar como completas abstracções. A memória criadora 

(BERGSON, Henri, 1939), pelas suas singularidades processuais, e a capacidade para recordar, 

atestam a riqueza nas possibilidades que nos oferecem de reinventar a existência. Através da 

memória - que armazena e é contaminada -, da sua constante actualização pelo que é vivido – 

num vaivém entre os diversos passados da experiência vivencial –, e da Imaginação, 

revisitamos espaços, objectos, recriamos conceitos, fazemos conexões entre os sentidos, o que 

nos permite e coopera na compreensão das obras de arte e dos processos de criação. 

                                           
170 PALMA, Miguel, artista plástico, em conversa Julho/Agosto, 2009. www.miguel-palma.com 
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O saber racional e a invenção poética não são essencialmente excludentes. Opostos em 

determinadas instâncias, culminam ambos no momento da imaginação criadora. 
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“O meu nome é Louise Josephine Bourgeois. Nasci em Paris a 25 de Dezembro de 1911. Todos 

os meus trabalhos dos últimos cinquenta anos, todos os meus temas, encontraram a sua 

inspiração na minha infância. A minha infância nunca perdeu a sua magia, nunca perdeu o seu 

mistério, e nunca perdeu o seu drama171

 

”. 

Esta frase explica, de forma simples, a impossibilidade do discurso narrativo na obra de Louise 

Bourgeois. Tratando-se de uma obra autobiográfica, o constante recurso à recordação vai 

definindo um tecido contínuo no qual não faz sentido estabelecer uma ordem directamente 

relacionada com a história da vida – não é um diário. 

“Para mim, a escultura é o corpo. O meu corpo é a minha escultura172

                                           
171 BOURGEOIS, Louise, in Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father, na abertura do 
livro, tradução livre. 

”. A linguagem 

escultórica e a sua função espiritual servem Louise Bourgeois no desenvolvimento do tema do 

sonho em forma de pesadelo. É difícil ser um artista e ter que dosear a abertura da porta dos 

172 BOURGEOIS, Louise, Self-expression is Sacred and Fatal, 1992, in Louise Bourgeois – Recent Works, em 
representação do Pavilhão dos Estados Unidos, 45ª edição da Bienal de Veneza, 1993, org.: The Brooklyn Museum, 
comissariado americano: Charlotta Kotik, ed.: Elaine Koss, The Brooklyn Museum, 1993, nota introdutória, trad. livre. 
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sonhos. O exílio ou a alienação transformam-se em condição necessária, mas não suficiente, 

para o trabalho173. A utilização de um vocabulário para comunicar que apresenta signos e 

símbolos directamente ligados aos cinco sentidos174 serve à concretização de formas que, 

provavelmente, serão entendidas apenas por alguns. Nesse sentido, os seus trabalhos são 

simbólicos e devem ser entendidos como tal. “Para o espectador entender a linguagem usada 

pelo artista tem que ter uma atitude atenta e receptiva, empenhamento, resistência e 

paciência, e se mesmo assim não sou entendida, não me importo – há coisas que um artista 

não coloca no trabalho – as sucessivas analogias ou associações desde os objectivos aos 

símbolos vão ser lidas e interpretadas – leite que transborda (mãe) água (primavera na terra 

da mãe) - baba de caracol – lava de vulcão – criam uma ambivalência de sensações que vão 

do prazer ao medo175

“O trabalho deve suportar-se a si próprio (…) O artista morre e o trabalho continua o seu 

caminho

”. 

176

   

”, tem a sua vida própria adquirida após ter sido materializado, exteriorizado. 
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Louise Bourgeois teve um percurso solitário que só foi apresentado e realmente descoberto a 

partir dos anos 80177

                                           
173 “It is difficult to be an artist and close the door to dreams”, (7 Setembro 1950): “Exile or alienation is a necessary 
(tho’ not sufficient) condition of work”, (14 Setembro 1950), BOURGEOIS, Louise, Selecção de notas de um diário, 
1949-1954, in Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father, p. 57. 

.  

174 “Vocabulary is how we communicate, find ways to stimulate through signs and symbols, directed at our five 
senses”, BOURGEOIS, Louise, Form, late 1960s, op. cit., pp. 75,76. 
175 Ibidem, trad. livre. 
176 Ibidem, trad. livre. 
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O seu trabalho é o resultado da sua experiência de vida enquanto mulher, filha, esposa e mãe, 

o que não faz dela uma artista feminista, mas, talvez, uma autora feminina. O uso de matérias 

têxteis e a tapeçaria, por exemplo, são elementos reveladores desse universo feminino, ou 

uma técnica, segundo Louise Bourgeois, um instrumento plasticamente flexível, 

tendencialmente escultural e tridimensional. A sua relação com este meio, técnica e materiais 

é muito pessoal. Os espaços, as tendas, as celas, tornam-se lugares de partilha e “o espaço do 

espectador torna-se no espaço do autor. Entra no espaço e manipula os objectos que lá se 

encontram o que se torna num privilégio para o autor178

Os seus desenhos ilustram as suas vivências de forma exemplar, funcionando como diários 

visuais, comportamentos gráficos que considera mais verdadeiros do que as palavras. Na obra 

de Louise Bourgeois, os personagens não têm rostos nem nomes, são, simplesmente, símbolos 

com sexo feminino ou masculino. A forma humana aparece sempre incompleta. O corpo-

fragmento sugerindo a amputação, a prótese, a parte, e de que são testemunhos Nature 

Study’s, Leggs, ou Mamelles, realizados na década de 80

”. 

179

No seu processo de criação, que passa pelo intuitivo, por flashs, como já foi referido 

anteriormente, a dor é totalmente explorada: dor emocional, dor física, dor mental, dor 

intelectual. O medo gera a dor, que atrai e repele, que integra e desintegra. Como metáforas 

da dor e do medo, as Snakes - aranhas fêmeas que têm uma má reputação ligada à violência 

e à morte - são recursos para a sua própria reabilitação, ao sentir-se, por vezes, duramente 

criticada. Na materialização escultórica, nas representações, nas obras de artes, ampliou-as de 

tal forma que, embora solitárias, atingem uma força dominadora que nos engole. Uma 

metáfora de si, dos seus medos, numa reacção através da força demolidora. 

.  

O prazer e a dor tocam-se e estão, ao mesmo tempo, separados por uma barreira muito 

ténue, como na dualidade amor e ódio. As tensões geradas podem desenvolver estados de 

euforia e de aparente felicidade. As camas com corpos, ou partes de corpos sobre elas, 

denunciam a dor física, a doença, o sofrimento. Quem visita estes espaços, que insinuam a 

existência de alguma coisa no seu interior conseguida com a presença de janelas, torna-se um 

voyeur, penetra na privacidade e intimidade, mas torna-se também uma companhia. Os 

corpos-doentes precisam de compaixão e afecto180

                                                                                                                                            
177 “Do you think there is something particular about how art was looked at in the l98Os that made it possible to see 
your work afresh?  

. 

Yes, it is a younger generation who did that. It is not my colleagues, people of my age, or older, it is the younger 
people who adopted me - and I adopted them. I am also grateful for the fact that my former work, which was anti-
establishment, appeared very suddenly and new when it was actually twenty-five years old. So I was not a discovery I 
was a rediscovery. (…) Does being the exception to the rule give you pleasure? Yes, yes, I am quite the gambler”, op. 
cit., pp. 196,197. 
178 Op. cit., p. 104, trad. livre. 
179 “I have many fears, but under certain circumstances, I find great release in aggressiveness. I do not feel guilty at 
all - until the next morning. So I am violent, and I have fantastic pleasure in breaking everything around. I freak out 
the next day, because it was so bad to do that, it’s true. But while it goes on, I enjoy it. I do. I’m not afraid of 
violence. That is self expression. That is all I want. So, I get it. And then later on, I try to make myself, make myself 
be forgiven, but, (at] the next provocation (it] starts again. (…) It’s really a world of people who are very unhappy 
because they are unable to be reasonable. And artists are even worse because artists are greedy on top of that. They 
want recognition, they want publicity, they want all kinds of ridiculous things”, op. cit., p.195. 
180 “Sick people die of the need of companionship, a stroking hand, a hungering for compassion. He runs away from 
people, and people run away from him out of fear of contagion. So he is isolated by his own fear and by that of others. 
The transparent glass represents a sickness. When you’re sick, people don’t like you; you’re not desirable. My mother 
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“Nós nascemos sós e morremos sós. O valor do espaço está entre a fé e o amor. Isto justifica 

que geometricamente falando, o círculo é um. Tudo vem do outro. Tu tens que estar disponível 

para alcançar o outro. Senão estás só... O abandono é o trauma da solidão. Eu vou acertar-te 

tão duramente que tu nunca vais perceber o que te aconteceu (a um estudante)181

 

”. 

Tenho por hábito dizer que o nosso maior medo é termos consciência de que estamos sós, e 

tive de me sentir em absoluta solidão para aprender a viver melhor socialmente com 

determinadas realidades. Depois da experiência vivida é que poderemos compreender muito 

daquilo que lemos. 

Como privilégio, bênção, libertação182

 

, a arte de Louise Bourgeois anuncia-se, 

simultaneamente, sedutora e promotora de sensações de volúpia, perturbante e irónica. É, 

psicologicamente, altruísta e espiritual, algo que se revela numa necessidade de expressão 

que, atravessando a punição e a mutilação, ou relacionando, eroticamente, prazer, sexo e 

morte, procura tornar-se curativa. Através das memórias e com um medo que parece 

suplantá-la, pune-se e mutila-se defensivamente, para alcançar o amor. Esta defesa do eu 

surge como uma sublimação, representada simbolicamente, nas suas obras, em 

chamamentos, dádivas e partilhas, de amor:  

“Fazer com que as pessoas te amem a partir da tua arte183

 

”. 

A obra de Bruce Nauman (1941) desenvolve-se pressupondo que a base da autoconsciência 

humana é a percepção, susceptível de distorções cognitivas e enganos de precisão e sentido, 

em que se reconhece uma identificação com a ideia de fenomenologia de Maurice Merleau-

Ponty. 

“Na minha obra trabalho a cólera que a condição humana provoca em mim184

As respostas podem ser diversas. Quando reflicto acerca dos sentidos desta frase e a relaciono 

com o conjunto das obras deste artista e na forma como trabalha o tema do corpo, numa 

”. Porque será 

que me revejo numa frase como esta? 

                                                                                                                                            
was ill and used to cough up blood; I helped her to hide her illness from my father”, BOURGEOIS, Louise, in Louise 
Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father, p. 208. 
181 Op. cit., pp. 130-132, trad. livre. 
182 “Privilege means that you are a favorite, that what you do is not completely to your credit, not completely doe to 
you, but is a favor conferred upon you. Privilege entitles you when you deserve nothing. Privilege is something you 
have and others don’t. Art was a privilege given to me, and I had to pursue it, even more than the privilege of having 
children. The whole art mechanism is the result of many privileges, and it was a privilege to be part of it… The 
privilege was the access to the unconscious. It is a fantastic privilege to have access to the unconscious. I had to be 
worthy of this privilege, and to exercise it. It was a privilege also to be able to sublimate. A lot of people cannot 
sublimate. They have no access to their unconscious. There is something very special in being able to sublimate your 
unconscious, and something very painful in the access to it. But there is no escape from it, and no escape from access 
once it is given to you, once you are favored with it, whether you want it or not... To escape you have to have a place 
to go. You have to have the courage to face risk. You have to have independence. All these things are gifts. They are 
blessings…”, Op. cit., p. 164. 
183 BOURGEOIS, Louise, 20 de Agosto de 1993, Op. cit., p. 367, trad. livre. 
184 NAUMAN, Bruce, in Bruce Nauman, exposição itinerante, org.: Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota, 
colaboração: Hirshhorn Museum e Sculpture Garden, Washington DC., comissariado: Kathy Halbreich e Neal Benezra, 
ed. do catálogo: Joan Simon, Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1994, p. 27, trad. livre. 
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experiência do si (self), deparo-me - nessa forma de atravessar a auto-representação e no 

sentido em que partindo de si, do específico, faz uma abordagem denunciadora da frustração e 

da cólera que determinadas incoerências sociais lhe suscitam - com obras de diferentes 

momentos mas nas quais fica expressa a tentativa de promover, nos fruidores, uma energia 

reactiva. Clown Torture, de 1987, é um exemplo dessa tensão e crítica social e dos costumes. 

Pela quantidade de projecções simultâneas, pelas diversas velocidades de projecção dos 

vídeos, pela inversão de duas das cinco acções distintas – Clown Taking a Shit - Pete and 

Repeat; No, no, no, no; Clown with Goldfish Bowl; Clown with Water Bucket and Confetti - é 

criada uma cacofonia de imagem e som que sai de três pontos diferentes das salas onde se 

instala. Nesta difícil mas estimulante tarefa de um encontro consigo mesmo, implicadora de 

um profundo autoconhecimento e promotora de um melhor conhecimento dos outros, usando 

o corpo enquanto suporte de uma experiência ou propondo ao fruidor da obra uma experiência 

do seu próprio corpo, podemos referir-nos a World Peace – Projected185

Trabalhando aspectos da percepção visual, espacial, e do corpo do fruidor como em Green 

Light Corridor, 1970/71, Bruce Nauman, para além das críticas sociais e políticas

, 1996, ou World Peace 

- Received, do mesmo ano, que é a obra-gémea da anterior com cinco monitores de televisão, 

dispostos em círculo que convidam o fruidor a sentar-se no banco que se encontra ao centro, 

fornecendo-lhe um ambiente de alguma intimidade, numa relação televisão/telespectador com 

os actores que aparecem nos monitores. As mesmas frases e gestos são emitidos com a 

montagem diferente: é submetida a um ritmo tão rápido que não permite a assimilação dos 

conteúdos. 

186

As suas construções poéticas são distintas, mas funcionam com a criação de tensões que 

alteram o estado do Outro e, quando isso não acontece, o trabalho não possui uma estrutura 

conceptual sólida ou bem resolvida - Leave the Land Alone

, denuncia 

que a manipulação dos meios audiovisuais é também uma manipulação das capacidades de 

percepção, contrapondo participações diferentes, uma activa e outra passiva. A utilização, em 

sua defesa, dos meios que motivam as críticas, acentua estes paradoxos da percepção.  

187

Bruce Nauman defende a importância do uso dos materiais e dos meios na medida em que 

viabilizam a ideia pelo que ficar preso a eles torna-se, inclusive, limitador, daí não ser razoável 

conotar este artista com nenhum meio ou ferramenta específica.  

, 1969/2009, na qual esta frase 

que é escrita por um avião sobrevoando o céu é, em nosso entender, um óptimo exemplo 

disso mesmo.  

                                           
185 Nesta obra, Bruce Nauman utiliza cinco projecções de vídeo de grande formato onde vemos rostos de actores que 
comunicam entre si e com os espectadores (alguns são surdos-mudos) através de frases simples, remetendo para 
Beckett, numa montagem acelerada que difunde a imagem visível de um ecrã para outro e onde somos convidados a 
circular pelo espaço. 
186 American Violence, 1981-82 ou Having Fun/Good Life, Symptoms, 1985, são exemplos de néones com palavras, 
que mostram essa vertente de denúncia e crítica social e política. 
187 O projecto só foi concretizado várias décadas mais tarde, quando inicialmente foi apresentado no contexto da Land 
Art. O sentido de efemeridade e da denominada escultura expandida fica bem presente nesta obra. Podemos ter 
acesso a imagens e vídeos documentais desta obra em, por exemplo: 
http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/09/bruce-nauman-skywrites-over-pasadena.html ou 
http://www.youtube.com/watch?v=UgVXmqlr7Lk. 

http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/09/bruce-nauman-skywrites-over-pasadena.html�
http://www.youtube.com/watch?v=UgVXmqlr7Lk�
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Numa contraposição com Fountain de Marcel Duchamp, Bruce Nauman apresenta Self-Portrait 

as a Fountain, 1966-70 - uma imagem da parte superior do seu corpo, em suporte fotográfico, 

esguichando água pela boca.  

Na obra From Hand to Mouth, 1967, um relevo em cera que apresenta o molde de um 

fragmento contínuo do corpo desde a boca, a inclinação do rosto e do pescoço sugere a 

orientação do olhar sobre a sua mão direita, até à extremidade desta. A comunicação entre a 

mão e a boca parece ser o que se retira de uma primeira análise, mas o título remete-nos para 

a direcção oposta, na medida em que é da mão que sai o alimento para o corpo. A mão e a 

boca são utilizadas recorrentemente na obra deste artista, evidenciando, em diferentes meios 

de expressão, o seu papel de comunicadoras e mensageiras. Em Eating My Words, trabalha as 

palavras tridimensionalmente - feitas em pão -, e trata-as, metaforicamente, como objectos, 

numa acção em vídeo de experiência do corpo - come as palavras, depois de barrá-las com 

compota.  

Parece-nos relevante que para Nauman a ideia de usar o próprio corpo aproxima-se à de uma 

ferramenta que nós podemos manipular188, o que acentua a importância do processamento da 

ideia e do encontro com as formalizações plásticas que melhor lhe correspondam189

 

.  
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188 “idea of using the body as a tool or an object you could manipulate”, NAUMAN, Bruce, in Exclusive interview with 
Bruce Nauman , entrevista com Karen Wright.  Web only. Publicada online a 8 Julho de 2009, 
http://www.theartnewspaper.com/articles/Exclusive-interview-with-Bruce-Nauman/18605. 
189 Numa proximidade com o pensamento de Wittgenstein sugerimos como exemplo Window or Wall Sign, 1967 - um 
néon, igualmente irónico, que atribui à oferta artística o papel de satisfação estética e onde se pode ler: O verdadeiro 
artista ajuda o mundo revelando as verdades místicas - The true artist helps the world by revealing mystic truths.  



104 

Em Topological Gardens e com o conjunto de obras apresentadas na 53ª Bienal de Veneza em 

2009, como artista representante dos USA190, Bruce Nauman, continua a inquietar-nos como 

se nos gritasse: Please Pay Attention Please191

 

. 

“Tu vens de dentro do útero da tua mãe, nasces, és uma pequena e tímida pessoa que vai 

crescendo lentamente. Desde que nasces, a realidade acerca da tua morte já existe. A 

constante curiosidade faz-te continuar até atingires o ponto final… Lentamente aprendes a 

proteger-te, encontrando a tua linguagem pessoal para te relacionares com o mundo192

 

”. 

A solidão do artista pode dar origem a trabalhos que solicitam a participação do espectador, 

numa espécie de encontro com o conforto da companhia através daquilo que o primeiro 

produz. Esta afirmação resume um dos aspectos que apreendo das obras da alemã Rebecca 

Horn (1944). 

Toda a obra desta artista trata o corpo e esta circunstância tem origem na sua dolorosa 

passagem, que durou quase um ano, por hospitais e sanatórios, devido a uma grave 

intoxicação, enquanto estudante em arte, provocada pelo uso de resinas de poliéster e fibra de 

vidro, no final dos anos 60. Não voltando a usar estes materiais, Rebecca Horn, no isolamento 

e solidão da experiência hospitalar, começa a trabalhar o sentir o corpo, como isolamento e 

distância forçada do objecto de desejo, mas agora através de vídeos e filmes193, 

performances194

                                           
190 Podemos ter acesso a uma visita ao Pavilhão dos USA na referida Bienal em: 

 e objectos. Estes objectos-esculturas, realizados nos anos 60 e 70, são 

prolongamentos do corpo, extensões accionadas pela máquina que é, nestes casos, o corpo. 

Só mais tarde é que se tornam máquinas independentes, com motor próprio, acção própria, 

regulando o seu movimento autonomamente, de que são exemplos Mechanical Peacock Fan, 

1979-80; Peacocock Machine, 1982; Ballet of the Woodpeckers, 1986-87, promotores de um 

jogo de ilusão visual com espelhos que, a par de River of the Moon: Room of Mutual 

Destruction, 1992, nos sugerem ambiguidade espacial, semelhante à provocada pelas obras de 

Dan Graham, por exemplo. Aqui, todavia, existe um sentido de drama, expressamente 

declarado no último exemplo, pertencente à série River of the Moon, peças nas quais todos os 

espaços são quartos de hotel (do Hotel Peninsular, em Barcelona), que mostram experiências 

que nos remetem para pesadelos de diferentes hóspedes. O título de uma destas obras - River 

of the Moon: Room of Mutual Destruction - é revelador desse possível pesadelo.  

http://www.youtube.com/watch?v=6xZskccr_Q0&NR=1&feature=fvwp 
191 NAUMAN, Bruce, in Please Pay Attention Please: Bruce Nauman´s Words – writings and interviews, Edited by Janet 
Kraynak, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2005. 
192HORN, Rebecca, entrevista com Demosthènes Davvetas, in Galeries Magazine, no. 43 (June/July 1991), p. 94, in 
Rebecca Horn, comissariado: Germano Celant e Nancy Spector, The Solomon R. Guggheim Foundation, Nova Iorque, 
1ª publicação, 1993, 2ª edição, 1994, p. 64, trad. livre. 
193 Rebecca Horn não só documentou as suas performances em vídeo, como realizou filmes e teve participações como 
actriz. 
194 Alguns dos exemplos de performances registadas em vídeo são: Unicorn (1970), Head Extension (1972), White 
Body Fan (1972), Finger Gloves (1972), Cockfeathermask (1973), ou Berlin Exercises: Dreaming Underwater (1974-
75), que combinam uma série de diferentes performances. 

http://www.youtube.com/watch?v=6xZskccr_Q0&NR=1&feature=fvwp�
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A invasão de um lugar íntimo e privado pode sugerir o desfecho de um crime e em High Moon 

ou Les Amants, 1991, Rebecca Horn trata esse tema, sugerindo ter sido o local de encontro de 

dois amantes. Uma dramática metáfora do Don’t Disturb que nos lembra o esquema do espaço 

privado proposto no trabalho, já analisado anteriormente, de Louise Bourgeois. 

Os primeiros trabalhos de Rebecca Horn195

Rebecca Horn partilha connosco a sua experiência autobiográfica, a sua solidão e o seu 

isolamento, depositando os seus sentimentos em formas escultóricas. As suas máquinas com 

alma têm, segundo a artista, vida própria e são, tal como os seres humanos, imperfeitas. Elas 

são o resultado de vivências que, se por um lado, a fizeram sofrer, por outro, parecem ter sido 

dádivas que lhe permitiram uma reflexão acerca de si própria e dos outros e, por conseguinte, 

importantes e enriquecedoras o suficiente para que Rebecca Horn as devolva com a alma que 

nelas deposita. 

 podem ser directamente relacionados com as 

experiências do corpo exploradas na obra artística dos brasileiros Lygia Clark, Lygia Pape e 

Hélio Oiticica.  

Assim, quando confrontado com as suas obras, o fruidor, pode tornar-se confidente ao receber 

as suas dádivas autobiográficas: mensagens plasticamente oferecidas. 

 

“Da tua pele brota a unidade, o gosto da terra, o calor (na capa 10). 

Incorporo a revolta (na capa 11). 

Da adversidade vivemos (na capa 12). 

Estou possuído (na capa 13). 

Estamos famintos (na capa 14)196

 

” 

Os ambientes são “estender o sentido de apropriação às coisas do mundo” da experiência da 

vida quotidiana, acrescentando-se-lhes a necessidade de uma in(corpo)ração por parte do 

fruidor, por forma a estabelecer “a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo197

                                           
195 Exemplo de algumas das suas primeiras obras: Arm Extensions (1968); Unicorn (1970-72); Shoulder Extensions 
(1970); Finger Gloves (1972); Head Balance (1972); White Body Fan (1972); Mechanical Body Fan (1973-74); Pencil 
Mask (1972); Hair Mask (1971); Paradise Widow (1975); Keeping Those Legs from Touching Each Other (1974-75); 
Body Arp (1978), The Feathered Prison Fan (1978); Scratching Both Walls at Once (1974-75)  - que, formalmente, 
remete-nos para A Case for an Angel, de Antony Gormley. Nesta obra, como em muitas outras do escultor, o corpo 
humano, pelo tratamento da superfície, sugere uma realização em chumbo (embora se trate de fibra de vidro, resinas, 
plásticos,etc.) de escala natural. Neste caso suporta a sua posição vertical com os braços abertos transformados em 
asas de avião. Nas suas palavras: “A Case for an Angel is a declaration of inspiration and imagination. It is an image of 
a being that might be more at home in the air, brought down to the earth. On the other hand it is also an image of 
somebody who is fatally handicapped, who cannot pass through any door and is desperately burdened. When installed 
it is a barrier across the space, blocking out the light and blocking the passage of the viewer. The top of the wings are 
actually at eye level and describe a kind of horizon beyond which you can’t see very much, and so you feel trapped 
and there is a sense of an invitation to assert yourself in the space against it. It is an attempt to re-invent an idea of 
the object against which you can pit yourself, as in a Serra or a Judd, but differently”, GORMLEY, Antony, in Antony 
Gormley, Malmo Konsthall, Tate Gallery Liverpool, Irish Museum of Modern Art e na Tate Gallery Publications, Millbank, 
Londres, 1994, p. 46. 

”. Para 

chegar a esta definição, Hélio Oiticica (1937-1980) atravessou o Concreto com obras como os 

196 OITICICA, Hélio, in Hélio Oiticica, comissariado: Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, Luciano Figueiredo, 
Lygia Pape, dir.: Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris; Projecto Hélio 
Oiticica, Rio de Janeiro; Witte de With, center for contemporary art, Rotterdam, Rio de Janeiro, Brasil, 1996, p. 299. 
Estas frases são algumas das mensagens inscritas nos diversos Parangolés, capas - esculturas para vestir, realizadas a 
partir de meados dos anos 60. 
197 ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO, pp. 97,98. 
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Metaesquemas (1958-59) e o Neoconcreto, com obras como os Monocromáticos, os Bilaterais, 

os Relevos Espaciais ou os Núcleos Espaciais (1959-60), atingindo-a, verdadeiramente, com os 

Bólides, os Parangolé198 ou os Penetráveis, iniciados na segunda metade da década de 60. 

Tropicália199, trabalho que marca o princípio daquilo a que se chamou Nova Objectividade200, é 

um ambiente de incorporação tropical, “como que um fundo de chácara, e, o mais importante, 

havia a sensação de que se estaria de novo pisando na terra. Esta sensação eu sentia 

anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela, e (...), lembra muito as caminhadas pelo 

morro201”, que é transformado, metaforicamente, em arte plástica, e na completa objectivação 

da ideia com a intenção de proporcionar a todos a partilha dessa mesma experiência. 

Surpreendente para o próprio autor, quando se tornou fruidor do seu trabalho e teve uma 

“sensação terrível (...) como se tivesse sendo devorado pelo próprio trabalho, como se ele 

fosse um grande animal. Interpretei isto como se uma transformação estivesse sendo 

processada no meu trabalho e pensamento202

O conceito de incorporação derivaria no Probjecto, originando diversos projectos de 

Manifestações Ambientais em colaboração com variados artistas, dos quais Apocalipopótese é 

salientado, pelo próprio, como a mais marcante realização conseguida até à data. No Aterro do 

Flamengo, em frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em Julho de 1968 “tudo 

explodiu (...) - John Cage estava lá, trazido por Esther Stodder - Escosteguy mostrava 

poemas-objetos - Samy Mattar roupas fosforescentes na luz negra - sambistas dançavam 

tantanteando - a intelectuália delirava - Raimundo Amado e Bartucci filmavam (...) - as 

pessoas participavam directamente, obliquamente, sei lá mais como - mas o importante é o 

sei lá mais como, o indefinido que se exprime pela inteligência clara de Lygia Pape ou pela 

turbulência de Antonio Manuel

”. 

203

                                           
198 Sugere-se a leitura das Bases Fundamentais para uma definição do Parangolé e Anotações sobre o Parangolé, 
ambos de Novembro de 1964, publicados por Hélio Oiticica para a exposição Opinião 65 no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, em 1965, no Apêndice 6, no qual se insere o pequeno texto Pela Incorporação veste o Parangolé que 
escrevi em Julho de 2010. 

, ou pela perplexo-participação das pessoas ou por Rogério 

Duarte - dentro da manifestação, a redundância: a apresentação do apresentável: o ato dos 

cães, com domador e tudo: (...) - Rogério discursa - o spot de luz dos cineastas cai sobre a 

cena - cinema ou happening? - ambos e nenhum, porque é totalidade e não detalhe, mancha e 

transparência; não é o fato que quer exprimir o fato, ou a representação da vida como ela é: é 

a construção da apresentação; o primeiro e último show de cães amestrados; a primeira e 

última fala de Rogério: o momento. Cheguei tarde com capas novas de Parangolé: não sei o 

que esperava: ver gente, estar ali; queimou-se muito fumo de Mangueira até lá: houve samba 

199 O tema musical Tropicália de Caetano Veloso é dedicado a Hélio Oiticica e composto a partir da experiência da sua 
obra com o mesmo nome. Sugere-se a leitura do texto Tropicália, de Hélio Oiticica, escrito em 4 de Março de 1968 e 
publicado no Folha de São Paulo, Folhetim, São Paulo, 8 de Janeiro de 1984 - Apêndice 7. 
200 Hélio Oiticica não pretende que este termo seja definido como um movimento artístico, mas sim como um estado, 
um conceito definidor de uma tomada de posição do pensamento, um programa de acção. 
201 ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO, p. 99. 
202 Catálogo da Whitechapel Experience (fragmento de uma carta a Guy Brett). 
203 O jovem irreverente, revoltado contra o poder em geral, critica duramente o sistema com as obras que realiza. Dois 
exemplos marcantes são: Corpovera (António Manuel sobe os corredores do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
e entra no salão principal, completamente nu e gritando continuamente: LIBERDADE É A PALAVRA!) ou Bode Arte 
(António Manuel apresenta para selecção de uma exposição um bode ensanguentado, pintado de vermelho com a 
palavra LIBERDADE inscrita no lombo. O trabalho foi seleccionado e o artista, discordando do resultado, processou o 
júri da exposição). 
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e trombada com o nosso carro na Candelária; hoje olho os slides e vejo pela primeira vez as 

capas: estão lindas: estão aqui, nas foto-momentos, na gente e no símbolo; gosto, adoro a 

faixa feita no corpo que um nordestino veste: é a capa Gileasa que fiz dedicada a Gilberto Gil; 

cada vez que a tento vestir, até hoje, parece a primeira vez: o corpo e a faixa, que se enrosca 

e se transforma no ato de descobrir o corpo, do jogo de descobrir como pode ser vestida: (...) 

Rosa Corréa veste Seja Marginal Seja Herói - Halalaika, Caetetesveldria - a barba de Macalé 

espreita algo - Frederico, Guevarcália - Nininha da Mangueira, Xoxoba - Torquato, a Capa 1 - 

Bidu, Bulau, Santa Tereza, Mirim, Manga e Mosquito são escalas emotivas - onde estou, que 

sons e actos e pensamentos nos rodeia - é a prática ou o acto? - é o pensamento ou o facto? o 

filme é outra coisa, que o slide, que a visão-sentir de cada um lá, naquelas horas - seria já a 

creprática? - uma coisa é certa: é a primeira prática que se repetirá até ser a prática constante 

da liberdade-lazer204

Os sentimentos de abertura e êxtase desencadeados por este evento confirmam e aclaram as 

ideias de procura do lazer, do prazer, numa simbiose da experiência artística com a vida. Os 

Bólides, Ninhos e Penetráveis fundidos num único ambiente, o Éden, 1969 - exposição na 

Whitechapel Gallery em Londres -, manifestou-se num extenso laboratório de experimentação, 

de espaços abertos e cósmicos, para o participador, proporcionando-lhe a criação das “suas 

próprias sensações a partir deles, sem condicioná-lo a uma ou outra sensação (...) É claro que 

criação artística (e quero dizer criação em todas as suas manifestações) de um certo sentido 

engloba tudo isto, mas eu quero os sentidos especiais que tomam lugar agora no meu trabalho 

e em muitas modernas manifestações de participação individual na obra de arte - participação 

num sentido total, não apenas manipulação que apele para os sentidos em isolamento

”. 

205

A partir de então, as suas criações participativas inscrevem-se nos conceitos Crelazer e Supra-

Sensorial, que se opõem à inércia da sociedade de consumo, na sua frieza prática. 

”. 

Acreditar no lazer como um estado comportamental de requisição e identificação é uma 

condição para o desenvolvimento da criatividade baseada na diversão, prazer, humor e 

conhecimento fenomenológico aliada à promoção da expansão individual da consciência, da 

capacidade sensorial do indivíduo, promotora da descoberta do seu centro criativo, no ritmo, 

no corpo, nos sentidos, e com a possibilidade de ser representado pelos estados 

alucinogéneos, induzidos pelo uso, ou não, de drogas206

Para Hélio Oiticica, o Supra-Sensorial cria a completa destruição da estetização da arte, 

sublinhando um processo transformativo, potenciador de um sentido total do ambiente que 

leva o participador a uma acção intensa e livre, tornando-o, pelos contextos social e político 

, transe religioso, ou por alternados 

estados de êxtase e delírio conscientemente provocados, por exemplo, em Parangolé. 

                                           
204 ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO, pp.129,130. 
205 OITICICA, Hélio, in Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Brasil, 1996, pp.12,13. 
206 A propósito das drogas e da sociedade de consumo, uma vez mais numa perspectiva crítica, Hélio Oiticica realizou 
as séries Quasi Cinema, Block-Experiments em Cosmococca durante a década de 70. Estes desenhos/objectos 
portáteis apresentavam, na sua maioria, imagens fotográficas de ícones da cultura pop americana (Marlin Monroe, Jimi 
Hendrix, Coca-Cola, etc.) sobre os quais desenhava com linhas em cocaína acrescentando-lhes, por vezes, objectos 
relacionados com o ritual de consumo desta droga. As séries foram apresentadas, por exemplo, no Wexner Center, 
Columbus, em Ohio, em conjunto com outros trabalhos da qual foi publicado o artigo Quasi-Cinemas com autoria da 
crítica de arte Margaret Sundell, na revista ARTFORUM – International, XL nº 6, Fevereiro de 2002, p. 127. 
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brasileiros, numa estratégia revolucionária. Com estes conceitos Hélio Oiticica ultrapassa a 

incorporação para atingir, numa expressão sua, o clímax corporal. As suas experiências 

somatossensoriais da poesia do instante partem dos fenómenos da marginalidade, do 

anarquismo e da gestualidade, e chegam a tocar o impraticável. A crítica relativamente ao 

poder que dominava na sociedade brasileira da época, levou-o a escrever um livro, em 1970, 

intitulado Brasil Diarreia207. As suas experiências e as de todos os artistas que reagiam ao 

sistema eram boicotadas, sujeitas à censura, e assim, na maioria dos casos, o Brasil assistiu, 

de longe, à concretização de diversos projectos artísticos, viabilizados pela sociedade norte-

americana e inglesa. Os apelos de entrega total ao outro, projectados no Barracão, implicavam 

uma penetração de todos na sua vida íntima e pessoal, autorizando a fruição da sua casa, 

manifestação do desejo de construir o modelo do lazer, num projecto total e comunitário, “por 

isso eu comecei a transformar o lugar que eu moro, o ideal era esse, morar na própria 

obra208

Com Whitechapel Experience, 1969, novamente na Whitechapel Gallery, comissariada por Guy 

Brett, Hélio Oiticica faz uma síntese da sua obra contra os preconceitos, abrigada no espaço da 

galeria. 

”.  

Em 1978 regressa definitivamente ao Brasil, depois de uma longa estadia em Londres e Nova 

Iorque, onde escreveu muitos textos e desenvolveu os Penetráveis, maquetas e ficheiros de 

projectos. Dois meses antes da sua morte, em Março de 1980, concretiza o projecto Esquenta 

pro Carnaval, no morro da Mangueira, que vinha no seguimento dos Parangolés Colectivos e 

do Apocalipopótese, pela apropriação do lugar, pela descoberta da sensualidade, numa 

semelhança visual com os Bólides. 

Hélio Oiticica sonhou com a possibilidade de devolver ao corpo o sentir do movimento, em 

metáforas de comunicação de sentimentos vivos, promovida pela sensação de voar – à 

semelhança de Vladimir Tatlin, na década de 30 –, reflectida nos seus projectos de crítica ao 

contexto político-social destinados a espaços públicos, bem como no entusiasmo com o 

contacto afectivo com os ambientes anti-opressão. Estes ambientes, centros enérgicos e 

abrigos, seriam essencialmente destinados ao Brasil. O desejo de serem apresentados no seu 

país de origem realizou-se, mas a insatisfação manteve-se. Para ele, ainda estava tudo no 

princípio. 

 

“Eu sou o antes e o depois, sou o futuro no presente. 

Sou o dentro e o fora, o direito e o avesso. 

O que me toca na escultura. O dentro é o fora é que ela transforma a percepção que tenho de 

mim mesma, de meu corpo. Ela me modifica, estou sem forma, elástica, sem fisionomia 

definida. Seus pulmões são os meus. É a introjeção do cosmos. E ao mesmo tempo é meu 

                                           
207 Remete-se o leitor para o Apêndice 8 e para o texto Brasil Diarreia, publicado em Arte Brasileira Hoje, Rio de 
Janeiro, 1973.  
208 FAVARETTO, Celso, A Invenção de Hélio Oiticica, Editora da Universidade de S. Paulo, col.: Texto e Arte, vol. 6, São 
Paulo, 1992, entrevista a Ivan Cardoso, p. 194. Este projecto foi iniciado em 1968, antes da sua partida para Nova 
Iorque. 
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próprio eu cristalizado em um objecto no espaço. O dentro é o fora: um ser vivo aberto a 

todas as transformações. Seu espaço interior é um espaço afectivo. 

Em seu diálogo com minha obra. O dentro é o fora, o sujeito actuante reencontra sua própria 

precariedade. (...) 

O ato de se fazer é tempo. Eu me pergunto se o absoluto não é a soma de todos os actos. (...) 

Nós somos uma totalidade espaço-temporal. (...) Se o tempo vive no momento do ato, o que 

provém do ato é incorporado na percepção do tempo absoluto. Não existe distância entre o 

passado e o presente. Quando olhamos para trás, o passado anterior e o passado recente se 

fundem. Talvez isso não seja claro. Mas a evidência da percepção que tive é a única coisa que 

me importa209

 

”. 

Hélio Oiticica e Lygia Clark (1920 - 1988) exploraram o limite das experiências da participação. 

Numa das muitas cartas que Hélio Oiticica escreveu a Lygia Clark, pode ler-se: “Esse negócio 

de participação realmente é terrível, pois é o próprio imponderável que se revela em cada 

pessoa, a cada momento, como uma posse (…) e mostra que não há, como vem acontecendo 

muito por aí, uma estetização da participação: a maioria criou um academicismo dessa relação 

ou da ideia de participação do espectador, a ponto de me deixar em dúvida sobre a própria 

ideia. (…) Creio que a grande inovação nossa é exactamente na forma de participação, ou 

melhor, no sentido dela, no que diferimos do que se propõe na Europa super civilizada ou nos 

EUA: há uma barra mais pesada aqui, talvez porque os problemas tenham sido checados de 

modo mais violento210

A esta carta, Lygia Clark responde: “É exactamente essa relação nela mesma como você diz 

que a faz viva e importante. (...) Mas não é a participação pela participação e não é dizer 

como o grupo do Le Parc que arte é um problema da burguesia. Seria simples demais e linear. 

Nada profundo tem essa simplicidade e nada de verdadeiro é linear. O que eles negam é o 

importante: é o pensamento. Acho que agora somos os propositores e, através da proposição, 

deve existir um pensamento, e quando o espectador expressa essa proposição ele, na 

realidade, está juntando a característica de uma obra de arte de todos os tempos: pensamento 

e expressão. E para mim tudo está ligado. (...) E quanto mais diversas forem as vivências, 

mais aberta é a proposição e então é mais importante

”. 

211

 

”. 

O percurso de Lygia Clark tem, numa fase inicial, muito de comum com o de Hélio Oiticica mas 

existe uma diferença que os distancia. Lygia Clark não viveu nos morros do Rio de Janeiro e, 

portanto, mesmo sentindo na pele os quinze anos de ditadura militar, teve um sentido de 

revolta diferente, que se revela no seu percurso e nas suas experiências. Assim como Hélio 

Oiticica, Lygia Clark escreveu dedicadamente, durante toda a vida, como exteriorização do 
                                           
209 CLARK, Lygia, Do Acto, Livro-obra., Rio de Janeiro, 1983, in Lygia Clark, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, 
Barcelona, itinerância: MAC, Galeries Contemporains des Musées de Marseille, Fundação de Serralves e Société des 
Expositions du Palais des Beaux-Arts, entre 1997 e 1998. 
210 OITICICA, Hélio, Novembro de 68, in FAVARETTO, Celso, A Invenção de Hélio Oiticica, p. 174. 
211 CLARK, Lygia, in Lygia Clark, catálogo da exposição, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, Barcelona, 1997 e 1998, 
p. 236. 
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pensamento: são inúmeros os seus textos e cartas. Nos seus escritos, que viriam a ser 

compilados e publicados mais do que uma vez, reflectiu sobre a sua obra, as suas intenções e 

vivências, criando uma escrita cada vez mais pessoal e íntima, ao ponto, por exemplo, de 

descrever os seus sonhos. Sonhava com a entrega da obra ao outro, com a promoção, nos 

outros, de novas experiências, que fizessem crescer a energia sensorial existente em cada um 

e que está escondida e é reprimida pela sociedade212

Para Lygia Clark, o artista é um propositor que faz sugestões ao espectador/fruidor, 

considerado como paciente. Ao pisar esta linha que coloca a questão do artista/médico, 

espectador/paciente, Lygia Clark inicia um processo, que se torna, por vezes, tão 

revolucionário e audacioso como, diria, perigoso. Nas suas últimas obras, os Objectos 

relacionais - quem visitou a sua exposição na Fundação de Serralves, em 1998, teve a 

oportunidade de contactar com os sacos de plástico ou de pano, cheios de ar, água, areia ou 

os tubos de borracha, panos, meias, conchas, mel, e outros objectos poéticos, simples e 

inesperados - criados na sua casa apelidada, por si, de consultório, foram usados nos rituais 

que desenvolvia com aqueles que recebia

.  

213. Os Objectos relacionais têm “o poder de nos fazer 

diferir de nós mesmos” e actuam numa indefinição entre arte e psicanálise encarada pela 

artista como “um trabalho fronteira: (...) não é psicanálise, não é arte. Então eu fico na 

fronteira, completamente sozinha214

O intercâmbio de experiências de conhecimento do outro e de autoconhecimento, que começa 

por ser realizado em espaços museológicos nos anos 70, passa a cingir-se quase 

exclusivamente ao seu grupo de estudantes de Sorbone (Paris), com o qual trabalhou 

exaustivamente, inventando, correndo riscos, que provocavam as mais diversas sensações de 

prazer perturbador.  

”. 

Esta decisão de restringir a um grupo muito limitado de pessoas a fruição dos seus trabalhos 

pode, numa primeira análise, sugerir alguma contradição com os pressupostos que esta artista 

apresenta, mas tratava-se da única saída encontrada por Lygia Clark para, afinal, não se trair. 

Numa carta que escreveu a Guy Brett pode ler-se: “Idealmente as minhas obras deviam ser 

lançadas em grande número ao homem da rua, uma coisa impossível para mim aqui no 

Brasil215

Depois de Morte do Plano (título de um texto escrito por Lygia Clark no final dos anos 50) e da 

criação de dezenas de Bichos (pequenas esculturas articuladas, ligadas por dobradiças, 

construídas a partir de formas geométricas simples que mudavam de aparência, 

metaforizando-se, reagindo aos estímulos do espectador que as podia alterar, modificando a 

forma do objecto que lhe era apresentado - a ideia da escultura sem pedestal e sem forma 

”. Nesta impossibilidade, com a experiência do museu a revelar-se insatisfatória pelo 

contacto impessoal, distante, frio, e, principalmente, elitista e burguês, restavam poucas 

opções para Lygia Clark concretizar as suas ideias. 

                                           
212 Remete-se o leitor para o texto Breviário Sobre o Corpo no Apêndice 9. 
213 Lygia Clark afirmava que a verdadeira casa é o corpo. Ao transformar a sua casa no consultório de recepção dos 
seus pacientes, convida-os, metaforicamente, a entrarem no seu próprio corpo. 
214 CLARK, Lygia, do texto de Suely Rolnik, O híbrido de Lygia Clark , in Lygia Clark, org. e prod.: Fundação Antoni 
Tàpies, 1997-98. 
215 CLARK, Lygia, in BRETT, Guy, Lygia Clark: Seis Células, Op. cit., p. 19. 
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única), concebe em 1963, Caminhando216, convidando-nos a integrar o ritual. Neste trabalho, 

Lygia Clark “propõe ao outro construir sua fita de Moebius e depois percorrê-la 

longitudinalmente, cortando-o com uma tesoura”. A fita de Moebius é aquilo que “nos faz viver 

a experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo217” numa valorização dos 

gestos mais simples do quotidiano. Através destes gestos desejava que atingíssemos uma 

consciência poética. “A primeira vez que cortei o Caminhando, vivi um ritual muito significativo 

em si mesmo. E desejei que essa mesma acção fosse vivida pelos futuros participantes218

Na sequência do Caminhando e da amizade com Hélio Oiticica, realizam juntos Diálogo, fita de 

Moebious, em 1966. O pensamento poético de Lygia Clark revela, também, a ideia de que a 

fruição das suas obras e de Hélio Oiticica, com as diferenças que os distinguem, baseia-se num 

processo ritualizante de dádiva e partilha, sobretudo na obra de Lygia Clark. 

”. Ao 

descrever a sua experiência pessoal do ritual, Lygia Clark fornece-nos elementos que definem 

o seu esquema processual criativo. Dir-se-ia que este processo implica, em primeiro lugar, 

uma atenção da artista para com os seus gestos e atitudes corporais, os detalhes, os 

pormenores das suas vivências, para depois os eleger e encontrar as formas de expressão que 

lhe permitirão realizar plasticamente, num outro contexto, referências a essas experiências, 

testadas previamente por si e, finalmente, colocá-las em confronto connosco. 
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216 CLARK, Lygia, Op. cit.. Início do capítulo 2.  
217 CLARK, Lygia, Do Ritual, 1960, Ibidem. 
218 CLARK, Lygia, A propósito da magia do objecto, Livro-obra, Rio de Janeiro, 1983, pp.153,154. 
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Os seus trabalhos de absorção corporal na experiência do outro anunciam-se, por exemplo, em 

Diálogo Roupa-corpo-roupa (1967). Lygia Clark convida um homem e uma mulher a vestirem 

as roupas ligadas por um umbigo de borracha, um cordão umbilical, e a fazerem uma 

exploração táctil num encontro sensual e excitante promovido pelas sugestões metafóricas do 

seu próprio sexo nos bolsos e fechos da roupa do outro. Do mesmo ano, Respire comigo é uma 

das suas experiências mais simples mas, ao mesmo tempo, uma das mais complexas no que 

respeita à profundidade comunicacional do fruidor consigo próprio. A partir de um tubo de 

borracha, como os usados pelos mergulhadores, deparamo-nos com a realização do simples 

gesto de juntar as duas pontas, “pormos um dedo sobre a junção e expandirmos o tubo de 

maneira que produza o som de respiração ao nosso ouvido. É como se puséssemos os nossos 

próprios pulmões fora de nós - ou como se invocássemos outra pessoa intimamente perto. (...) 

Organicidade, o vácuo absoluto, todos os conceitos que propus antes no objecto são agora 

introvertidos no interior da pessoa219

Há um grupo de obras de Lygia Clark, dos últimos anos da década de 60, que pode ser 

considerado como o centro e o pivô das suas descobertas. Refiro-me às Máscaras sensoriais, 

1967, e a uma série de obras consequentes: As Máscaras abismo de 1968. Estas obras 

permitem-nos rever a posição a que Lygia Clark chega, nesta altura, em relação aos seus 

contemporâneos, e a avançar para as descobertas que faria na área que, de uma maneira 

geral, ela própria designava por Nostalgia do corpo – terminologia na qual encontramos 

afinidades com as propostas artísticas de Louise Bourgeois - e que permite, entendendo a obra 

como sublimação, um relacionamento das obras e do pensamento das duas artistas. As 

Máscaras sensoriais são máscaras largas feitas de tecido colorido, às quais a artista coseu 

objectos ou materiais que tapam os olhos e as orelhas: uma parte que se alonga até ao nariz e 

que contém uma substância para ser cheirada - a combinação de sensações produzidas por 

meios simples. O som, por exemplo, de uma bola sólida rebolando numa pequena taça de 

poliestireno contra os ouvidos, estreitas frestas sobre os olhos e um odor de ervas no nariz, ou 

um fino tule sobre os olhos, berlindes a chocalhar em sacos por cima das orelhas e outro odor 

no nariz. Embora para o participador a experiência seja interior, as máscaras têm também um 

aspecto exterior para os assistentes: são cabeças de estranhos seres ou os capuchos usados 

pelos penitentes num ritual religioso medieval. Com as Máscaras abismo não há realmente 

nenhum aspecto exterior além de uma vaga monstruosidade. Como o seu nome sugere, são 

radicalmente interiores. Uma venda tapa os olhos. Pendendo da cabeceira há grandes sacos de 

plástico cheios, rodeados por redes e com o peso de pedras que se encontram nas redes ou 

suspensas de elásticos. Os participantes acariciam ou apertam os braços à volta dos leves mas 

pesados balões, sós ou em grupos. 

”. 

Lygia Clark usou metáforas baseadas no vestuário e na arquitectura, fundido-as no seu 

suporte: o corpo. A estrutura labiríntica A casa é o corpo, construída para o Pavilhão do Brasil 

na Bienal de Veneza em 1968, promove uma viagem através de um túnel constituído por salas 

                                           
219 CLARK, Lygia., Do Ritual, 1960, in Lygia Clark, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, 1997-98. 
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escuras com balões que se atravessam até se encontrar a saída numa tenda cheia de luz. O 

caminhar para a libertação e em direcção à luz, sentindo profundamente o corpo na sua 

totalidade e plenitude, conferem às obras de Lygia Clark, não só o carácter de rituais como a 

convertem numa das principais impulsionadoras da consciencialização do papel da arte e do 

artista, das obras de arte e do público: a dissolução do artista no mundo (CLARK, Lygia, 

1983). 

Estudar a obra de Lygia Clark remete-nos constantemente para o diálogo que ela estabelece 

consigo própria e com o Outro, ao qual proporciona um encontro consigo próprio para atingir o 

estado singular de uma arte sem arte (CLARK, Lygia, 1983), promovendo a construção de uma 

experiência de espaço e tempo comuns na qual o “meu pensamento e o seu formam um só 

tecido, os meus ditos e aqueles do interlocutor são reclamados pelo estado da discussão, 

inserindo-se numa operação comum da qual nenhum de nós é o criador220”. Deste modo, 

remete-nos para o discurso fenomenológico desenvolvido pelo pensamento de Maurice 

Merleau-Ponty, ao qual se acrescentam as palavras de Lygia Clark: “dar tudo ao outro, até a 

autoria da obra221

Considero “que o meu trabalho tem realmente uma questão de textura, de toque, de 

sexualidade, sensualidade, isto é, um entorno do corpo que tem muito a ver com a Lygia e, 

sinceramente, acho que o que ela fez a partir da teorização da linha orgânica é simplesmente 

uma obra monumental. Acho que são poucos artistas no mundo que podem ter gerado 

tamanha complexidade, assim como o Hélio, de forma diferente. Os dois foram absolutamente 

incansáveis, indo aos limites mais extremos de sua própria obra, se reinventado, acreditando 

na vida, na vontade de viver e cavar, explodir, voar

”. 

222

Quando nos aproximamos ou penetramos as obras do escultor brasileiro Ernesto Neto (

”. 

1964) 

temos geralmente a sensações de leveza, de pureza, de feminilidade, por vezes, uterina. Os 

seus espaços/ambientes ou entornos escultóricos são multisensoriais – cheiram, têm cor, 

apelam ao toque. Ernesto Neto sofreu grande influência dos seus pais independentemente da 

sua formação artística pois “tudo começa mesmo com a arquitetura do Zanine, por intermédio 

de meu pai. Essa é muito a minha escola (…) Além desse espaço arquitetônico, minha mãe 

nessa época virou paisagista e trabalha com isso até hoje. O paisagismo tem outra ordem 

espacial, orgânica, sinuosa, viva, em relação com essa volumetria euclidiana colonial 

modernista do Zanine223

Ernesto reconfigura espaços considerando que estes não são absolutos, são uma entidade 

abstracta que está dependente do nosso estar sobre eles – em seu entender o espaço é 

sempre um entorno, numa relação de continuidade corpo – obra. 

”.  

                                           
220 MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenologia da Percepção, pp. 474,475. 
221 CLARK, Lygia, in Pensamento Mudo, 1980. Retirado do texto de BRETT, Guy, Lygia Clark: Seis Células, in Lygia 
Clark, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, Barcelona, 1997-98, p. 18. 
222 NETO, Ernesto, in A gente vai para o que ama – entrevista com Ernesto Neto realizada por Arte & Ensaios, em 29 
de Dezembro de 2007, no atelier do artista. Edição: Ernesto Neto, Amália Giacomini e Ana Holck. Revista Arte & 
Ensaios – Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais EBA-UFRJ, ano XV, nº 16, Rio de Janeiro, Julho de 
2008, pp. 7-25. 
223 Ibidem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1964�
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A sua relação com o Rio de Janeiro, onde vive e trabalha, é tão estruturante como 

estruturadora no modo como conceptualiza e formaliza as suas obras. 

 

“Eu sou escultor, esta cidade é uma escultura, aliás, todas as cidades. Para mim, quase tudo 

no mundo é escultura, pois é assim que vejo meu entorno. Podemos começar por uma coisa 

fundamental no trabalho que faço: a relação conteúdo/continente224

 

”. 

A riqueza e diversidade sensorial do Rio de Janeiro – uma cidade que considero mística e 

antropofágica, que nos absorve, e que dificilmente se consegue descrever por nos colocar em 

contacto directo com o maior número de sensações despertando todos os nossos órgãos dos 

sentidos num alerta constante e arrebatador – agem com o facto de ser e de se sentir carioca 

e isso fica expresso quer na sua obra como, por exemplo no seu envolvimento com A Gentil 

Carioca225

A relação entre natureza e urbanismo, o contacto directo e constante com o mar, rios, lagoas, 

florestas, as diversidades culturais que se fundem saudavelmente em cores ou aromas numa 

espécie de corpo comum a todos que se encontra nas mais diversas circunstâncias, como na 

praia – “nem todos vão à praia constantemente, como nós, cariocas. A praia é outro fenómeno 

particular; é pública, e lá todos somos iguais; existe uma ‘deselitização’ a partir do sol e do 

mar, que nos comunga na praia (…) esse lugar sensorial (…) Tem esse espaço de 

contemplação, de respiro. (…) o aspecto do poder humano fica reduzido; há o espaço para a 

natureza

 – um espaço de arte no centro histórico do Rio de Janeiro.  

226”. Por todos os motivos Ernesto Neto considera que o seu trabalho não representa a 

cidade onde vive mas reconhece “que dificilmente o que faço teria acontecido em outro lugar 

que não o Rio de Janeiro. E não só pelos aspectos da cidade que coloquei; ainda existem 

outros, até pelos artistas que por aqui estão227

 

”. 

Considerando, na arte brasileira, a existência de um corpo nuclear228

1927

 referenciador das 

décadas de 50 a 70, este incorporará os artistas: Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape (  

- 2004). 

A ruptura com as regras instituídas motivou diversos artistas que viviam a ditadura no Brasil e 

é também sentida na obra de Lygia Pape a partir da trilogia iniciada no final dos anos 50: Livro 

da Criação; Livro da Arquitectura e Livro do Tempo. Estes livros são uma visão da autora 

acerca da criação do homem, dos espaços que usou para desenvolver o conceito de habitação, 

                                           
224 Ibidem. 
225 Informações em www.agentilcarioca.com.br/ 
226 NETO, Ernesto, in A gente vai para o que ama.  
227 Ibidem. 
228 Este núcleo participou, em conjunto, em diversos eventos, dos quais são exemplos: I Exposição Neoconcreta, MAM, 
Rio de Janeiro (1959); II Exposição Neoconcreta, Ministério da Educação do Rio de Janeiro (1960); Nova Objectividade 
Brasileira, MAM do Rio de Janeiro (1967); Apocalipopótese, Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro; Projecto construtivo 
brasileiro na arte 1950-62, organizado por Lygia Pape, Pinacoteca do Estado de S. Paulo e no MAM do Rio de Janeiro 
(1977); Brasil: Segni D'arte, Veneza, Milão, Florença, Roma (1993); Ultramodern- the art of contemporary Brazil, 
Washington (1993); Bienal Brasil Século XX, S. Paulo (1994); Out of Actions- between performance and the object, 
1949/1979, Los Angeles, Viena, Barcelona, Tóquio (1998/99); CIRCA/ 1968, Museu de Serralves, Porto (1999); LHL - 
Lygia Clark, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Brasília (1999). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1927�
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004�
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e um diário de 365 peças, que pode ser manipulado pelo espectador. Mais do que livros de 

pequeno formato, nos quais impera a ausência total da palavra, são poesias plásticas, entre a 

pintura e a escultura, composições de luz e cor, organizações espaciais realizadas em materiais 

diversos (papéis, cartões ou madeiras, com colagens e pinturas a guache) que, ao serem 

manuseados, se vão degradando, necessitando, por isso, de serem refeitos. O cansaço 

provocado pela constante reconstrução destes trabalhos ao longo de anos fez com que Lygia 

Pape decidisse acabar com a sua manipulação e passasse a apresentá-los fixos em paredes ou 

dentro de caixas transparentes, tornando-os objectos museológicos - tivemos oportunidade de 

os ver na sua exposição no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 2000. “Eu já fiz 

50 cópias do livro porque as pessoas mexem, e como aquilo é de cartão, aos poucos vai 

desmanchando. Agora eu faço, às vezes, uma réplica e, em geral, não gosto que mexam, 

porque já estou cansada. Ele agora é quase um documento histórico. Você até o pode ver 

montado e imaginar como é que ele seria. Mas eu prefiro que não toquem229

Os trabalhos que Lygia Pape realizou a partir desta altura são uma semente permanente e 

aberta (Oiticica, Hélio, 1969), numa referência ao sentido lúdico promovido pelo diálogo entre 

a obra e o fruidor, e que apela à sua predisposição para despender o tempo necessário à 

apreensão das mensagens patentes nas obras. 

”. 

Lygia Pape foi, no Brasil, uma das pioneiras na utilização do espaço no sentido sensorial e 

cognitivo, quebrando a ideia de suporte rígido, e no que respeita ao corpo pela sua forma de 

abordagem do mesmo. Os Balés Neoconcretos I e II, de 1958 e 1959, são disso reveladores 

quer pela fusão de diferentes áreas de intervenção artística, onde se mistura dança, escultura, 

pintura, ou teatro, e nos quais, como nos que lhe seguirão, o corpo é o promotor da acção de 

forma não visível, apenas perceptível pelo movimento que executa no interior dos objectos, 

sólidos geométricos, construídos em aglomerado de madeira e pintados com diferentes cores 

planas, que o escondem. Inspirado num poema de Reynaldo Jardim e com música de Gabriel 

Artosi (nome de código de Reynaldo Jardim), O Ballé Neoconcreto I usa apenas duas palavras: 

alvo e olho, e duas notas musicais de percussão. Embora o termo minimalista ainda não 

existisse no vocabulário específico das artes, o movimento de sólidos geométricos que 

alteravam a sua cor através de efeitos lumínicos, levantava inúmeros conceitos pouco 

explorados até então. Os ballets são as primeiras experiências do corpo realizadas por Lygia 

Pape e Reynaldo Jardim, que também pertencia ao Grupo Neoconcreto. “Só tinha o movimento 

das formas no palco, que era o motor do corpo. Não tinha aquela presença expressionista do 

corpo, mas tinha o essencial. A essência do movimento, do deslocamento dos corpos no 

espaço230”, onde não existe fundo finito, nem linha do horizonte (particularmente no Balé 

Neoconcreto II), como pinturas em movimento a três dimensões, de fundo infinitamente 

negro, sem leitura narrativa: a “pura abstracção231

                                           
229 PAPE, Lygia, em conversa registada em vídeo, 2001. 

”. 

230 PAPE, Lygia, Ibidem.  
231 PAPE, Lygia, Ibidem. 
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Nessa mesma época e durante o resto da sua vida, Lygia Pape trabalhou em programação 

visual e cinema. O seu interesse pela luz, cor e movimento, levam-na a realizar pequenas 

experiências cinematográficas que apresentava aos seus amigos e colegas do grupo do Cinema 

Novo232. Fez dezenas de filmes e programação visual de tantos outros, apresentados 

primeiramente em sessões que realizava em sua casa233

Se, em Caixa das Baratas, 1967, Caixa das Formigas, 1967, Caixa do Brasil, 1968, Objectos 

Sedução de Eat Me: gula ou Luxúria?, 1976, entre outros, é revelado o lado mais critico à 

sociedade, às instituições ou ao papel da mulher como objecto de manipulação, nas palavras 

de Lygia Pape, o discurso do seu trabalho nunca é “para ser um discurso político, nem social”, 

embora “essas coisas possam até ser filtradas se você estiver motivado para isso. O que eu 

estou procurando ali é um estado poético. Estou procurando alguma coisa poética que possa 

ser gerada por aquilo

. 

234”. É exactamente nessa poesia e nesse sentido de construção de uma 

arte poética participada por todos que se centram O Ovo, o Divisor ou a Roda dos Prazeres, 

todos trabalhos datados de 1968. “Nesses se você, realmente, não mergulhar no trabalho, o 

trabalho vai ficar ali235

Embora concebido em 1967, o Ovo só foi apresentado pela primeira vez, em 1968, no 

Apocalipopótese, ou Arte no Aterro, em conjunto com obras de outros artistas, onde Hélio 

Oiticica, relembro, apresentou o Parangolé. O Ovo convida a uma performance metafórica do 

nascimento, provocando a sensação de voltar a nascer - o momento mais importante da nossa 

vida, pelo qual todos nós passamos sem ter qualquer lembrança da sensação vivida. Com o 

Ovo podemos ter novamente essa experiência e retê-la na nossa memória para sempre. As 

três estruturas cúbicas de 80cm de lado, revestidas por uma película plástica, cada uma com a 

sua cor (azul, vermelha e branca), permitem que cada um de nós possa penetrá-la e, 

rompendo-a, provocar o nosso nascimento, atravessando aquela pele fina e elástica. “Uma vez 

também eu participei de uma filmagem e foi a primeira vez que eu nasci. É uma sensação 

muito estranha, porque você fica trancada ali dentro, envolto por uma espécie de pele, (...) a 

membrana começa a ceder e de repente ela se rasga e você nasce, bota a cabeça pelo buraco 

e rola para fora. Quando fui fotografar o trabalho, os três sambistas eram o Hélio Oiticica, o 

”, incompleto, parado, como se o processo não fosse terminado se o 

público não as interpelasse e não participasse nestas experiências. 

                                           
232 As novas experiências desenvolvidas pelos artistas brasileiros têm a sua origem na luta contra a política militar e 
ditatorial instituída. Se por um lado a década de 50 tinha sido uma década de grandes acontecimentos políticos, 
económicos e culturais com a construção de Brasília (1960), do Aterro do Flamengo, do grande parque do Rio de 
Janeiro que liga o centro da cidade ao mar, ou a Bossanova de Gilberto Gil e Tom Jobim, o Cinema Novo (o cinema 
experimental e a ideia na cabeça e a câmara na mão), que se aproxima das experiências italianas e francesas, a 
criação de projectos artísticos urbanos que avança numa proximidade da arte com o povo, a cidade, o espaço e a 
escala, vão reflectir-se, na arte, numa procura de expansão do corpo e de contacto de este com o meio, defendida no 
manifesto Teoria do Não-Objecto (1960) de Ferreira Gullar, por outro lado, as ligações aos países comunistas, 
iniciadas pelo Presidente Gular, fazem com que uma fracção da sociedade incomodada com tais ligações aproveite a 
ausência do presidente numa visita ao Uruguai, em 1964, para impedi-lo de regressar ao país. Com o governo militar 
no poder e a implantação do 5º Acto Institucional (AI-5) na governação militar do Presidente General Costa e Silva, 
assinado em Dezembro de 1968, o país inicia um processo de opressão que resulta em movimentações revolucionárias 
e de contracultura, tornando-se no período mais negro da história militar do Brasil. Só em 1979, com o General 
Figueiredo é que se volta a implantar a paz, a liberdade e a democracia.  
233 La Nouvelle Création (1967), premiado em França, O Guarda-chuva vermelho (1971), documentário sobre Oswaldo 
Goeldi, Carnival in Rio (1974), Arenas Calientes (1974), A Mão do Povo (1975), Eat Me (1975), Catiti Catiti (1978), 
celebração da antropofagia, Maiakovski e Sedução III (1999), são apenas alguns exemplos. 
234 PAPE, Lygia, em conversa, 2001. 
235 Ibidem. 
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Nildo da Mangueira e o Santa Teresa, e o Hélio baptizou a transação de Trio do Embalo 

Maluco236

A antropofagia proclamada por Oswald de Andrade no início do século passado faz 

ironicamente alusão a um episódio da história do Brasil: o naufrágio do navio em que viajava 

um bispo português, seguido da morte do mesmo bispo, devorado por índios antropófagos, os 

índios Tupinambá

”.  

237. Estes índios comiam a carne não só para se alimentarem como também 

para receberem as forças espirituais do prisioneiro. “Depois de Oswald de Andrade, um grande 

artista, bem experimental, ter incorporado essa ideia dos índios Tupinambá, de você devorar 

tudo aquilo que vinha de fora do Brasil, culturalmente falando, e transformar numa nova força 

espiritual, se fala muito numa força antropofágica. (...) Devorar e transformar numa coisa 

autêntica...sua238”. Este processo antropofágico foi aplicado em obras de Lygia Pape, como: 

Eat Me - A Gula ou a Luxúria?, 1975, Manto de Tupinambá e Memória Tupinambá, 1996/99, 

nos quais o confronto com a antropofagia é ironicamente submetido ao desejo e prazer 

canibais; e de Lygia Clark, de que são exemplos: Canibalismo e Baba Antropofágica, de 1973, 

experiências realizadas com os seus estudantes de Paris. A propósito destas experiências Lygia 

Clark escreveu: “chegamos ao que eu denomino de Corpo Colectivo, que em última análise é a 

troca de conteúdos psíquicos entre as pessoas a partir da vivência em grupo de proposições 

comuns. Esta troca não é uma coisa agradável: a ideia é um componente do grupo vomitar 

sua vivência ao participar de uma proposição, vómito esse que será engolido por outros, que 

imediatamente vomitarão também seus conteúdos internos. É assim uma troca de qualidades 

psíquicas, baba, e a palavra comunicação é fraca para exprimir o que acontece no grupo”. “(É) 

como entrar nos corpos uns dos outros. Aqui não há espectador. É uma ideia monstruosa 

transformada numa alegria íntima239”. No decorrer das suas manifestações, chegou mesmo a 

dizer que achava que se estava a tornar uma antropófaga por uma vontade de comer todos 

aqueles que amava240

O Divisor de Lygia Pape foi projectado inicialmente para ser apresentado numa galeria. “Eu ia 

aproveitar a sala branca para colocar o enorme toldo de plástico cheio de fendas que descia do 

tecto e baixava em direcção à entrada. Você era então obrigado a se baixar ao entrar, e depois 

passava a procurar uma altura razoável onde fosse possível enfiar a cabeça dentro de uma das 

fendas sem ficar muito incomodado. Dos dois lados haveria espelhos; sopraria um vento 

gelado na parte de cima e um quente na parte de baixo. Você se sentiria, assim, dividido 

térmica e fisicamente. Nos espelhos se viria um imenso pano cheio de cabeças. Já imaginou 

todas aquelas cabeças sem corpo conversando umas com as outras naquele pano branco? 

. 

                                           
236 PAPE, Lygia, Lygia Pape, Arte Brasileira Contemporânea, Funarte, 1983. 
237 Oswald de Andrade assinou o Manifesto Antropofágico em 1922. 
238 PAPE, Lygia, em conversa, 2001. 
239 BRETT, Guy, Lygia Clark: Seis Células, in Lygia Clark, org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, Barcelona, 1997-98, p. 
28. 
240 Em 1967, no antológico texto Esquema Geral - a Nova Objectividade, Hélio Oiticica redefine antropofagia para a 
sociedade brasileira sob o regime militar, escrevendo: “a defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a 
principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que impediu totalmente uma espécie de colonialismo cultural, que 
de modo objectivo queremos hoje abolir, absorvendo-o definitivamente numa superantropofagia”. Oiticica alinha-se 
com Oswald de Andrade “contra todos os importadores de consciência enlatada”, HERKENHOFF, Paulo, in Lygia Clark, 
org. e prod.: Fundação Antoni Tàpies, Barcelona, 1997-98, p. 48. 
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Como não consegui realizar o trabalho na galeria, por falta de dinheiro, resolvi fazer um pano 

de 30 x 30 metros, ou seja, de 900 m2, abri nele fendas e...241” “A primeira vez que eu o 

apresentei, coloquei-o no morro perto de umas crianças porque tive a intuição de deitar o pano 

no chão e ver o que é que acontecia. Como era um lugar que tinha umas manchas e umas 

sombras provocadas pelo sol, ficou tudo manchado e era uma coisa, visualmente, muito 

bonita. (...) Aí, vieram uma porção de criancinhas e pularam pelo pano todo, naquela 

inclinação. E pularam, pularam! De repente houve um que descobriu e enfiou a mão por baixo 

e viu que aquilo era leve, que podia levantar e que tinha uns buracos. Aí, todos correram e 

enfiaram as cabecinhas. E, de repente, havia um enorme bicho branco cheio de cabecinhas 

descendo o morro. (...) Foi uma obra do acaso, mas em que a estrutura do trabalho induzia a 

esse comportamento. (...) O Divisor tem um sentido de obra aberta. Primeiro ele tem uma 

leitura fácil que a própria estrutura indica. (…) Aquela experiência é diferente porque é nova. 

Quem enfia a cabeça ali não sabe para quê, mas tem o prazer de fazer isso242

Uma das expressões que Lygia Pape utiliza frequentemente, no seu discurso, é beber a obra. 

Este sentido de digerir, de assimilar, de viver interiormente o trabalho é uma constante em 

toda a sua carreira e, particularmente, evocado em Roda dos Prazeres. Aqui, somos mesmo 

convidados a provar a obra para que esta denuncie o seu propósito. “Ao desenvolver a ideia de 

arte pública, acho que cheguei ao limite da obra não comercial, uma obra que qualquer pessoa 

poderia repetir em casa. Queria chegar ao máximo da doação ao espectador. Já não estava 

mais preocupada com o facto da participação, mas com a possibilidade de a pessoa poder usar 

aquilo até para si mesma

”. São 

experiências como estas que nos vão marcando e alterando porque cada vez que temos uma 

experiência sensível do corpo, esta fica registada, transformando-nos naquilo que vamos 

sendo dia após dia.  

243”. O que torna curioso este trabalho é o jogo sinestésico que Lygia 

Pape faz entre a visão e o paladar. “O que o olho escolhe ali pode ser a cor, que pode ser 

muito prazerosa para ele, e que o paladar pode recusar. Então, quando você percebe esse jogo 

de um sentido com o outro, você está tendo uma experiência própria, sua (...). A experiência, 

em si, já permite uma percepção do mundo especial, diferente244

Os conceitos entrar e sair ganham um significado particularmente importante, nesta altura. Se 

nos trabalhos anteriormente descritos estes conceitos estão marcadamente presentes, O 

Homem e a Sua Baínha e Espaços Imantados mostram, também, uma carga erotizante do 

dentro e do fora, do entrar e do sair. “A partir de minhas andanças de carro pela cidade (...) 

fui percebendo um tipo novo de relação com o espaço urbano, assim como se eu fosse uma 

espécie de aranha tecendo o espaço (…) como se passássemos a ter uma visão aérea da 

”. 

                                           
241 PAPE, Lygia, Lygia Pape, Arte Brasileira Contemporânea, Funarte, 1983. 
242 PAPE, Lygia, em conversa, 2001. 
243 PAPE, Lygia, Lygia Pape - entrevista a Lúcia C. Arneiro e Lleana Pradilla, Centro de Arte Hélio Oiticica, 1998. Nesta 
entrevista, Pape acrecenta: “coloquei, aleatoriamente, sabores diversos relacionados a cores diferentes. Pus pimenta, 
sal, vinagre, uns sabores agradáveis e outros desagradáveis, difíceis de identificar. Tem uma erva muito curiosa no 
Pará, o jambu, uma folhinha verde que, após o contacto com a língua, faz a boca tremer, e a pessoa acha que está 
envenenada. (…) Ela propicia uma experiência fantástica, uma delícia, e que ninguém conhece. Claro que a 
experiência mais radical na Rosa dos Prazeres seria o uso de veneno como um dos sabores”. 
244 PAPE, Lygia, em conversa, 2001. 
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cidade e ela fosse uma imensa teia, um enorme emaranhado. E eu chamei de Espaços 

Imantados porque aquilo tudo era uma coisa viva, como se eu fosse caminhando ali dentro a 

puxar um fio que se entrançasse e se enovelasse ao infinito245

No trabalho de Lygia Pape a ideia de teia parece estar subjacente a todo o processo criativo. 

Se por um lado, a terminologia teia pode ser encarada como uma metáfora do sistema social e 

político que a artista ironicamente critica, por outro, o ritual do nascimento anunciado pelo 

Ovo, o corpo-colectivo da experiência do Divisor, ou as construções sedutoras e transparentes 

desenvolvidas a partir de meados da década de 70 com as diversas Tteias, revelam um sentido 

poético de dádiva e partilha baseado na ideia de que a experiência sensorial desenvolve o 

conhecimento e a consciência. Este sentido poético é encontrado, por esta artista, em jogos 

ritualizados baseados nas experiências da infância que apelam à descoberta e curiosidade.  

”. 

Se as referências constantes às memórias do universo da infância permitem um 

relacionamento da obra de Lygia Pape com a de Louise Bourgeois é, todavia, neste mesmo 

tema que, paradoxalmente, as distingo. Esta comparação aproxima as duas artistas 

relativamente aos já referidos movimentos de dádiva e partilha com o fruidor mas afasta-as, 

simultaneamente, no que respeita, por exemplo, ao discurso autobiográfico. 

Assim, penso que a grande distinção de conteúdos entre as duas autoras se prende, 

essencialmente, na diferenciação a fazer no que respeita às referências do universo pessoal e 

autobiográfico246

 

. 

Em meados de 2001, Lygia Pape encontrava-se a preparar Seu Particular, obra que 

considerava oposta ao Divisor, por ser uma performance de carácter individual e reveladora de 

um auto-encontro solitário – um encontro com nós próprios. Confirmado por Paula Pape (filha 

da artista e directora do Projecto Lygia Pape), esta obra nunca foi apresentada publicamente 

embora tenha sido concretizada. Numa das nossas conversas, Lygia Pape descreve-a desta 

forma:  

 

“São tendas brancas com uma borda preta e que só têm lugar para uma pessoa. São 

individuais, mas também é a pessoa que tem que abrir e entrar. É uma tenda pendurada que 

tem lá dentro, numa, para meditar, noutra, para pensar... Eu sugiro um espaço individual, 

particular, porque é só para ele, para ele fazer alguma coisa lá dentro. Então tem várias 

propostas. Acabei de fazer agora e é o oposto do outro, embora também exija participação. 

(...) É você com você mesmo. Até porque há pessoas que não suportam ficar sozinhas. Sendo 

um espaço reduzido (80 x 80cm), uma cabana, uma tenda, você entra e pode fazer o que 

quiser... está isolado, ninguém te vê. (...) Ah! E este trabalho é mostrado numa galeria de arte 

onde supostamente é para as pessoas irem lá olhar as obras. Mas esse é ao contrário. Você 
                                           
245 PAPE, Lygia, Lygia Pape, Arte Brasileira Contemporânea, Funarte, 1983. Refere-se ainda que as obras Lugar do 
Sertão (1995), Narizes e Línguas (1996), Is Your Life Sweet? (1996) ou Eu Como Eu e Coelho (1999), fazem a alusão 
aos abismos e contrastes sociais da sociedade actual numa dicotomia entre o que os olhos vêem, o nariz cheira e o 
que a barriga sente.  
246 Remete-se o leitor o Apêndice 10 e para o texto Louise’s Home, escrito por Marie Darrieussecq. Este texto de 
1998, em formato de história, promove uma viagem à obra de Louise Bourgeois. 
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entra na obra e fica oculto lá dentro e ninguém sabe o que é que se está passando lá. Eu acho 

isso divertido porque estou invertendo todos os signos, os sentidos da obra247

 

”. 

Nesta relação umbilical Arte/Vida, na qual “a arte é a minha forma de conhecimento do 

mundo248”, o artista e a obra constroem-se mutuamente, organizam-se e comunicam entre si - 

os assuntos do artista são as emoções e as ideias249

A experiência de iniciar um projecto de uma exposição, por exemplo, pela escrita, acentuou 

esta certeza acerca da autocensura no processo. Geralmente o que acontece é surgir uma 

ideia, seja um devaneio ou um sonho, sem que tenha uma consciência datada de quando nem 

de como tudo se inicia dentro de mim. Assim, uma coisa será escrever após a 

realização/materialização da obra e outra é procurar transportar para o papel através da 

escrita uma possível construção daquilo que vai acontecendo dentro de nós, o processo, as 

alterações que vão surgindo, as questões que se vão colocando e as respostas que geram 

novas perguntas… até chegar ao dia em que já só resta a possibilidade de as materializar 

plasticamente.  

, juntos num compromisso através do qual 

a obra oferece ao artista sugestões que podem sobrelevar o seu projecto inicial enquanto 

criador. Do processo de criação e da obra de arte, o artista recebe ensinamentos constantes.  

 

Finalmente… o momento!  

Quando este se torna real, por vezes acontece sentir uma estranheza… parece que sempre 

existiu ou esteve por ali oculto, em estado latente, dentro, e que agora se tornou 

independente, autónomo.  

 

Experimentar, colocar-me em experiência como cobaia de mim própria, num exercício de 

procura da consciencialização de processos inconscientes, intensifica o processo de auto-

análise e auto-conhecimento, permite reconhecer singularidades, e estes são apenas alguns 

factores para o enriquecimento e simultâneo estranhamento que um trabalho como este 

continua a fornecer dia após dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
247 PAPE, Lygia, em conversa, 2001. 
248 PAPE, Lygia, na abertura da página Web do Projecto Lygia Pape, www.lygiapape.org.br 
249 “The subject of the artist is: Emotions ... and ideas. Both”, BOURGEOIS, Louise, Sanity - Statements from a film-in-
progress by Marion Cajori and Amei Wallach, 1998-9, in Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction 
of the father, Writings and Interviews 1923-1997, p. 367. Destruction of the Father é, também, o título de um 
trabalho de Louise Bourgeois realizado em 1974. 
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Se além disso, me apercebi de uma maior proximidade com alguns artistas, amadureci 

relacionamentos com estes e com outros, cruzamos experiências de trabalho, esclarecemos 

algumas dúvidas e encontramos interrogações comuns para as quais não tínhamos respostas, 

dialogamos e mantivemos contacto, então, este trabalho parece cada vez mais uma 

experiência de vida, sem conclusões e em constante construção.  

 

“Acima de tudo, trata-se de deixar uma marca da minha existência: Eu estive aqui. Eu estive 

com fome. Eu fui derrotado. Eu fui feliz. Eu estive doente. Eu tive medo. Tive esperança. Tive 

uma ideia e um bom motivo e por isso fiz obras de arte250

 

”. 

Eu diria: 

Acima de tudo, trata-se de deixar algo de nós e que possa prosseguir para além de nós, 

porque dependendo da intensidade das vivências de cada um, das experiências que cada um 

                                           
250 “above all else, it is about leaving a mark that I existed: I was here. I was hungry. I was defeated. I was happy. I 
was sad. I was afraid. I was hopeful. I had an idea and I had a good purpose and that’s why I made works of art”, 
GONZALEZ-TORRES, Felix, in Felix Gonzalez-Torres entrevistado por Tim Rollins, ART Press, Los Ángeles, 1993, pp. 
30-31. Tradução livre. 
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tem, sentimos, emocionamo-nos, temos ideias e estes são os melhores motivos para fazer 

obras de arte. 

 

Não devemos passar ao lado da experiência que é viver, nem mesmo nos momentos em que 

segredamos ou gritamos: 

 

 

 

“Sinto-me como se tivesse cegado por excesso de olhar o mundo251

 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
251 AL BERTO, 16 de Maio de 1982, in O Medo – trabalho poético 1974 – 1997, 4ª edição, Assírio & Alvim, Fevereiro 
2009, Lisboa, p. 225. 



1  “Faço aquilo que posso e que acho que sei fazer a partir da minha experiência: fui 

aluna, adolescente, sou professora, artista plástica, mulher, cidadã. 

Aprendi com o que recebi de positivo e negativo, o desejável e o indesejável, o que 

observei, …  

O que senti, me fez rir ou chorar, … 

Como professora aprendi a fornecer as ferramentas que não recebi e me fizeram falta, a 

dar continuidade a alguns ensinamentos que não esqueci em todo o meu percurso 

enquanto estudante (…). 

No mesmo sentido aprendi que é muito importante dar acompanhamento aos alunos e 

contribuir, caso se interessem por isso, para prepará-los para a vida profissional. Estar 

do lado deles na ajuda da construção dos seus alicerces para que se sintam mais seguros. 

Sinto-o como uma obrigação moral e ética. 

Tenho assistido aos resultados desse trabalho e sinto-me muito feliz. Alguns ficaram 

amigos e colegas e outros colegas bem sucedidos. 

Considero que não há concorrência na Arte. A Arte é muito superior a isso1

                                           
1 ROSAS, Rute, in VOCA 01 – Revista de Arte no Porto, “em Conversa”, pp.48-51, Julho 2008. 
Uma conversa/entrevista realizada via e-mail durante o mês de Maio de 2008- texto integral em 
www.ruterosas.com  

”. 



A minha experiência como docente iniciou-se em 1994 como Técnica Especializada de 

Artes Têxteis na Escola Artística de Soares dos Reis onde fui igualmente docente de 

Desenho e de Projecto - entre outras actividades para além da docência.  

Encontrava-me a finalizar a Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura, o que se 

revelou uma experiência gratificante e enriquecedora por, entre muitos motivos, ter sido 

simultaneamente docente e estudante, numa fase inicial, e ter, posteriormente, 

experienciado diversos modelos e níveis de ensino. 

Leccionei sempre em Instituições de Ensino Artístico e quando fui admitida como 

Assistente Estagiária para Disciplinas da Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura 

na F.B.A.U.P. trazia comigo alguma experiência docente, artística, a experiência 

enquanto discente desta instituição de Ensino Superior Público e a vontade de dialogar 

e apoiar os meus colegas na correcção do que me/nos tinha faltado, ou que considerava 

terem sido lacunas de formação, pelo que sentia, observava e pelas conversas com outros 

colegas de curso e/ou ano, da mesma instituição ou de outras análogas.  

Durante os cinco anos da minha licenciatura e concretamente no que diz respeito às 

disciplinas relacionadas com as Artes Plásticas – Escultura, considero que nos tempos 

dedicados à nossa formação sempre houve uma atenção primordial ao ensino técnico, 



ferramental e que independentemente das alterações estruturais decorrentes, a expressão 

Tecnologia tem-se acentuado em detrimento de uma formação Artística ou em Arte2

Se esta é uma realidade, caber-nos-á aceitá-la como condição, ou não concordando, 

manifestar a nossa desaprovação fundamentada. 

. 

Consideramos a docência uma vocação ou se quisermos dizer de outra maneira, um 

talento – uma profissão3

  

 que implica uma relação Corpo/Mente, Emoção/Razão.  

 

                                           
2 O Ensino Superior encontra-se sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior donde não estará errado deduzir que Arte será, institucionalmente, sinónimo de Ciência 
ou de Tecnologia, o que será semelhante a dizer que quem se forma superiormente em Arte poderá 
vir a ser um cientista, um técnico ou um funcionário do Ensino Superior. Acrescenta-se que uma 
das bolsas de estudo às quais geralmente os estudantes de mestrados e doutoramentos recorrem é 
atribuída pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Não faria sentido a introdução da 
palavra Arte pelo seu distinto significado?   
3 A título de curiosidade, teremos que ter algum cuidado com a utilização desta terminologia 
quando por exemplo verificarmos o seu significado num dicionário comum de língua portuguesa. 
Um dicionário, como qualquer outra publicação, tem autores, editoras e inúmeras edições ao longo 
do tempo, pelo que as definições também sofrem alterações no Tempo e no Espaço pelos mais 
diversos motivos.  



2   Durante os últimos anos (de 2000 a 2006 e 2009/10) que leccionei Atelier II- 3º 

ano da Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura (entre outras Unidades 

Curriculares), e por motivos que se prendem com uma estratégia de ensino, no início de 

cada ano propunha aos estudantes diferentes reflexões acerca do EU, por considerar que 

no ensino em arte, há diversos factores a distinguir: os de ordem ferramental, 

tecnológicos ou das práticas que apoiam a materialização dos processos, sejam estes 

quais forem, e os de ordem processual, considerando que o pensamento não é Arte, não é 

Obra de Arte e portanto necessita da materialização, de ser expresso, de se tornar 

exterior ao ser pensante que a concebeu. 

Confrontando-me com estes assuntos, quer em termos de experiência artística, quer em 

termos de experiência docente, e consciente de que são uma das maiores dificuldades 

reveladas pelos estudantes em arte na sua progressão interior procurei, através das 

operações necessárias, das experiências ou exercícios que permitirão manifestar 

plasticamente ou matericamente o que está latente – facilitando a passagem do 

pensamento/intuição/impulso à acção -, numa primeira fase, realizar uma auto-

análise relativa ao meu próprio processo, numa espécie de auto-terapia para, 

posteriormente e consolidadamente, observar e confrontar os estudantes com diversas 

situações sem imposições aparentes, sensibilizando-os, por exemplo, para a análise de si 



mesmos. Uma indagação e entendimento acerca daquilo que observavam dos Outros, 

deles próprios, numa tomada de consciência do seu corpo, de si, do seu comportamento e 

daqueles que os rodeiam4

Desde que estes exercícios começaram a ser parte integrante da formação, os estudantes 

sentiram necessidade e pediram que as nossas conversas fossem tidas num outro formato 

por não se sentirem confortáveis em conjunto com os outros colegas. Procurei perceber e 

dar resposta improvisando “gabinetes” para receber, individualmente, aqueles que 

pretendiam uma conversa privada.  

. 

A primeira conversa é sempre a mais delicada. Parece que existe um ambiente de 

surpresa e simultaneamente de grande responsabilidade. Tenho de os fazer sentir que 

podem dizer tudo o que quiserem e que nada sairá dali, que ficará entre nós e que 

servirá apenas para os apoiar na concretização dos exercícios de expressão plástica.  

O maior dos receios, dos medos, das inseguranças, é o da “nudez” - de como relatar um 

episódio, apresentar uma frustração, um recalcamento, um segredo, ou um medo, sem 

que se sintam agredidos, feridos, atingidos ou despidos.  

 

                                           
4 Pensamento Alto – neste capítulo será utilizado cinzento para fazer distinção no modo de 
escrita. 



“Lembro-me, desta experiência como discente, de a professora nos ter posto em contacto 

com variadíssimas práticas artísticas de diferentes autores. Lembro-me que as propostas 

de trabalho apresentadas foram muito importantes no meu desenvolvimento académico, 

artístico e mesmo pessoal. Foi aí que comecei a fazer as minhas primeiras escolhas 

plásticas e conceptuais, e que comecei a criar o meu próprio universo artístico. Lembro-

me que discutíamos muito as propostas que então apresentei e os caminhos que quis 

percorrer e de como estas discussões foram importantes para aprender a fundamentar as 

minhas escolhas e a responsabilizar-me por elas. Penso que foi um ano de verdadeira 

transformação no meu percurso e que se deveu a uma generosa partilha de modos de 

fazer, de modos de pensar, uma partilha por vezes muito conflituosa, e que muito 

serviu, sem dúvida, para formar a minha personalidade5

 

”. 

A Mariana foi minha aluna no ano lectivo de 2000/2001e desenvolveu um conjunto 

de exercícios entre os quais Voo frustrado6

                                           
5 BACELAR, Mariana, artista plástica, retirado de um conjunto de e-mails que trocamos em 
Outubro de 2009. 

, uma acção que nos implicava e que reflectia 

6 Para aceder ao vídeo deste exercício, a Mariana enviou-me o link 
http://www.youtube.com/watch?v=NdBEx2g60Mc&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=NdBEx2g60Mc&feature=player_embedded�


criticamente "a controversa relação de amor-ódio com a faculdade, num desejo de fuga 

ou de expansão criativa - consubstanciado pelas asas que os participantes utilizavam e 

pela pista de descolagem, o tapete vermelho - desejo este frustrado pelo obstáculo 

simbólico de um portão fechado. Naquele momento em que frequentava a par do curso 

de Escultura o curso profissional de Dança do Balleteatro, interessava-me experimentar 

a performance, desafiar os limites da Escultura e o espartilhamento das disciplinas”.  

 

As diversas conversas com o mesmo estudante são, geralmente, intensas e longas - umas 

mais simples e outras mais complexas ou mesmo dolorosas - até ao surgimento de 

respostas interiores que suscitam a necessidade de pesquisar, de desenhar, de escrever, de 

dizer mais, de questionar mais, de relacionar e encontrar ligações a outras áreas do 

conhecimento, a outros autores, matérias, meios, ferramentas. Deste modo, o processo 

inicia-se e a preparação das possíveis respostas aos exercícios propostos vai-se 

desenvolvendo, expressando-se formalmente, contribuindo para o aumento de um 

entusiasmo mútuo. 

 

 



3 Entende-se que mesmo dentro de uma área do conhecimento como as Artes 

Plásticas, há especialidades e especificidades de ensino que em muito se prendem com 

os conteúdos e os objectivos a atingir. 
 

“Cuando al hijo de Peleo se le preguntó si quería una vida larga sin honor o bien una 

de corta pero gloriosa, la decisión fue simple: corta pero gloriosa. Si a un griego de la 

misma época, se le preguntara si quería vivir en areté o en tecné, la respuesta también 

sería simple: depende (¿?). Como no podemos huir del destino, esa es una pregunta 

absurda. Por lo tanto si soy ciudadano libre viviré en areté, si no lo soy estaré 

supeditado al técne. La primera me permite ennoblecerme, tener trato social, ser cada 

día mejor y sobre todo ser verdadero. La segunda me obliga a permanecer en la 

suciedad, a producir desde la materia, a ser falso, artificial. En consecuencia, 

cualquier manifestación generada por el Hombre se debate entre esos dos estados: lo 

verdadero y noble, frente lo falso y mecánico7

Se o objectivo é que o estudante adquira conhecimentos em determinados meios ou 

ferramentas, ele deverá ser conduzido nessa direcção. Para, por exemplo, modelar um 

”. 

                                           
7 TORMO BALLESTER, Enric, em conversa sobre areté e tecné, 2010. 



objecto, reproduzir, fazer uma representação numa dada matéria, cumprir uma tarefa 

ou executar um exercício, as questões que se colocam são diversas de quando lhe é 

proposto que desenvolva uma ideia, perante um conceito ou uma imagem, que 

posteriormente irá materializar, ou ainda quando lhe é indicado que se apresente com 

seus próprios desígnios ou propósitos, partilhando-os, e que seja, nestes casos, apoiado 

nas possibilidades e nos procedimentos para, posteriormente, seguir-se a materialização 

através dos meios e ferramentas que melhor correspondam às suas intenções. Para isso, o 

estudante terá necessariamente que exercitar o autoconhecimento e, por outro lado, o 

docente terá de se predispor distintamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4   Seremos capazes de conceber, produzir e posteriormente apoiar outros na concepção 

e produção artística sem nos conhecermos a nós próprios, sem a realização do exercício 

da auto-avaliação, sem a capacidade de relacionamento com os Outros, de comunicação 

e partilha? Não serão estas algumas das características de um docente em Arte? 

Reformulando: será que sem ser artista plástico, sem a experiência vivencial da acção 

artística, do pensar e do agir artisticamente, poder-se-á auxiliar estudantes em arte 

neste processo? Ou ainda: não será distinto ser docente em projecto artístico de ser 

docente em ferramentas ou tecnologias que apoiam as realizações artísticas? 

A autoconsciência e o autoconhecimento são fundamentais para nos controlarmos, nos 

relacionarmos e conhecermos o Outro. Sem a exploração do autoconhecimento e das 

aptidões emocionais, teremos, certamente, maior dificuldade em lidar com o Outro.  

A partir de 2006, com o início deste trabalho de investigação e com esta 

consciencialização, acontece a possível materialização de um processo – leiam-se as 

c@rtas escritas com início em Março – 4. C@rtas – do Tempo e da partilha partilhável - 

que seguidamente se apresentam nesta tese/obra.  

Posteriormente, e com a leitura de arquivos, c@rtas, fomos sentindo o crescimento de um 

relacionamento, inicialmente mais distante, e a necessidade de criação de um espaço 

próprio que teve de ser conquistado. 



5 A alemã Pina Bausch (1940—2009) foi um exemplo de bailarina, coreógrafa e 
pedagoga que explorou o corpo como expressão emocional8

“Espero sempre encontrar um bailarino que seja muito bom, mas isso é o que deve 
existir”. No que Pina Baush está “especialmente interessada” é “na sua personalidade, 
na sua sensibilidade. Cada pessoa é tão diferente e tem qualidades completamente 
diferentes – é nisto que estou interessada. E também em coisas que desconheço e que eles 

. Usando movimentos 
abstractos consegue provocar no espectador que assiste aos seus bailados, reacções 
emocionais, dialogando com os sentimentos e as sensações. O seu processo de trabalho 
passa por um confronto experimental, nos ensaios, com os bailarinos. Mais do que um 
guião há um levantar de questões à imaginação e à criatividade. Procurem traduzir 
corporalmente a experiência de serem picados por uma abelha, de inspirarem o cheiro 
da terra molhada depois de uma manhã de chuva primaveril. Definam doce, amargo, 
ácido ou salgado. E ternura.  

                                           
8 A par das outras artes, a dança - expressão do corpo-movimento, do corpo como um todo, do 
corpo-acção, na qual o espírito e o corpo são um só (CUNNINGHAM, Merce, 1952) - encontra nos 
anos 60, o tempo de libertação e rompimento institucional, numa relação arte-vida, corpo-vida, 
dança-vida. Merce Cunningham já não satisfazia a nova geração. Os jovens coreógrafos recusavam 
o seu modo de disciplinar o corpo, queriam corpos despojados de artifícios, despidos de qualquer 
idealização na procura de uma realidade de um corpo posto a nu - a dança quer o corpo-
concreto, aberto ao espaço e ao tempo, dilatando-o e demonstrando ter assimilado as investigações 
de carácter dadaísta, de introdução dos movimentos quotidianos e da acção do público. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1940�
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009�


próprios desconhecem: ainda não se conhecem muito bem: é uma espécie de viagem 
conjunta. É necessária muita confiança para fazer coisas que se tenha vergonha de 
mostrar. E também é preciso confiança, para mim, para que eles consigam fazer tudo, 
mesmo que seja completamente estúpido, mas fazê-lo. 
Eu cuidarei deles, não usarei certas coisas”. O importante é “terem essa experiência de 
irem até sítios que nunca viram e (que) descubram que são fantásticos e o que são 
capazes de fazer9

O trabalho de Pina Bausch passa pelo confronto com estes assuntos, e são os resultados 
expressos pelos movimentos que vão materializando o seu programa, previamente 
estruturado, ou não. Para ela, as emoções são gestos, e estes não se encontram 
exclusivamente na dança, fazem parte do quotidiano. Há que identificá-los, descobri-
los, trabalhá-los e saber usá-los na dança

”.  

10

                                           
9 BAUSH, Pina, in 

. 

http://videos.sapo.pt/i5GWUzdv1mqqQB5JnaTq. 
10 Em 2008, Pina Bausch seleccionou 40 adolescentes não envolvidos com a dança para 
participarem da montagem do ballet Kontakthof. Após dez meses de ensaios intensos, os jovens 
descobrem imensas possibilidades da expressão corporal acrescentado um enriquecimento e 
crescimento pessoal. TANZTRÄUME - Jugendliche tanzen KONTAKTHOF von Pina Bausch, um 
filme documentário de Anne Linsel e Rainer Hoffmann, 2009, in 
http://www.realfictionfilme.de/filme/tanztraeume/index.php onde se pode visualizar um 
fragmento desta experiência. 

http://videos.sapo.pt/i5GWUzdv1mqqQB5JnaTq�
http://www.realfictionfilme.de/filme/tanztraeume/index.php�


6 Há artistas que nos deixaram como legado quer a sua obra artística como o seu 

contributo enquanto pedagogos. Tomamos como exemplo alguns casos já referidos, como 

Pina Baush, e fazemos referência a outros, quer pelas temáticas abordadas como pelo 

seu enquadramento espácio-temporal. 

Utilizando os seus conhecimentos, experiência e versatilidade como professor e orador, 

mimo e músico, Joseph Beuys imprimiu às suas acções uma notável clareza 

demonstrativa das suas ideias, bem como a possibilidade de tornar os segredos 

produtivos através da Arte. 

O uso de quadros negros das escolas era muito frequente nas suas acções e discussões. 

Nestes ia inscrevendo ideias e pensamentos que depois eram fixados com vernizes e 

fixadores - muitos estão hoje em museus de todo o mundo. A primeira vez que usou um 

quadro negro foi em 1963 num happening (na Siberian Symphony, usou um tema do 

compositor Eric Satie interpretado ao piano - outro elemento bastante frequente nas 

suas obras), não por iniciativa própria, mas porque fazia parte de um projecto, que o 

incluía, desenvolvido pelo grupo Fluxus, em Dusseldorf. Encontramos muitos exemplos 

de trabalhos onde o quadro negro foi utilizado, tais como: Directive Forcess (of a New 

Society) (1974-77) e Plight (1958-85).  

 



“O artista não pode e não tem o direito de descer a um certo nível abstracto e 

padronizado, em nome de uma concepção falsa de que, ao fazê-lo, se estaria tornando 

mais acessível e fácil de entender. Se assim fizer, estará colaborando para a decadência 

da arte — e queremos que ela floresça, acreditamos que o artista ainda tem recursos 

inéditos a descobrir, ao mesmo tempo que acreditamos que o público fará exigências 

cada vez maiores... De qualquer modo, é nisso que gostaríamos de acreditar. 

Marx disse: Quem quiser desfrutar a arte, deve ser educado artisticamente. O artista não 

se pode propor o objectivo específico de ser compreensível — seria tão absurdo quanto o 

seu contrário, ou seja, tentar ser incompreensível11

 

”. 

Com uma obra de carga fortemente autobiográfica e interessado numa arte para todos, 
Beuys, utilizava, para esse efeito, metáforas plásticas na expectativa de promover 
sensações e partilhar estados emocionais. A necessidade de uma criatividade consciente 
de todos os seres humanos, combatendo os condicionamentos sociais, faz com que este 
autor defenda que, numa estratégia inteligente de acumulação de poder, o artista deve 
enfrentar as instituições culturais ainda que numa cumplicidade com as mesmas12

                                           
11 TARKOVSKI, Andreaei, in Tarkovski - Esculpir o tempo, p.201. 

.  

12 Uma das suas performances mais conhecidas é I Like America and America Likes Me (1974) 
com a duração de três dias e realizada na galeria René Block, em Nova Iorque. No espaço da 



Revendo a importância de valores como a coragem e a abertura ao diálogo, em acções 
artísticas que manifestam uma perspectiva romântica da arte como meio para a 
formação e a educação do ser humano, ocorre-nos que o altruísmo de Beuys pode ser 
apelidado também de congregador, na medida em que preconiza a dádiva e a partilha 
por meio de realizações plásticas.  

                                                                                                                                     
galeria, Beuys colocou um monte de feno, feltro, uma lanterna, um par de luvas, um triângulo 
musical, cinquenta exemplares da Wall Street Journal do dia da intervenção e um cajado do qual 
se servia para atiçar e dominar um coyote de nome Little Joe, alugado numa loja de animais de 
New Jersey. Beuys chegou à galeria trazido numa ambulância, directamente do avião, envolvido 
numa espécie de capa em feltro, material similar ao que o salvou de um acidente quando era 
piloto na 2ª Guerra Mundial. Durante os três dias cumpriu o mesmo ritual: tocava no triângulo 
que servia de sinal ao início de uma reprodução áudio que transmitia o som forte de um motor e 
que provocava excitação no coyote que se atirava às luvas; totalmente escondido no interior da 
capa, criava um diálogo espiritual com o coyote, pelos movimentos que executava com o cajado, 
como se tratasse de um pastor, mas seguindo sempre os movimentos do animal, como se fosse este a 
dominar toda a acção, como se o coyote começasse a domesticar Beuys. Esta performance revela 
uma metáfora de crítica à destruição da natureza original, representada pelo coyote, cujo nome 
Little Joe tem origem no nome do presidente americano John F. Kennedy, e pela denúncia que, 
como artista europeu, faz da sociedade tecnológica e capitalista americana. Esta performance 
adquire um valor suplementar por ser realizada no centro geográfico do poder americano. 



Se a guerra representou, certamente, na sua vida um elemento central, Beuys "designou 
o tempo de guerra uma experiência cultural e como artista pôde incorporá-la na sua 
obra13

Na medida em que, segundo Beuys, pensar é esculpir (denken its plastik), esta procura 
da consciencialização do Homem enquanto colectivo recorrente das realizações artísticas 
que produziu, pretende promover a associação de novas sensações no fruidor - pela 
incorporação deste nos seus ambientes -, e fica ilustrada em obras como Plight, que nos 
confronta com o isolamento, sentindo protecção e solidão, simultaneamente

". 

14

                                           
13 BEUYS, Joseph, in Joseph Beuys - Heiner Stachelhaus –Parsifal Ediciones, Barcelona 1990.  

. Nesta 

14 Remete-se o leitor para as palavras de Beuys, a propósito de Plight. “I was interested to point at 
the necessity to determine the idea of art to us all. To the senses existing in human beings and 
even to develop new sense. (…) One association of my room in Plight is isolation. The other is the 
warmth of the material. Surely this shut off from society is an anti-communicative element; it 
has a negative (…). The other quality of the felt is to protect people from bad outside influences. So 
it is also a positive insulator. (…) It is organic. This positive side - protecting people from danger - 
is the other extreme meaning of the piece. So the idea of a concert hall without sound looks 
completely negative at first, but it is meant to stress a threshold where everything moves to a 
critical point. Everything beyond that is transformed, transubstantiated, and surely the general 
meaning of art is the complete, radical change of human beings, beginning with their knowledge 
of themselves. (…) Thinking is a structured thing, with intelligence on the lowest level, and on the 
highest-level intuition, inspiration and imagination. So a lot of possibilities exist for the 



instalação encontramos não só o quadro negro, como o piano ou o feltro - 
frequentemente usado nas instalações de Beuys, por ser aquele que melhor 
caracterizava, na sua opinião, determinadas sensações. Nesta instalação entramos num 
espaço todo forrado com rolos de feltro cinza acastanhado e encontramos no centro um 
piano de cauda preto, fechado, com um quadro negro pousado sobre ele, com linhas de 
pauta musical gravadas - como os que nos habituamos a ter nas aulas de educação 
musical, ainda sem qualquer inscrição. Em cima do quadro, um termómetro. 
 
“As artes plásticas tocam os sentidos. Equilíbrio, sonoridade, temperatura (descobri que 

a temperatura é o elemento mais importante da escultura). Todas estas coisas são 

interessantes porque são traduzíveis para a psyche humana15

 

”. 

 

  

                                                                                                                                     
development of man’s thought and thinking power”, BEUYS, Joseph, da entrevista com William 
Furlong e Stuart Morgan, 1985, in PAPADAKIS, Andreas, FARROW, Clare e HODGES, Nicola, New 
Art – An International Survey, p. 18. 
15 Ibidem, tradução livre, “Visual art touches the senses. Balance, hearing, temperature (I find 
temperature the most important element of sculpture). Those things are interesting because they are 
translatable into the human psyche”. 



7 Os estudantes alcunharam os espaços ou gabinetes improvisados de Confessionário.  

“Eu entendo a ideia do confessionário como um momento de partilha e revelação 

mútua entre o professor e o aluno onde o último expõe um pouco de si de forma a ser 

compreendido pela outra parte que absorve e pensa o assunto com o fim de enriquecer 

as perspectivas do aluno com um ou mais pontos de vista geralmente mais maduros que 

o seu. Não se trata de ir para dentro de um espaço e contar partes de uma vida como se 

de uma terapia se tratasse - ou pelo menos não é apenas isso. Não se trata de oferecer 

segredos e constatações do mundo a uma outra pessoa. É necessário resolver as questões 

dentro de parâmetros, neste caso artísticos, e é nesse processo que a repercussão de 

pensamentos e ideias entra. Além da possibilidade de uma conversa, o que realmente 

sustenta os alicerces do confessionário é a partilha de conhecimentos, ideias, 

perspectivas, emoções ou conjecturas com a finalidade de se colocarem questões que 

conduzam à conversa para um nível filosófico-artístico e que das reflexões provenientes 

surjam as materializações artísticas adequadas aos objectivos encontrados e 

determinados pelo aluno ao longo desse processo16

Hoje já sabemos todos do que se trata. Os discentes foram sentindo que naqueles espaços 

poderiam dizer tudo “e com base na minha experiência, posso dizer que o 

”. 

                                           
16 FELGUEIRAS, Cristiana, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010. 



confessionário se alargou a qualquer espaço que permita essa partilha. Atrever-me-ei a 

dizer que o confessionário não é um espaço específico mas um momento de reunião e 

diálogo em que há uma consciência mútua da ideia definidora de confessionário17

“Estou a falar de uma aproximação. (…) Descobrir aquilo que nos levou a procurar.   

”. 

E qual é a importância disto para mim? É a de uma cartografia, da sua construção. (…) 

Uma constante localização. Será que já cheguei? E se já, o que é que eu vou fazer com 

essa chegada.  

Já que falo de viajem, de navegação, é inevitável falar de partilha. De equipa, que não 

está na uniformização, de um uniforme, mas de aceitação do outro porque nos 

preocupamos em percebe-lo18

Exteriorizar pensamentos, relatar as suas histórias mais íntimas, reflectir acerca da sua 

relevância sem que isso transborde aquele espaço, partindo do pressuposto da 

necessidade de abertura/libertação e do conhecimento do EU para o conhecimento do 

Outro, foi e é um dos objectivos desta partilha pois servirá às decisões plásticas a tomar 

relativamente ao que parece estar latente. 

”. 

                                           
17 FELGUEIRAS, Cristiana, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010.  
18 CRUZ, Tiago, numa conversa em Setembro de 2010. O Tiago Cruz foi meu aluno e actualmente 
frequenta o Curso de 3º ciclo de Arte e Design na FBAUP.  



“Importa dizer que foi no momento fulcral de decisões e escolhas sobre projectos que 

continuam a ser desenvolvidos (…) foi como encontrar um caminho a seguir. (…) As 

conversas que tivemos iam sempre para além do material, ou da forma que se desejada 

construir. Falava-se sobre o porquê de querer utilizar o material, o porquê da forma e o 

porquê da ideia. Uma espécie de catarse que me permitiu, a mim pelo menos, 

compreender melhor quem eu era, ali, e para onde queria ir e quem queria continuar 

a ser. Para isto acontecer houve necessariamente uma partilha grande entre docente e 

discente e sem ela tenho sérias duvidas se hoje teria a clareza em relação ao que tenho 

continuado a construir19

Este tempo individual destinado ao estudante é crucial.  

”.  

“Sempre respeitou a relação entre os meus projectos artísticos e a privacidade relacional 

necessária à prossecução dos mesmos, sempre que estes emergiam de contextos de 

experiências da minha vida privada, sendo incansável e atribuindo um tempo de 

acompanhamento que não se media por minutos contados.  Acresce a particularidade de 

respeitar o meu ritmo pessoal de desenvolvimento dos projectos de criação artística e de 

                                           
19ARAÚJO, Catarina Braga, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010. 
www.araujobragacatarina.tumblr.com 

http://www.araujobragacatarina.tumblr.com/�


demonstrar uma sensibilidade extraordinária frente a vicissitudes da vida privada que 

em dado momento surgiram20

Os níveis de aprofundamento e intensidade são determinados por inúmeros factores e, 

em diversos casos, são os estudantes que vão definindo os seus ritmos, tendo sempre em 

consideração algumas regras estruturadoras e fundamentais pelo simples facto de 

estarem a frequentar uma Faculdade, pelo facto de existir um ano lectivo, de serem 

estudantes, de existirem critérios, conteúdos, objectivos, inseridos numa estratégia 

docente e numa unidade curricular. 

”. 

 “Foi minha professora em quatro disciplinas, logo, à partida não foi, seguramente, de 

passagem que passou na minha vida académica.  

De facto, tenho uma opinião sedimentada a seu respeito, e tentando caracterizá-la digo: 

comunicativa, despreconceituosa, exigente, profissional, apaixonada pelo que faz, e com 

um talento especial para a docência. Porventura serão estas as características que 

permitiram que eu tivesse uma professora na qual eu vi alguém que me ensinava, que 

me mostrava caminhos, me ajudava, mas ao mesmo tempo me deixava ser eu mesma.  

A partilha constante de ideias, sentimentos, emoções foi imprescindível em todos os 

sentidos, na medida em que toda a insegurança que me acompanhou nos primeiros 

                                           
20 ABRUNHOSA, Cristina, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010.   



anos foi-se dissipando. Ajudou-me a clarificar as minhas próprias ideias e mostrou-me 

as formas possíveis para lhes dar corpo.  

De realçar também é a forma como nos envolve em projectos artísticos e nos permite 

integrar em equipas de trabalho, mesmo extra-curriculares, que nos levam,  não só a 

enriquecer profissionalmente, como nos abrem horizontes diversos. 

Permito-me dizer que teve um papel fundamental, senão mesmo imprescindível, para a 

descoberta do meu próprio caminho.  

Por tudo isto, será sempre um exemplo e uma referência 21

 

”! 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21 RAMOS, Mafalda, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010.  



8 Como complemento às nossas conversas, aos chamados portfolios ou dossiers de 

disciplina, os estudantes têm os seus diários de bordo, cujo formato definem. Muitas 

vezes trago-os para casa, leio-os e escrevo notas, proponho leituras, análise de obras de 

diversos autores numa perspectiva que, segundo alguns estudantes, “fomentou o 

pensamento reflexivo acerca das intenções geradas nos projectos de trabalho que eu 

própria me propunha levar a cabo ”além de que “animava-me a aprofundar o 

conhecimento de vários artistas plásticos, da sua vida e da sua obra, a par da 

 construção de um quadro de bases conceptuais e a superar-me sempre sem medo de 

desenvolver um pensamento divergente22

Este respeito pelo estudante enquanto indivíduo e o apoio desinteressado pela construção 

da sua autonomia implicam uma entrega e um crescimento constantes. Os registos, os 

estudos e todo o material relativo ao processo são prolongamentos das conversas e, muitas 

vezes, servem a novas conversas, a novas indicações ou sugestões, sejam estas 

individualizadas ou em colectivo, com a turma.  

”. 

“As tuas aulas são distintas de todos os outros professores exactamente porque se dá tanta 

importância à absorção como à libertação da informação. Ouve-se muito enquanto 

aluno, mas existe a mesma permissão de falar, dizer, mostrar: há partilha. Há conversa 

                                           
22 ABRUNHOSA, Cristina, estudante da FBAUP numa conversa em Setembro de 2010.   



para se crescer como aluno de artes, como artista, como pessoa. Posso dizer que o meu 

terceiro ano foi o melhor ano de Escultura de um curso que ainda não acabei. Porque 

nessas confissões encontrei-me, comecei a perceber-me e a perceber os outros a nível 

artístico e humano. Comecei a saber o que quero e ganhei plena noção de que tenho que 

perceber porque quero o que quero. Que não posso simplesmente querer. Que as 

mensagens não se devem transmitir pelo que se lê sobre elas mas pelo que elas nos 

deixam ou não deixam ver e sentir.  

As tuas aulas fizeram-me crescer sem que me apercebesse disso, num processo um pouco 

acelerado mas não havia tempo a perder. Quando acordei, soube que tinha dado um 

salto. Soube que me deste o empurrão e que não patinei muito até aí. Agora sei que 

ainda vou crescer muito mais, que vou ter de crescer muito mais, que não vou poder 

parar de crescer. E sei que as tuas aulas não te fazem parar de crescer. Sei que inspiras 

um bocadinho de ar de todos nós e que o teu peito nunca vai explodir por excesso de ar 

por ser daqueles que não sabe estar sem inspirar do ar que os outros emanam23

 

”. 

A Cátia Oliveira, por exemplo, minha aluna de 3º ano e mais tarde minha tutoranda 

enquanto finalista da sua licenciatura em Artes Plásticas – Escultura, tinha um diário 

                                           
23 FELGUEIRAS, Cristiana, op. cit. 



de bordo que só eu é que pude ler pelo que tivemos de encontrar estratégias de 

apresentação do processo através de palavras-chave de forma a colocar os outros docentes 

em contacto com o processo. O recurso “à memória, ao desabafo, (…) espelham a 

frustração, a procura, a conquista, num processo que de tão íntimo muitas vezes se 

transforma num início penoso e mais tarde compensatório”. Segundo as palavras da 

Cátia, “a autocensura acaba por ser uma protecção de nós próprios24

Quando concretizam plasticamente os seus projectos, muitos descobrem como manter a 

sua intimidade e integridade e simultaneamente exteriorizar ou mesmo exorcizar 

alguns capítulos das suas vidas. Nas apresentações aos colegas expressam o que sentem, 

pela fruição dos exercícios e, geralmente, o essencial sente-se sem ser evidente – cada 

um de nós vê através da nossa experiência, procura um reconhecimento, um reflexo na 

Obra e isso também protege o criador.  

”.  

 

 

                                           
24 OLIVEIRA, Cátia, numa das nossas conversas durante 2009. 



9 Por implicarem acção, num movimento de dentro para fora, as emoções25

Quando nos emocionamos somos levados a agir e para agir precisamos do corpo que 

efectua a acção depois de receber impulsos do cérebro.  

 

comunicam directamente com o corpo e atravessam o sensorial. Este nosso corpo através 

do qual as exteriorizamos e delas tomamos, muitas vezes, consciência.  

Por muito difícil que seja atribuir palavras e significados a algumas das emoções, 

estamos conscientes que estas implicam acções que podem ser consideradas, quando não 

as dominamos nem controlamos, como públicas, ao contrário dos sentimentos, que são 

privados. Aprendemos a gerir as emoções escondendo-as por detrás de um véu de 

controlo. Esta necessidade de esconder tem inúmeras justificações e motivações. São os 

factores sociais, políticos, de relacionamento e respeito pelo Outro, de liberdade, de 

confiança, mas também de necessidade de evitar o que nos desagrada e dar ênfase a 

tudo que existe de mais positivo. A gestão das emoções dá-se pela procura de uma 

separação entre o bom e o mau, o agradável e o desagradável26

                                           
25 A palavra emoção vem do latim emovere, onde o prefixo e- significa mover para 'fora' e o verbo 
movere contém implicitamente a ideia de acção ou agir.   

. 

26 O princípio da vida é o tempo mais valioso na educação e na formação do sistema de gestão das 
emoções. Ainda na fase intra-uterina o feto já tem capacidades de interacção. Existe uma 



Segundo J. Dias Cordeiro “o corpo sensível é o mais precoce e o mais importante 

organizador de toda a vida, somática e psíquica”. Remetendo-nos para Daniel Stern, 

acrescenta que nascemos com aptidões ou pré-estruturas mas ”estas necessitam de um 

estímulo específico: da palavra na aquisição da linguagem (se não falarmos com uma 

criança ela nunca adquirirá a linguagem falada); se não houver movimento e exercício 

motor não haverá desenvolvimento psico-motor; se não houver trocas afectivas precoces 

que permitam o desenvolvimento da auto-estima, a criança arrisca-se a transportar em 

si para todo-o-sempre a decepção de ser mal-amada e a revolta contra as pessoas e, 

eventualmente, a zanga contra a vida27

                                                                                                                                     
comunicação, via mãe, que o vai colocando em contacto com o exterior e ele revela-o, responde, 
age. Tudo o que acontece durante este período e em conjunto com os primeiros tempos de vida, 
caracterizados pela percepção e não pela sensação, vão de forma crescente e progressiva 
proporcionar as diferentes manifestações sinérgicas. Assim, os pais têm um papel primordial na 
construção da inteligência da criança, funcionando como um espelho onde a criança se reflecte. 
(…) É nesta altura que se define, na sua essência, a inteligência emocional. 

”. 

27 CORDEIRO, J. Dias, in ALVES, Manuel Valente e BARBOSA, António (dir.), O Corpo na Era 
Digital, compilação de textos de vários autores, org.: Departamento de Educação Médica da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, 2000,pp. 179,181. 
 



É também através das emoções que accionamos, organizamos e reconstruímos a memória, 

que é disposicional e, portanto, não-consciente, a partir de um processo de interpretação 

de imagens retidas. Quando recordamos experiências vividas e sentimos frio, calor, 

cheiro, som, ou sabor, somos invadidos por estas imagens, que não são visuais mas 

sensoriais, e das quais dificilmente conseguimos fazer uma exposição verbal. Deste 

modo, consideramos que quer no processo de criação como no processo de ensino em 

Artes Plásticas não poderá existir uma desatenção relativamente ao indivíduo, ao 

individual, ou neste caso concreto ao estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 O trabalho docente das Unidades Curriculares denominadas Atelier ou Projecto, 

assim como as tutorias, implicam, em nosso entender, uma comunhão dialogante que 

fundamenta a relação entre estudante e docente baseada num processo de partilha e 

cujas estratégias de funcionamento implicam formatos de ensino/aprendizagem 

igualmente fundamentais à formação em arte e com as suas especificidades. 

Quando somos artistas/docentes e nos dedicamos à formação e crescimento interior 

daqueles que vão passando por nós e que, mais tarde, por algum motivo ficam - seja 

porque criamos empatias ou porque inexplicavelmente se abrem connosco mais 

intensamente, nos questionam, ou quando posteriormente, se tornam colegas, amigos ou 

ambos e partilhamos experiências conjuntas que nos enriquecem mutuamente -, 

sentimos a vontade da continuidade, de manter e cultivar essa partilha. 

 

 

 

  

 

 

 



11 Ao longo destes anos, tem-se tornado cada vez mais claro e evidente que a 

docência complementa e é, no meu caso, igualmente uma acção artística na qual existe 

uma aprendizagem mútua, enriquecedora quer para mim como para os estudantes que, 

neste contexto, deriva invariavelmente, e por diversas vezes, em actos ou acções 

artísticas. Entende-se que Arte vem da Vida mas a Vida não é Arte.  

Considera-se a relevância do pensar, agir, reagir, actuar, ou transmitir conhecimento 

artisticamente, de que uma docência em Arte implica estar consciente de que as Obras 

de Arte formam, educam o colectivo, as sociedades, e que a Arte, a Cultura, existem 

porque há seres humanos - que as Obras de Arte dependem da existência de quem as 

concebe e se exprime. 

Esta consciência mantém-nos insatisfeitos mas responsabiliza-nos na Socialização 

daquilo que pensamos, concebemos e materializamos. 

Deste modo, é necessária sensibilidade, predisposição, consciência artística e prática 

vivencial, para além de uma maturidade que se vai adquirindo, conjugadas com outras 

capacidades, características de personalidade e um envolvimento parceiro, de 

conhecimentos que se vão obtendo e que permitem a conjugação das nossas mais diversas 

inteligências, para que, desinteressadamente, no sentido atribuído por Nietzsche, se 

enriqueça e se progrida interiormente. 



12 Nestes anos, procurou-se implementar estratégias de funcionamento de aula e 

consequentemente uma relação quer com o espaço como com os tempos lectivos, na qual 

os estudantes iniciassem uma reflexão acerca de si próprios, exercitassem a reflexão e o 

aprofundamento do conhecimento quer de si mesmos como do seu envolvente. Numa 

primeira fase e ao reflectir acerca da sua presença física, pura e simples, percebessem 

que temos cartões, números, códigos que nos identificam, uma imagem que não 

corresponde ao que somos, mas que nos representa em determinadas circunstâncias. 

Compreender que nunca nos vemos a não ser através do artifício de um espelho, porque 

aquilo que vemos no nosso corpo não corresponde ao que os outros vêm em nós e que o 

aparente é distinto do ser; entender que o que os outros acham de nós e aquilo que 

realmente somos são realidades que podem não ser verdades ou, ainda, quais os motivos 

que nos levam a ter determinada imagem aparente e se a construímos conscientemente e 

o seu porquê. Ou seja, os processos conscientes e inconscientes surgem do mesmo modo 

que a interpretação que fazemos deles ou serão um conjunto de equívocos? 

Pelas minhas vivências, pelo que fui observando atentamente nos meus colegas, como 

fruidora de Arte, como docente, artista e mulher, cada vez mais fui considerando 

(inicialmente de forma bastante intuitiva), que neste modo de processamento poderia 

encontrar soluções que apoiassem uma formação em Arte. Gradualmente fui 



implementando, através de propostas de trabalho, determinados exercícios que 

permitissem um enriquecimento interior do estudante e uma abertura ao leque de 

opções nas respostas possíveis a uma mesma pergunta. 

Apresentar propostas de trabalho a dois níveis e consentâneas tematicamente – exemplo: 

1. EU APARENTE, AUTO-RETRATO, AUTO-IMAGEM: Entre o que sou e o que aparento 

ser; 2. CONHECER-ME A MIM MESMO. Analisar-me Por Dentro numa reflexão interior: 

a imagem física como ponto de partida para a pesquisa do EU não-visível, a entidade 

abstracta -, poderá corresponder a diversos processos e finalizações. Um auto-retrato em 

Escultura não terá que ser um busto, mas também poderá sê-lo; não terá que ser 

realizado em barro e posteriormente fundido, mas poderá igualmente sê-lo. O 

importante será perceber o que é ou o que pode ser um auto-retrato e o porquê de uma 

escolha para a sua materialização plástica. 

Será importante que o autor seja identificado fisicamente? Não necessariamente.  

Há demasiados exemplos de Obras de Arte e de Artistas que nos permitem verificar que 

nem sempre existe esta identificação física – o que poderá dar origem a exercícios 

distintos, aulas distintas e em formatos distintos. 

 



13 Posteriormente e arriscando a materialização, será através da Socialização, 

perante o Outro - conscientes da livre interpretação da fruição – que a Obra de Arte 

torna-se autónoma e comunicante – adquire a capacidade em si mesma da existência 

sem estar presa ao autor, sem necessidade dessa autoridade –, o que será diverso do que 

denominamos de cunho pessoal, pois aquela projecção materializada partiu de um ser 

humano, com características únicas e individuais resultantes da sua experiência 

vivida, sejam estas conscientes ou não.  

Se, por vezes, refiro que não convém martelar com um teclado de um computador nem 

agrafar com um martelo, assim como será distinto utilizar vídeo, fotografia, grandes ou 

pequenos formatos, usar chocolate, sabonete ou pedra, ferro, cobre ou alumínio, é 

importante que se consciencialize o porquê, visto que estas distinções e as respostas aos 

porquês serão decisivas e elementares no percurso que precede a obra. Deste modo, a 

relação recíproca estabelecida entre estudante em arte e docente/artista facilitará o 

processo. 

Apercebo-me dos imensos receios, equívocos, dificuldades e sobretudo das dúvidas que 

limitam ou mesmo castram a possibilidade de muitos estudantes evoluírem – 

imaturidade, ausência de consciência crítica, desinformação, entre outros e variados 

factores. Se há estudantes que expressam não saber explicar o que “vêem” dentro de si, 



outros permanecem silenciosos ou ausentam-se, sugerindo que não entendem qual o 

objectivo de tais indagações ou receios, para além daqueles que me confrontam com o 

termo “incapacidade” – o que implica um duplo esforço e compreensão. De qualquer 

modo, são muitos os que lutam, esforçam-se, dedicam-se, entregam-se e evoluem. O 

mesmo sucede a partir do momento em que têm uma ideia ou quando intuitivamente 

parece ter acontecido alguma coisa e surgem as dúvidas de como a exteriorizar, para 

além do questionamento acerca da sua validade ou qualidade.  

Deste modo, o meu contributo enquanto artista/docente tem de ter em consideração todos 

estes factores, para além de que todos os estudantes são distintos e as variáveis 

metodológicas deverão ser flexíveis e adaptáveis a cada um deles. 

Trata-se de uma Comunhão Dialogante, cuja actividade se fundamenta na experiência 

da criação, daqueles que vivenciam os processos e que, portanto, poderão ter a 

capacidade de dar apoio a outros - não é propriamente um ensinamento. Implica 

incorporar um pouco o Outro, tentar perceber o Outro, saindo um pouco de nós, das 

nossas próprias vivências – situação similar àquela que acontece quando temos de ser 

espectadores de nós próprios ou quando somos fruidores das nossas próprias realizações e 

temos de ser capazes da auto-análise e da auto-crítica, antes de as socializar; de sermos 

capazes de perceber se vale ou não a pena, se aquilo não será um exercício 



experimental, bem ou mal sucedido, e ter a capacidade de não colocar perante o Outro 

tudo aquilo que se “executa”, porque nem tudo o que um criador pensa e exterioriza 

será Obra de Arte - podem ser exercícios experimentais, materializações que ainda 

precisam do um tempo de maturação, reformulação, ou simplesmente falhanços. 

Assim, essa capacidade de auto-avaliação aprende-se com o que denominamos de 

experiência vivencial o que dificulta mas acrescenta valor ao processo de ensino 

personalizado e partilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14   Se durante grande parte do século passado pensava-se que a Emoção não era 

objecto de estudo, nem faria sentido estudá-la por não ser Racional, desde há alguns 

anos que este tabu se tornou aliciante nas mais diversas áreas do conhecimento e, 

inclusivamente, um auxílio ao que já havia sido demonstrado relativamente à Razão – 

a Razão e a Emoção existem em conjunto e ajudam-se mutuamente. Assim, podemos 

afirmar que no séc. XIX, muitos dedicaram-se ao tema da Emoção no chamado discurso 

científico - Charles Darwin, William James ou Sigmund Freud – mesmo quando este 

tema foi considerado pela comunidade científica de diversas áreas como vago e 

subjectivo - tratando-o como um conceito do Romântico – Corpo – Emoção, Cérebro – 

Razão. 

Tomando como referência Howard Gardner, psicólogo dedicado ao estudo da Inteligência 

Cognitiva, possuímos várias inteligências sendo uma delas a Inteligência Interpessoal, 

que Daniel Golemam denominou de Inteligência Emocional (IE) e que, segundo ele, 

abrange as inteligências inter e intrapessoais. É aqui que têm lugar o poder da emoção, 

dos sentimentos e o conhecimento e uso dos sentidos, bem como da sua interacção. 

Aparentemente, a actividade entre estes dois sectores aumenta a nossa inteligência num 

sentido global e quanto mais activarmos a nossa IE mais desenvolveremos o nosso 

Quociente de Inteligência (QI), o puramente racional, e vice-versa – questões que se 



colocam naturalmente no processo de ensino/aprendizagem, particularmente em Arte. 

As pessoas que possuem “um QI elevado podem revelar-se péssimos pilotos das suas vidas 

particulares28

Sob a influência de Robert Sternberg

” embora seja o principal factor avaliado nas sociedades de cultura 

global, de expansão tecnológica e comunicacional. As nossas capacidades enquanto 

produtores de serviços especializados e a nossa eficiência racional são prioritariamente 

qualificadas. O problema reside no facto de se isolar e considerar a inteligência 

racional como factor central de avaliação, desprezando um conjunto de características 

de elevada importância na condução da vida de qualquer ser humano, 

designadamente, os de natureza emocional. 
29

                                           
28 GOLEMAN, Daniel, Inteligência Emocional (tít. orig.: Emotional Intelligence, 1995, trad.: Mário 
Dias Correia), Temas e Debates - Actividades Editoriais, Lisboa, 2000, pp. 53,54.  

, Gardner concluiu que há diversos tipos de 

inteligências: lógico-matemática, espacial, musical, linguística, interpessoal, 

intrapessoal, corporal, existencial. 

29 Psicólogo norte-americano, nascido em 1949, que investigou a inteligência, inspirando-se no 
modelo de processamento de informação. Apresentou, na década de 80, uma teoria triárquica da 
inteligência em que distingue diferentes níveis de funcionamento intelectual: as metacomponentes 
que são os processos de ordem superior, as componentes de execução que são os processos mentais 
que executam as estratégias seleccionadas, e as componentes de aquisição de conhecimentos que 



Sem fazer uma análise muito aprofundada de cada uma delas, importa referir, 

particularmente duas: a Interpessoal - como capacidade de entender as intenções e os 

desejos dos outros e consequentemente de se relacionar bem em sociedade – e a 

Intrapessoal - como a tendência para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo 

para alcançar certos fins. 

Deste modo considera-se que não basta sermos inteligentes (WALDO EMERSON, Ralph, 

1803-1882), circunscrevendo este conceito ao intelecto ou ao mensurável nos testes de 

QI, pois existem outras inteligências que são primordiais à aquisição de 

autoconsciência. No raciocínio é tão importante e está tão presente o emocional como o 

racional - que se completam e complementam. 

 

“Na medida em que toda a gente possui simultaneamente inteligência cognitiva e 

inteligência emocional, estes dois retratos fundem-se. No entanto, das duas, a 

                                                                                                                                     
estão envolvidos na aquisição de novas aprendizagens. É muito crítico relativamente aos testes 
mentais, dado que considera que são instrumentos que medem apenas alguns aspectos da 
inteligência. STERNBERG, Robert. In Infopédia. Porto Editora, 2003-2010. Disponível em 
http://www.infopedia.pt/$robert-sternberg. 



inteligência emocional é aquela que mais contribui para as qualidades que nos tornam 

plenamente humanos30

 

”. 

Isto não só enriquece a nossa vida mais íntima e privada como a nossa produtividade, 

numa espécie de clareza e bem-estar geral consciente com a vida. Sucintamente, a 

designação Inteligência Interpessoal será esta capacidade de compreender os outros - 

fundamental, por exemplo nos professores. 

 

“A inteligência intrapessoal (...) é uma capacidade correlativa, voltada para dentro. É a 

capacidade de criarmos um modelo correcto e verídico de nós mesmos e de usar esse 

modelo para funcionar eficazmente na vida”. É “a capacidade de discernir e responder 

adequadamente aos estados de espírito, temperamento, motivações e desejos das outras 

pessoas31

 

”. 

 

                                           
30 GOLEMAN, Daniel, Inteligência Emocional (tít. orig.: Emotional Intelligence, 1995, trad.: Mário 
Dias Correia), Temas e Debates - Actividades Editoriais, Lisboa, 2000, p. 65. 
31 GOLEMAN, Daniel, Inteligência Emocional, pp. 59,60. Op. cit. 



15       Uma das obras que considero mais convincente da experiência de uma partilha 
de intensa intimidade é Two-Stage Transfer Drawing - Dennis to Erik Oppenheim and 
Erik to Dennis Oppenheim (1971), do artista americano recentemente falecido, Dennis 
Oppenheim (1938 - 2011).  
 

“Assim que comecei as marcações nas costas do Eric, ele procurava duplicar 
o movimento na parede. A minha actividade estimulava uma resposta 
cinética através do seu sistema sensorial. Portanto, eu estava a desenhar 
através dele. A retardação sensorial ou desorientação provocam uma 
discrepância entre os dois desenhos e podemos observá-los como elementos 
que são activados durante o procedimento32

 
”. 

Oppenheim explica que a ligação biológica entre ele e o filho - “uma versão imatura 
de si próprio”- podem fazer com que ele, num determinado sentido, ”contacte com o 

                                           
32 OPPENHEIM, Dennis, in KAYE, Nick, Art into theatre: performance interviews and documents, 
Hardwood Academic Publishers, 2ª edição, 1996, pp. 61, 62. “As I run a marker along Erik’s 
back, he attempts to duplicate the movement on the wall. My activity stimulates a kinetic response 
from his sensory system. I am therefore, drawing through him. Sensory retardation or 
disorientation makes up the discrepancy between the two drawings, and could be seen as elements 
that are activated during the procedure”, tradução livre. 



estado passado” (Returning to past state). O mesmo se verificou quando trocaram de 
papéis: inverteram-se as posições e os estados (Advancing to a future state). 
Para termos acesso a esta experiência, Dennis Oppenheim realizou um vídeo de 44’50’’, 
Tape Four, que mostra uma série de actuações, nas quais a abordagem ao corpo é feita a 
partir desta transferência comunicacional que utiliza as sensações tácteis e o desenho 
como meios. Neste vídeo de arte corporal33

                                           
33 Art corporel é o título de uma exposição e, também, a expressão utilizada em francês para 
definir a Body art, promotora do uso do corpo enquanto suporte experimental. Organizada por 
François Pluchart, na Galerie Stadler, Paris, em 1975, nesta exposição participaram, para além 
de Dennis Oppenheim, com o trabalho Two Stage Transfer Drawings, Vito Acconci, Chris Burden, 
Marcel Duchamp, Gilbert & George, Michel Journiac, Bruce Naumam, Herman Nitsch e Gina 
Pane. A exposição ficou marcada pela publicação do Manifeste de l’Art Corporel, onde se pode ler: 
“El cuerpo es el dato fundamental. El placer, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, se 
inscriben en él, dibujando un individuo socializado, es decir, capaz de satisfacer todas las 
exigencias y apremios del poder en cada momento. Después de cuestionar decisivamente la pintura 
y renunciar a la estética, (...) después de la provocación intelectual que supusieron las acciones de 
M. Duchamp (...) ya no resta sino - afirmaba F. Pluchart - abrir la vía para el happennig y el 
arte de comportamiento”, in GUASCH, Anna Maria, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 
1945-1995, col. Cultura Artística, dir.: Joan Sureda i Pons, n.º 11, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1997, p. 198. 

 visualizamos as acções, a obra na qual o 



corpo experimenta a sua própria expansão através das suas sensações. Trata-se de uma 
extensão íntima e sensorial do próprio corpo. 
Esta experiência incita quem a observa a experimentá-la também. Funciona como um 
contágio e é, neste caso, através desse dispositivo que existe uma relação directa com o 
fruidor.  
Não recorrendo ao ritual ou ao convite directo à participação dos fruidores, quando 
Oppenheim partilha os seus pensamentos e as suas experiências, reúne-nos consigo nos 
objectos e ambientes escultóricos que constrói para a apresentação que faz das suas obras 
e convida-nos, implicitamente, a comungar com ele. 
 
 “A questão está em não deixar que a ignorância se torne a desculpa para a pretensa 
descoberta, mas, ao mesmo tempo, não ficar escravizado por linhagens do passado, 
inibidoras da possibilidade de se respirar o ar fresco, o oxigénio vital da génese34

 
”. 

 
 
 
 
                                           
34 OPPENHEIM, Dennis, Em conversa com Dennis Oppenheim, por Bernardo Pinto de Almeida, in 
Dennis Oppenheim, comissariado: Bernardo Pinto de Almeida, Fundação de Serralves, prog.: 
Fernando Pernes, Porto, 1996, p. 33. 



16       Hoje, dia 6 de Novembro de 2010, revisito o que escrevi. Reconhecendo a 
delicadeza deste assunto e a dificuldade de uma explanação sucinta e concreta acerca 
da relação entre a prática docente e a criação artística como acções complementares, 
permito-me uma vez mais seguir o formato de depoimento gravado ou Pensamento Alto.  
Considerando que não existe uma Linguagem em Artes Plásticas – assunto que se tornou 
pertinente - e que, portanto, a expressão Linguagem Plástica não passa disso mesmo, de 
uma expressão, permito-me refutar exemplificando. Existe uma linguagem na 
Matemática, um código que a decifra, que é universal e através do qual se realizam 
múltiplas variações - escreve-se Matemática. Expressamo-nos oralmente ou por escrito 
em diversos idiomas, que têm regras e se podem traduzir para outros idiomas. Deste 
modo, penso que as Artes Plásticas podem e permitem aglutinar em si mesmas, todos os 
idiomas, todas as linguagens e todas as formas de expressão - têm este lado misterioso e 
fantástico mas que as torna singularmente problemáticas e enigmáticas. 
Podemos utilizar a palavra e atribuir-lhe plasticidade; podemos usar sons, imagens, 
aromas, ou seleccionar os mais variados códigos existentes que, através da 
materialização plástica, de acções formalizantes, nos permitem, talvez, chegar a uma 
Obra de Arte Plástica. Contudo é um processo subjectivo, independentemente das 
diversas teorias acerca da cor, da forma e das matérias. 
Há uma fronteira aparentemente ténue que separa aquilo que designamos de 
disciplinas ou técnicas ou tecnologias ou ferramentas de trabalho, daquilo que acontece 
antes de se chegar àquele momento em que se responde às questões: Porquê? Como? 



Este é o lugar que um docente/artista ocupa junto de um estudante em arte – as 
respostas às primeiras formulações, o apoio no processo - numa relação entre 
pensamento e matéria e no como passar do pensamento à matéria que são 
complementares e estruturantes.  
O que denominamos de Comunhão Dialogante e o que isso implica na poética 
processual da Criação e no ensino em Arte necessitam, provavelmente, de um tempo e 
espaço próprios por serem dos agentes mais enriquecedores de que dispomos. São muitos 
os estudantes que entendem e podem testemunhar o que é a autocensura e de como o 
diálogo e a partilha nos ajudam à libertação emocional, à catarse (de vomitar, em 
grego, expulsar pela boca, pelo mesmo lugar de onde falamos) ou ao exorcismo, 
preservando-nos, e, simultaneamente, apoiando-nos no encontro com a nossa expressão 
plástica. Trata-se de uma aprendizagem mútua na qual a docência – as aulas e os 
exercícios curriculares e as experiências extra-curriculares - complementa e é 
igualmente uma acção artística, um acto artístico. 
Será fundamental, deste modo, distinguir e saber cruzar conceitos como: Inconsciente; 
Consciente; Íntimo; Privado; Público.   
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2ª Parte 

 

 

4. C@rtas – do tempo e da partilha partilhável 

 

 

 

Alguns tópicos para o leitor: 

 

- as c@rtas correspondem à troca de correspondência via e-mail. Concentram-se, 

essencialmente, na correspondência entre Rute Rosas e Enric Tormo, de 8 de Março de 2006 a 

5 de Agosto de 2009; 

 

- o formato de apresentação corresponde à possibilidade mais aproximada com cartas, no 

sentido em que as conhecemos. Era intenção imprimir separadamente cada c@rta (folha a 

folha), mas após realizada a experiência, o volume de cada exemplar iria ultrapassar os 

noventa centímetros de espessura, pelo que se adoptou pela utilização da cor mantendo a 

ordem cronológica; 

 

- os anexos ou attachs não censurados, pelos mais diversos motivos, são incluídos no corpo 

das cartas ou por ligações; 

 

- após a materialização das mesmas, as c@rtas foram sujeitas a diversas leituras e, portanto, 

incluíram-se/adicionaram-se elementos manuscritos e datados; 

 

- a censura foi realizada manualmente, existindo um original (cerca de 40% do texto foi 

censurado); 

 

- a censura foi realizada por Rute Rosas – Artista Plástica – Escultora - com as indicações de 

Enric Tormo, aplicando-se o princípio disciplinar: Esculpir/Subtrair, Modelar/Adicionar; 

 

- os pensamentos altos foram inseridos/adicionados posteriormente e de acordo com as 

diversas leituras; 

 

- na escrita das c@rtas não houve revisão ortográfica ou gramatical. Foi uma opção definida 

em conjunto, por se tratar da transferência de momentos.  
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PRESS RELEASE

Dois  dedos  de  conversa  com  aqueles  que  não  sabem  e  aqueles  que 
acreditam que “não há príncipe azul no elefante cor-de-rosa”

Comecemos por analisar o nome da exposição não há príncipe azul no elefante cor-
de-rosa que Rute Rosas nos mostra no Espaço Ilimitado no Porto. 
Antes  de  mais  nada  é  estranho,  no  entanto  familiar.  Remete-nos  para  uma  história 
daquelas que se contam para adormecer as crianças. 
Será toda a frase uma afirmação de impossibilidade e incerteza? 
Uma imagem retirada de um conto trágico-cómico,  com um tom burlesco, como se a 
realidade se pintasse de cores que representam tristeza e sonho (o azul e o cor-de-rosa). 
Vejamos a expressão  I'm blue,   relembremos  o sonho americano e o significado que é 
atribuído ao azul em determinado contexto e imaginário anglo-saxónico. 
Revisitemos também as imagens do bailado satírico Dança das Horas no filme Fantasia 
de Walt  Disney (1940) com música do mesmo nome de Amilcare Ponchielli,  onde um 
grupo de diferentes animais representam as diferentes horas do dia.
Percebemos que é preciso revelar, entender, digerir. Que nada é aquilo que parece. 
E com o que é que deparamos na exposição? 
Entramos num cenário: verdadeiro ou falso? Realidade ou ficção? 
Percebemos que entramos numa casa sem um ser humano. Móveis vazios entreabertos, 
ramos  de  rosas  secos,  rendas  e  bordados,  fios  e  agulhas,  cravos  brancos,  licores  e 
biscoitos, televisão ligada sem emissão (ruído rosa)... 
O que aconteceu aqui, neste lar? Talvez castelo abandonado. Alegria, prazer, isolamento e 
solidão, mal-estar, dor, abandono...?
Então,  porque  apesar  de  ausente  o  corpo,  a  sua  presença  ainda  é  mais  fortemente 
sentida?  Não está  aqui!  Como? Não tem Rute Rosas tida  como centro fulcral  do seu 
discurso, o próprio corpo? 
O corpo transcende-se quando não existe. Transforma-se em memória que não pertence à 
artista mas ao espectador. 
Percebemos que podemos estar, estar apenas. 
Rute Rosas sem pretender criar qualquer tipo de convenção ou determinar o modo como 
deverá  o  espectador  observar,  sentir  a  obra,  cria  as  condições  que  não  inibam  ou 
camuflem memórias sensoriais afectivas, que obviamente serão diferentes de espectador 
para espectador. 
É  esta  questão  que  reflecte  de  modo  mais  evidente  diferenças  na  sua  abordagem e 
discurso. Agora, Rute Rosas não atribui ao espectador ou fruidor um lugar confortável. 

João Baeta, Março 2008
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…Gostava que tu escrevesses, porque conheces todo o meu processo, porque 
não devo escrever nesta altura (a tese não o permite, a censura não me 
permite mostrar textos, para já).

Al recibir este mail pensé: como siempre Rute me tiene que poner en un aprieto. Me pide 
que escriba algo con referencia a su proceso de creación artístico. Frente a ese reto y 
como es lógico mi primera intención fue la de redactar un texto de aquellos que se toman 
en serio, con muchas palabras seguidas y donde parece que se dicen cosas interesantes. 
Pero recordé aquel aforismo de Leonardo que dice “hay gente que piensa que detrás de 
las palabras hay algo”. A esa imagen clara de un señor mirando con lupa una serie de 
letras en fila india como hormigas, se me unió el recuerdo de las largas conversaciones 
mantenidas contigo. Se planteaba la contradicción entre la semántica gráfica y la etérea 
dinámica del discurso oral. Dos formas muy interesantes de expresión pero que en ningún 
caso  serían  para  esta  ocasión.  En  consecuencia,  he  considerado  que  quizá  lo  más 
adecuado sea consignar unas pocas apreciaciones que...

Las primeras noticias que me llegaron de tu existencia fueron de manera muy indirecta y 
como fondo de las inquietudes de un buen amigo común. Me refiero a Antero Ferreira. 
Nos tenemos que remontar a aquellos momentos en que ambos formabais  parte del 
equipo directivo de la Facultad de Bellas Artes de Porto. También era el tiempo en que se 
producía tu primera ruptura sentimental.  De manera que podemos afirmar que fueron 
tiempos vividos con suma intensidad. Tanto por la posibilidad de la realización de la utopía 
universitaria, como por la crisis personal que significa cualquier ruptura emocional.   

Esa  referencia  indirecta  y  lejana  hizo  que  pudiera  confeccionar  una  imagen  aséptica, 
digamos científica, de tu realidad vivencial. Vislumbraba a alguien con un profundo sentido 
de su existencia pero con una clara incomprensión de su realidad. Te conformaba como 
alguien con distintos planos psíquicos no conjugados entre ellos pero con una profunda 
voluntad  e  interés  en  comprender  cuales  eran  los  mecanismos  internos  de 
funcionamiento. Por un lado aparecía una fuerza, diría pasión, que daba sentido a la vida. 
Pero esa misma potencia se contradecía con las necesidades afectivas más innatas, las 
cuales a su vez palpitaban con la actividad social y profesional. 

Al cabo de un cierto tiempo hubo la oportunidad de encontrarnos alrededor de una mesa 
de un restaurante acompañados por Antero y Mireia otra catalana que se encontraba en 
Porto  en  una  estadía  y  con  necesidad  de  hablar  catalán.  En  esa  cena  las  hipótesis 
establecidas con anterioridad se fueron confirmando. Rute es todo pasión, es todo fuerza, 
es arrolladora, pero con un alto autocontrol. Es un torbellino razonado y sujetado por la 
razón, aunque ésta no comprenda su real efectividad. 
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Desde esa cena hasta el día de hoy ha llovido mucho y hemos tenido ocasión de hablar 
repetidamente sobre lo humano y lo divino, incluso hemos iniciado la realización de una 
tesis  doctoral  claramente  artística.  Este  quizá  es  el  mejor  reto  que  tenemos  por  el 
momento entre manos. Es un desafío que puede proponer un sistema alternativo a la 
creación de conocimiento científico/universitario. 

Sinceramente creo que hice una buena elección al tenerte como doctoranda. Básicamente 
porque estoy convencido que tu sistema de autoreconocimiento es simplemente artístico. 
En  ti,  la  vida  y  la  creación  van  unidas.  La  una  sin  la  otra  no  son  concebibles,  se 
retroalimentan y dan valor a la existencia. A ello se le debe añadir el valor de feminidad 
inherente, que ofrece a todo el conjunto un halo de sensibilidad que si bien puede ir desde 
lo brutal hasta lo lírico, siempre tiene el reflejo de lo referente. 

Ello me parece, como mínimo interesante, puesto que a día de hoy entender o hablar de 
arte es complejo. Lo es porque desde hace unos cuantos siglos que se ha difuminado su 
valor  real.  Se  partía  de  aquella  concepción  social,  formativa  divulgativa...  que  se  le 
atribuya y que lo hacía imprescindible en la comprensión y conceptualización del hombre, 
justificándolo  como ser capacitado para la  abstracción y el  goce espiritual.  Desde esa 
referencia se ha pasado paulatina pero inexorablemente a apreciarlo básicamente por su 
componente económico,  en el mejor de los casos, o simplemente como una actividad 
destinada  a  la  decoración  y  embellecimiento  del  escenario  donde  se  establecen  las 
relaciones humanas. Todo ello sin contar, como es nuestro caso, con esa voluntad de 
funcionarización habitual entre los responsables de la docencia e investigación artística en 
la universidad.

Por lo tanto encontrar a alguien que hace de su vida un motivo artístico siempre es de 
agradecer. Se tiene la sensación de estar frente a una verdad. Hay algo de concreto y real 
que se reconoce con solo verlo.  Sobre ese aspecto me gustaría  señalar  dos aspectos 
complementarios que me parecen memorables: el primero hace referencia a los medios 
tecnológicos que utilizas, el segundo constatar como tus realizaciones artísticas son un 
medio de autoconocimiento. 

Tecnológicamente  utilizas  procesos  con  un  marcado  sentido  antropológico  que  en 
ocasiones  indican  procesos  preindustriales,  e  incluso  prehistóricos.  Quiero  recordar  la 
utilización  de  recursos  textiles,  que  nos  retrotraen  indirectamente  a  mitos  antiguos 
indisociables a la feminidad; o bien el uso de la técnica de la “cera perdida” para generar 
formas  anatómicas  extraídas  de  tu  propia  existencia.  A  esa  realidad  se  le  acomoda 
también el uso de tecnologías punta: fotografía, informática etc. Pero sus contenidos, sus 
formalizaciones vuelven a ser humanas. Me sorprendió que los planos de la tesis o de los 
espacios que ahora están en exposición, me llegaran vía mail (informática) pero realizados 
a mano alzada. Existía obviamente una contradicción sensorial. ¿ o no? Si, en cuanto a 
adecuación de los medios, no, en cuando a voluntad de comunicación. Ello también lo 
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encontramos en aquella colección de fotografías, digamos de serie negra de hace algunos 
años y/o en la acción del “Abrázame”. 

En la misma línea es necesario reconocer la practicidad con que son utilizados esos medios 
tecnológicos. No existe ninguna voluntad de virtuosismo, no se presenta la necesidad de 
llevarlos a las últimas posibilidades de sus capacidades de formalización. Por el contrario 
su utilización es directa, simple, evidente. Porque lo que interesa es mostrarlo como lo que 
son, simples medios. No son importantes, no son el motivo, solo son el adjetivo de los 
contenidos. A esa realidad hay que señalar otra característica,  todos ellos indican una 
secuencia. Incluso los tratamientos fotográficos, definidos por su instantaneidad señalan 
un antes y un después, un transcurso.    

El segundo aspecto que señalaba con anterioridad viene a confirmar definitivamente esa 
veracidad en las propuestas. Estamos de acuerdo que todas las propuestas en el campo 
del arte son autoreferenciales al autor. Esa es la premisa básica. Pero en tu caso creo que 
la realidad va un poco más allá. Mientras en los demás se presenta como una expansión 
personal, como una exposición pública de un interior, en tu caso es algo distinto. Es una 
automuestra, es una acción reflexiva. Te buscas a ti misma en tu propia obra. Existe un 
alto grado de introspección, no en las formalizaciones o exposiciones, sino en los actos 
anteriores y posteriores, y que a veces incluso te sorprendes a ti misma. 

Es por ello, que los que estamos a tu alrededor solo podemos verte como un continuo 
desarrollo, como una secuencia de sucesiones de etapas que se sobreponen las unas a las 
otras  y  que  en  momentos  puntuales  se  plasman  en  un  exterior  mundano  donde  se 
intentan coordinar con un todo general. Se busca una interacción, una comprobación de lo 
adecuado  de  la  propuesta,  digamos  un  valoración  social.  Pero  a  diferencia  de  lo 
normalmente establecido, donde se evalúan las realizaciones, en tu caso lo que quieres 
que se considere son las intenciones. 

Con ello no propongo que tu actitud sea provocadora, todo lo contrario. Es una búsqueda, 
que no investigación, de los resortes emocionales que te permiten sobrevivir un día a día 
adverso por la mediocridad imperante.

Bueno no sé si habré sabido responder adecuadamente a tu petición, lo he intentado...
En cualquier caso terminaría diciendo que: 

gramaticalmente no he sabido expresar mejor lo que es Rute, en ella no hay ni principio ni 
final, es simplemente un continuar, un seguido, una constante, un mantenimiento, un 
duradero, incluso me gustaría poderla definir como un sempiterno, pero eso lo dejo para...

en consecuencia:

... Rute Rosas...

Enric Tormo, Marzo 2008
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cv

Rute Rosas

 Porto, 1972

Lecciona na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto desde 1999 onde é 
Assistente de Artes Plásticas do Departamento de Escultura desde 2002. 
Encontra-se a realizar Doutoramento em Artes Plásticas – Escultura. 
É  docente  Coordenadora  do  Projecto  de  Intervenção  Escultórica  no  Campus  do 
Conhecimento de Cidadania, para a comemoração dos 50 anos da Fundação Bissaya 
Barreto; 
Co-Programadora com o Docente Rui Ferro das Aulas Públicas do Departamento de 
Escultura. 
Licenciatura  em  Artes  Plásticas-Escultura,  FBAUP;  Mestre  em  Arte  Multimédia  pela 
FBAUP com dissertação subordinada ao tema: A Percepção Somatossensorial da Obra 
de Arte – Pressupostos de um Projecto Artístico. 

Destacam as seguintes colecções onde se encontra representada: 

Fundação  P.L.M.J.;  Museu  de  Arte  de  Vila  Nova  de  Cerveira;  A.N.J.E.;  Comuni  di 
Manciano; Itália Câmara Municipal de Abrantes; Câmara Municipal de Cinfães 

Exposições Individuais 

2008| não há príncipe azul no elefante cor-de-rosa, no Espaço Ilimitado, Porto. 
2006 | Água de Colónia, projecto de parceria com Isaque Pinheiro, Galeria Virgílio,    
          São Paulo, Brasil. 
        | Abraça-me (projecto de arte pública) nas ruas de S. Paulo, Salvador da Bahia e 
          Recife, Brasil. 
2005 | São rosas, Senhor! Galeria SMS. Museu Sociedade Martins Sarmento. 
          Guimarães. 
        | Pele de embrulho. Galeria Sopro. Lisboa. 
2004 | Faço de conta que és tu.... Galerie 35. Berlim. Alemanha. 
        | Vídeo projecções. Projecto Espaços em Branco. Galeria Cubic. Lisboa. 
2003 | Por Fim. Curadoria Paulo Reis. Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho/ 
          Castelinho do Flamengo. Rio de Janeiro. Brasil. 
2002 | Dentro de Mim. Galeria Canvas. Porto. 
2000 | Mamã, deixa-me andar de escultura!?. Galeria Serpente. Porto. 
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Exposições Colectivas (selecção 2001|2007) 

2007 | Feira de Arte Contemporânea de Lisboa. Galeria Sopro. Lisboa 
         | Participação no CCA February Events, a convite de Raquel Mendes, no Centre 
           for Contemporary Arts, Glasgow 
2006 | Feira de Arte Contemporânea de Lisboa. Galeria Sopro. Lisboa 
         | De Plástico - 10 anos de Teatro Plástico. Performance XY em co-autoria com 
           Albuquerque Mendes. 

|13 Artistas/Arte Digital. Sociedade Nacional de Belas Artes. Lisboa 
| Novas Simbologias/Actuação e limites. Galeria Municipal do Montijo. 
| Mostra de Vídeo. Museu Nacional de História Natural. Organização Galeria   
  Sopro. Lisboa. 

2005 | Colectiva de Novembro (Albuquerque Mendes, Luís Lima e Rute Rosas). Maus 
            Hábitos. Porto. 
         | As águias Voam Legatto. Recital. Companhia de Musica Teatral. Colaboração 
           na concepção, realização plástica e cenografia. 
         | XIII Bienal Internacional de Arte de V. Nova de Cerveira. Prémio Bienal. 
         | IMAN. Projecto transdisciplinar. Curadoria Alexandre Costa. Casa das Artes de    
         Vila Nova de Famalicão. 
         |100 Desenhos. Maus Hábitos. Porto 
2004 |OFF’LOOP 2004. Festival Internacional de Vídeo. Barcelona. Espanha. 
         | Outro Lugar. Galeria Virgílio. S. Paulo. Brasil. 
2003 | Artista convidada para o projecto de investigação promovido pela Escola Sup. 
           Educ. Paula Frassinetti. Laboratório com crianças. 
         | A.R.C.O. 2003. Galeria Graça Brandão c/ a série Fragmentos do corpo. Madrid. 
           Espanha 
2002 | 4 Elementos – Arte Contemporânea Portuguesa e Brasileira. Curadoria 
           Albuquerque Mendes. Casa Municipal da Cultural. Cantanhede 
         | IV Convocatoria de Jóvenes Artistas. Galeria Luís Adelantado. Valência.    
           Espanha. 
         | 47º Salon de Montrouge - Salon Européen des Jeunes Créateurs. 
           Paris (França). Barcelona (Espanha). Amarante (Portugal). Curadoria Fátima  
           Lambert. 
        | Projecto Quattro Venti. Curadoria Letizia Regaglia. Representação portuguesa.  
          Manciano. Itália. 
        | A.R.C.O. 2002. Galeria Canvas, c/ a escultura Se ficares aqui dou-te um abraço. 
          Madrid. Espanha 
2001 | Projecto da Galeria Canvas e Contos do Rosário. Parede do Artista. Porto. 
         | Arte em Movimento. Curadoria Miguel von Hafe Pérez. Porto 2001. Capital   
           Europeia da Cultura. 
         | Os Outros Em EU- O Estranho Terrível Outro. IPATIMUP. BIAL. PORTO 2001. 
           Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
         | A.R.C.O. 2001. Galeria Canvas c/ a instalação...Porque sou eu que estou aqui… 
            Madrid. Espanha
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Selecção possível da correspondênci@ entre Enric Tormo e Rute Rosas  

 De Setembro de 2009 a Março de 2011 

 

 

From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Thursday, September 10, 2009 3:11:53 PM 
To:  enric tormo (dentroorden@gmail.com) 
 

rutita linda que bien que se trabajes. 

2009/9/7 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
 
  
querido, 
envio-te o avanço do pdf para veres. 
  
entretanto estive com a Gabriela. não parece que esteja a reagir mal, só acha que as cartas deveriam ser 
anexos... eu disse que não. são elas o motor de tudo. ela tem receio que o juri não entenda e disse que já 
falou disso a nós os dois. que acha que eu corro riscos e que tu não tens noção deles. 
en la espanha franquista se publicaba una revista satírica cuyo lema era " el revista mas audaz para el lector 
mas inteligente". creo que a nuestra gabriela le sucede un poco eso. Los dos sabemos desde que empezamos 
el riesgo que implicaba hacer una tesis de este tipo y por eso y no por otra cosa se esta haciendo. justamente 
la tesis son las cartas, no su forma, no sus contenidos, sino su manipulación y su evocación. bonito término.  
eu disse que estamos juntos e seguros. 
tb falei da exposição e tese/obra e ela só acha que tem de estar tudo explicado e tem de haver um doc. 
editável. 
okkkk! 
en eso no estoy seguro. que haya un doc editable es evidente, no solo un doc sinó una serie de libros de 
artista. lo que no estoy muy seguro es que eso sea anterior a terminar todo el proceso. entiendo que en klas 
guias turísticas se tenga que indicar donde mirar a la victoria de samotracia, o bien el valor de la pincelada en 
miró o... ¿pero para una obra de arte en un entorno artístico? los únicos que hacen eso son los diseñadores 
on los manuales de uso y eso es porqué el producto es malo. siempre he dicho que un buen diseño no 
necesita de manual de uso. pero tampoco voy a complicar las cosas si e necesario un doc se hace y si es 
necesario un texto mio de introducción se hace.  
uma coisa ela pode ter razão. 
a exposição da tese abrir antes da defesa, o júri ir lá, eu fazer registos dos resultados e introduzir na tese. 

¿para? creo que el proceso debe ser inverso. si el juri ve la exposición con anterioridad a la exposición oral 
pública puede tener criterios preconcebidos y todas las armas para destrozar las argumentaciones. Piensa que 
este juri pude ser muy adepto a la propuesta, pero también muy contrario. yo jugaría un poco con la 
sorpresa. en cuaqluier caso no conozco en profundidad las politica interna de la facultad.  
  
o que pensei foi que poderia dar entrada da tese, explicando que iria haver uma exposição da tese/obra 
original na data x e que após a visita do júri entregaria um documento do registo a anexar junto ..... 
já deixava esse espaço previsto quanto entregasse os exemplares e depois seria só cada elemento do júri 
anexar essa parte. 
antes do final da exposição, então seria a defesa. 
para isso basta que a exposição fique durante cerca de um mês e que o juri venha na 2ª semana (fico com 
uma semana para fazer o doc e eles com 15 dias para ler essa parte) 
o que achas? 
 un funcionamiento de este tipo haria que no pudieran haber miembros de fuera de Portugal, yo habia 
pensado en hacer venir a Quilez ( te suena') catedrático de pintura y a Miquel Planas Catedrático de 
escultura. quizá se pudira pensar en un juri que durara una semana. Pongo por caso Segunda se abre la 
exposición con la presentación oral de la tesis tercera cuarta y quinta se organizan tres mesas redondas con 
la doctoranda el juri y artístas invitados, sexta se termina. eso quier decir que el secretario del juri tendrá 
mucho trabajo, pero bueno. en todo caso lo tenemos que pulir mucho mucho mas, ese protocolo lo tenemos 
qu tener muy cerrado no sea caso que se nos escape.  
mais beijos, 
rutita 
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beso yo mas  

E.T. 

 

 

From: joan español (dentroorden@gmail.com) 
Sent: Tuesday, October 20, 2009 4:00:56 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

Hola Rutita linda: 

El 18 de octubre de 2009 12:37, rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> escribió: 
 
meu querido e companheiro de viagem da vida, torminho: 
 largo y penoso viaje, 
a tua mensagem chegou no momento em que estou a reescrever a reflexão introdutória para depois te 
enviar. 
bien la espero para uno de estos dias  
vejo que por aí está tudo muito agitado (tanto o bom como o menos bom). 
a tua joaninha parece-me mais menina que mulher. não se sente nunca responsavel por nada. o problema 
está sempre nos outros, nunca nela. e tu és, mais do que qualquer outra pessoa o responsável por tudo 
aquilo que lhe acontece. Madre DIOS!  
espero que um dia não se arrependa daquilo que faz e diz. 
ese es un problema que cada dia está mas implantado en la sociedad, es en definitiva el sindrome de Peter 
Pan. en cualquier caso creo que por el momento hemos dado un paso hacia adelante y en consecuencia algo 
hemos avanzado. ya me parece bien que busque un culpable fuera de ella misma, por el momento quiere 
decir que sabe aislar el problema, que hasta poco creo que ni tan siquiera sabía que tenia un problema. por 
otro lado creo que empieza a darse cuenta que debe empezar a independizarse, que es totalmente 
dependiente de mi y de su entorno mas proximo y eso no es bueno. y que por el otro lado ya empieza a ser 
mayor. Claro que el problema de fondo es que Joana no ha tenido un modelo femenino cercano al cual 
referenciarse.    
quanto ao que contas de Paco, parece-me bestial! brilhante ideia. mas muito trabalho para iniciar. 
demasiado trabajo, sobre todo por lo que hace referencia a costes y a producción. la organización y los 
autores de los textos, por el momento no es un problema pero la producción si. como queremos ir a tiradas 
muy cortas eso complica la cosa. pregunta: ¿le pedirias a Gabriela algún texto para el primer librito con textos 
portugueses? 
  
a vizinha um dia tinha de ir para outro lugar, certo? regras fundamentais do estar vivo. 

o muerto.  
  
e quanto a laranjo não vou comentar. 
  
A Gabriela fez-me uma coisa muito feia, mas falei com ela e pode ser que se acalme. 
não tenho mais paciência para discutir. quero terminar a tese como nós definimos e entregar. 
mas estou a ser muito cautelosa porque tenho uma sensação estranha de que ela pode fazer alguma coisa de 
muito grave e inesperada. espero estar enganada. 

creo que el porblema de Gabriela es que no se siente integrada y que el poryecto de la tesis le da mucho 
miedo, porque corre el riesgo de quedar en mal lugar frente al claustro de profesores. Por eso te decia de 
traer catedráticos de barcelona, para que se puediera apuntar un punto y para iniciar una expansión hacia la 
facultad de barcelona.  
  
quando é que voltas ao Porto? 
 en noviembre 
há! já reduzi umas 100 paginas às cartas. não retirei nada nosso, mas havia c@rtas que não interessavam 
mesmo. 
  
se quiseres falar comigo hoje, estou com o skipe ligado. 
  
um beijo carregado de força e não dês muita importância nem te sintas culpado de nada porque não és. 
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 como has podido ver Rita no presenta ningún porblema, por el contrario está muy dispuesta, su mail ya lo 
tienes en la respuesta y su telefono es 966470296.   

  
sempre, 
rutita 
por cierto Begoña ha empezado a dar señales de vida (???) 

Besos acuosos ( leva tres dias lloviendo) 
E.T. 
  

 
Date: Sun, 18 Oct 2009 12:11:54 +0200 
Subject:  
From: dentroorden@gmail.com 
To: rrosascontacto@hotmail.com  
 

rutita linda 
esta semanita ha sido completa completa,  
con joana la situación no sé muy bien como van las cosas, por el momento me hace responsable de su 
digamos ruptura sentimental, pues, según su opinión yo no solo no aprobé su relación sino que tambien hice 
todo lo imposible para que fracasara. así estan las cosas, entre discusiones, lágrimas y demás cosas que ya 
sabemos. por otro lado mi vecina "la médium" ha muerto también esta semana lo que quiere decir que no 
solo hemos tenido toda la movida, sino que de vez encuanto tenemos visita del mas allá. supongo que 
paulatinamente las cosas se iran colocando en su sitio.  
durante esta semana hemos estado con Paco, el valenciano, organizando y diseñando una colección de 
investigación universiataria. estará destinada a la publicación de textos de caracter "científco", con una doble 
edición en espagna y portugal, continuo con ese espíritu iberico. el funcionamiento es fácil, cada autor o 
científico que quiera publicar dispondrá de una aplicación informática donde pueda volcar el texto e 
ilustraciones y se pide la cantidad de libritos que quiera. la editorial tramita un doble ISBN español y 
portugués los imprime y los envia al autor, este se encarga de la distribución. Para mas adelante la idea 
es poder tener una revista de arte y diseño indexada con doble edición electrónica y en papel.  
como puedes ver mucho trabajo.  
ahora una de cotilla ( eso que hcen las vecinas). el domingo anterior estuve con los de la universidad de 
minho para para dos lecturas de tesis una de maestrado y otra de doctorado y para unas palestras. Pues bien 
¿sabes a quien proponián como miembro del tribunal? ..... ahhh ........suspense a Laranjo. obviamente yo les 
advertí que no era doctor y que por tanto era complicado que estuviera en una tribunal de tesis, quizá en el 
de maestrado quizá pero en el doctorado seguro que no, pues corriamos el riesgo que con el tiempo no 
sirviera de nada. ya ves como empezamos a colocar las piedras .... 
vamos hacia el futuro. 
besos apacibles  
E.T. 
 
--  
siempre a su disposición, dentro de un orden. 
Enric Tormo 

 

 

From: joan español (dentroorden@gmail.com) 
Sent: Tuesday, October 27, 2009 9:08:06 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

Rutita linda, ya pensaba que te habias fugado con un domador de leones... 

2009/10/26 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
 
querido: 
perdoa-me a ausência. 
como estão as coisa por aí? 
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pues las cosas estan como siempre, luchando. el problema es que cada dia mas pienso si vale pena, 
realmente solo son las personas (y muy pocas) por las que vale la pena estar preocupado. Vulevo a decir que 
en agosto recupere algo que hacia tiempo habia perdido. quiza una nueva mirada al entorno y una nueva 
conciencia personal.  
viste o e-mail que enviei à Gabriela? 
 si. pero antes me hubiera gustado saber tu opinión, básicamente porque es una acción politica. como puedes 
suponer me interesa poco las aportaciones "científicas" que pueda hacer Gabriela. me interesa mucho mas la 
gente que tiene algo que decir. la gente que piensa y siente por si mismo y no según establecen los 
protocolos. por otro lado tmbien sabes que puestos a defender antes las creaciones latinas que las 
anglosajonas, ya nos han colonizado en demasía. 
envio-te o texto "reflexão introdutória" que está mais completo, mas que, como falamos seria para continuar 
entre os dois. que te parece? 
  
pienso que es como debe ser,  
hoje vou falar com a Rita e envio com o teu conhecimento. 
me parecen bien los protocolos, pero por dios, Rutita ... a estas alturas .... ¿no tienes toda mi confianza? para 
eso y para lo demás.  
  
  
as cartas ficaram para já em 650 pag. e tenho escrito em cima delas e colocado pensamentos altos. 
 eso quiere decir que estaremos en total de tesis sobre las 1000 páginas?  
tb estou a começar a fazer um projecto para a exposição. isto porque só agora é que a Gabriela entendeu 
que a tese e a exposição não são apenas sobre mim. 

O sea que ahora ha dejado de entederlo todo y le han entrado todos los miedos. mira que es facil de 
entender que en bellas artes solo se puede exponer la obra.  
então, vai tentar arranjar um espaço (Antigo Conservatório). 
antes de enviar o projecto mando para ti. 
pensei que Maio de 2010 poderia ser um bom mês para a exposição e tribunal. que te parece? 
 me parece muy bien esperar al mes de maria para presentar un milagro.  
Se entregar tudo pronto no final de Janeiro, fico com 3 meses para organizar a exposição e o juri tem tempo 
para a tese. 

no estes tan segura de presentar las cosas para enero. lo que no veo claro es la la diferencia entre la entrega 
y la exposición. supongo que se debería incorporar al papel el proyecto expositivo, no se ... se deben 
conectar las dos cosas desde un buen inicio. 
Assim o Tribunal é com a abertura. penso 1ª semana de maio. 
 OK 
as férias da Páscoa aqui são de 29 de março a 5 de Abril e depois penso tentar ficar a ultima semana de abril 
e a primeira de maio sem ir trabalhar para a Faculdade (atestado médico, licença, não sei... tenho dever, mas 
15 dias seria bom). 
o simplemente se incorpora la docencia en la preparación de la exposición.  
Diz-me o que pensas. 
  
um beijo organizativo 
rutita 
  
 besos cómplices 
E.T. 

 

 

From: 
joan español (dentroorden@gmail.com)  

Sent: Wednesday, May 26, 2010 5:37:55 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 
 
2010/5/24 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
 
querido, 
  
tenho de concordar com o que dizes. não me agrada nada mas também não vejo outra solução.  
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é mesmo triste ter chegado a esta altura da minha vida na FBAUP e ter tantas certezas sobre um lugar que 
tem sido uma espécie de 2ª casa desde 1990. 
o que orgulha e não ter ficado contagiada pela imbecilidade e aproveitamento desonestos. 
por outro lado e sem ser arrugante nem pretenciosa, estou cada vez mais orgulhosa do meu trabalho e 
postura ao longo destes anos. 
Eso a largaes lo único que importa, con el tiempo solo quedan los recurdos y las luchas preteritas, aquellas 
que hacen vivir y sobrevivir. Lo único cierto es que el mundo evoluciona un ritmo constante, mucho mas 
rápido que nustras propias celulas y por lo tanto con el tiempo solo somos capaces de entender aquello a lo 
que estamos acostumbrados a vivir. Es por eso que los viejos siempre cuentan las mismas historias. ES SU 
VIDA y su comprensión.   
dediquei-me sinceramente à FBAUP e aos estudantes. procurei dar aquilo que não tive e que me fez e faz 
tanta falta. 
perdi muitos velhos colegas, mas ganhei jovens amigos e, quem sabe, futuros colegas de trabalho. 

eso no es del todo cierto. los viejos amigos vuelven a aparecer, no siendo amigos pero si bajo un manto de 
tolerancia pasiva.   
quanto à tese e ao nosso trabalho, só tenho da lamentar ter-te envolvido num processo que, sendo um sonho 
que me ajudaste a transformar em realidade, tem implicado demasiado desgaste para nós - peço-te mesmo 
desculpa por isso, não queria que fosse assim.  
Ninguna disculpa, solo faltaba. la aventura es compartida y como tal gozada y sufrida, como cualquier amor o 
como todo. eso es vida, es sentimiento y sobre todo es lucha. siempre me he identificado con los 
francotiradores, que solo tienen un rifle y algun lugar donde esconderse. lo cierto es que nunca ganaremos 
ninguna batalla ni ninguna guerra, pero somos libres, y responsables de nosotros mismos y si perdemos será 
popr no ser lo suficientemente listos para sobrevivir, por lo tanto lo tenemos bien merecido.   
este processo já deveria ter terminado em 2009 e hoje estaria a escrever-te por outros motivos, outros 
projectos, outros assuntos e bem mais feliz. 

no viene de un año ni de dos....  
  
a realidade são os factos e portanto tenho de seguir em frente conforme posso. 

Eso siempre  
  
dou por mim numa arrumação constante. se dou dois passos para a frente, de facto só dei um - melhor que 
nada :) 

es el sol el que indica el camino, nunca la noche.  
  
se o meu assunto com a FBAUP ainda não está resolvido, embora já esteja mesmo a ponderar o meu futuro 
depois da tese (falarei contigo melhor sobre isso), há outros que já estão: 
- o Isaque, por exemplo, está finalmente resolvido no meu coração e na minha cabeça. mesmo mantendo 
alguma proximidade com ele, não sinto falta dele em nada. ele em concreto, passou a ser uma pessoa 
importante na minha vida, quem sabe mesmo um amigo, mas não mais do que isso.  
- sinto falta de afectos, carinho, ...., mas não vejo nem sinto que seja através do Isaque que vou ter nada 
daquilo que quero. Isto é muito bom porque não tenho rancor, não me arrependo de ter passado tanto 
tempo amarrada a ele. 
Aliás falei com ele sobre isso e disse que só estes ultimos meses é que poderiam ter sido semanas, porque 
perdemos tempo. Já não valia a pena continuar a tentar mais o que ambos sabemos que não resulta. Mas 
quanto ao resto do tempo (quase 6 anos no total) serviu em muito para sermos o que somos hoje. 

eso es evidente. en cualquier caso no creo que sea el valor de isac en tu vida, sino la rotura con un pasado. 
creo que a isac y a la tesis los necesitabas como terapia emocional. han sido los dos elementos que te han 
enfrentado contigo misma y con un subconsciente que no acababa de salir a flote.    
  
- relativamente à tese: a Rita (a minha amiga bonita) está a fazer algumas tarefas para me ajudar. Como 
disse, ela tb precisa da algum dinheiro e embora não seja por isso que não me ajude (porque somos mesmo 
amigas) combinei com ela que lhe pago simbolicamente os trabalhos que peço. 
Assim, combinamos encontros 2 vezes por semana e ela leva material para trabalhar e avançar (coisas de 
escritório, que são necessárias, mas que me fazem perder muito tempo). 
- Até 15 de Julho, todo o material tem de estar pronto e organizado da parte dela. Isto porque depois 
tenho até final de Agosto para que o corpo da tese, textos, cartas, anexos, apendices, estejam prontos para 
revisão e impressão. 
  
- também formarei uma equipa para a produção da exposição. O R de Nós (o colectivo flexivel que envolve 
alguns dos meus amigos que foram alunos) tratará comigo disso. 
  



- assim, pretendo ter tudo em ordem no final de Setembro, para pedir as provas em Outubro (antes de dia 
15). 

magnifico.  
  
- nessa altura teremos de falar do juri. agora ainda é um pouco cedo. 
de qualquer maneira e como sabes, só faço questão de uma pessoa daqui de portugal. A Doutora Helena 
Rodrigues, psicologia musical, Univ. Nova de Lisboa. depois pode acontecer tanta coisa interna na FBAUP que 
não podemos programar (da tua parte temos de conseguir que sejas tu a indicar o juri e com elementos que 
consideres que vão entender e abraçar o nosso projecto de tese/obra). 

eso se verá, por el momento ningún problema.  
  
- quanto ao meu futuro, gostava que por um lado não ficasse preso à FBAUP e quanto ao resto... logo se 
verá. 
- não me esqueci e mantenho contacto com o Museu do Estuque (para ver se apoiam o trabalho "lava as tuas 
mãos nas minhas", vou ter uma reunião com eles, em breve) e com a Casa da Música.  

los lugares son muchos, tanto en porto como ene el mundo..  
  
- Gostava muito que estivesses aqui dia 2 de Junho  

impisible es el aniversario de Mateu 25 años)  

para ver a apresentação na FBAUP do processo da peça Border Control. sei que é difícil, mas estamos a fazer 
um site e terás o material. Hoje, com Bolonha, o que fiz este ano, foi uma tese de doutoramento. disso estou 
certa. Acho que o Científico se vai assustar com tanto material que vou enviar sobre as minhas actividades 
deste ano como docente, além de que estou certa da sua grande qualidade. 

el cientifico nunca podrá decirte nada frente al material presentado, como máximo se podrán poner en 
cuastiones formales,,,   
- também estou a pensar fazer um Manifesto sobre a Arte e os Artistas. cada vez sinto que faz mais falta. 
afinal estamos no fim da 1ª década do séc. XXI. 
¿manifiesto personal o de grupo?   
para finalizar, 
vou falar com o Antero sobre o informe e avanço com tudo esta semana. 
  
um beijo no coração, 
  
Rutita 
p/s  el otro dia por telefono te noté muy preocupada, quiza un poco superada por la situación y las 
circunstancias, también por lo de Gabriela. En cualquier caso piensa que nuestra codirectora ya ha señalado 
su situción de una manera clara y precisa, por lo tanto ya sabemos donde se ubica. por otro lado, eso de las 
circunstancias es lo que diferencia al hombre de los animales. Nuestro amigo darwin nos indico que la 
humanidad, lo es, por estar por encima de las circunstancias, nosotros somos por luchar contra las 
situaciones y por superarlas, algo que nuestra bagriela no ha hecho. sigue un proceso evolutivo natural y se 
abandona frente a los riesgos. por suerte la actual crisis empezará a hacer limpieza de este tipo de gente, 
aquella que en los últimos años a vivido siguiendo los dictados de la masa. ahora es el momento de las 
personas, de aquellas que se enfrentan a la realidad y la combaten.  
 
Besos animados  
E.T. 
   

 
Date: Sun, 23 May 2010 22:55:15 +0200 
Subject: Re: Rutita mais 
From: dentroorden@gmail.com 
To: rrosascontacto@hotmail.com 
 
 
Rutita linda 
veo que sigues con nosotros sobre la capa de la tierra. una alegría. estoy contento que veas las cosas en ese 
sentido. creo que a veces es interesante ponderar el beneficio por encima de lo justo. claro que eso es difícil 
de definir. personalmente me gusta aquella antigua aseveración que lo justo es aquello que cumple con la 
medida "justa". eso quiere decir que todo debe ser mesurado. si medimos los esfuerzos hechos hasta el 
momento, los días de soledad y desasosiego, las alegrias y las esperanzas creo que lo mas justo es no perder 
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el tiempo con "imbeciles", puesto que como dice un estudio psicológico no hay nada peor que encontrase con 
uno, puesto que la condición básica para serlo es no reconocerse como tal, en cosecuencia no hay 
tratamiento posible. por lo tanto adelante, es mejor el futuro que el presente. piensa en el viaje a brasil, la 
adopción o simplemente en la traquilidad que representará poder acariciar la gata siendo doctora. 
por cierto he modificado un poco el texto del informe. he abierto dos parrafos nuevos dedicados a justificar el 
cambio de calendario y otro a cambio de titulo. si los encuentras OK. OK   
 
 
juntamente con estas lineas te mando  
besos animados  
E.T. 
 
 

2010/5/23 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
 
tinha-me esquecido de mais alguns trabalhos que fiz com os alunos - as exposições na Unidade de saúde que 
estão à espera de protocolo desde 2008. 
  
já tenho o meu relatório deste ano quase feito. 
  
beijos produtivos, 
rutita  
 
 
  
 

From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Wednesday, June 02, 2010 8:48:57 AM 
To:  enric tormo (dentroorden@gmail.com) 

 

http://ipsilon.publico.pt/artes/texto.aspx?id=258067#Comente 

02.06.2010 - 09:45 - Rute Rosas, Porto, Portugal  
O discurso autobiográfico não narrativo, o recurso à recordação e às memórias, a escultura e a sua função 
espiritual servem Louise Bourgeois no desenvolvimento do tema do sonho em forma de pesadelo. É difícil ser 
um artista e dosear a abertura da porta dos sonhos. O exílio ou a alienação transformam-se em condição 
necessária, mas não suficiente, para a materialização das suas emoções e ideias. Segundo Louise Bourgeois, 
“O trabalho deve suportar-se a si próprio (…) O artista morre e o trabalho continua o seu caminho”, tem a sua 
vida própria adquirida após ser materializado, exteriorizado. “Nós nascemos sós e morremos sós. O valor do 
espaço está entre a fé e o amor. Isto justifica que geometricamente falando, o círculo é um. Tudo vem do 
outro. Tu tens que estar disponível para alcançar o outro. Senão estás só... O abandono é o trauma da solidão”. 
(traduções livres retiradas de "Louise Bourgeois – Destruction of the father - Reconstruction of the father") 
Rute Rosas, Artista Plástica – Escultor 
 
 
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Thursday, July 08, 2010 9:51:33 AM 
To:  enric tormo (dentroorden@gmail.com 
 
sempre fantástico!!!!! 
envio algumas fotos do Caminhando... para veres.  
vou para Vigo hoje dar uma conferência no MARCO. 
  
um beijo no coração, 
rute 
 
escrevi mais um texto para sair no Jornal Público dia 19. um convite. envio em anexo. o tema é: O que 
mudava no Porto e tinha apenas 1250 caracteres. 
 a partir da próxima semana só tese, só tese. 

mailto:rrosascontacto@hotmail.com�
mailto:dentroorden@gmail.com�
http://ipsilon.publico.pt/artes/texto.aspx?id=258067#Comente�


  Cidades • Domingo 18 Julho 2010 • 3

E
SP

Ó
LI

O
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O
 P

O
R

T
U

G
U

Ê
S

A
D

R
IA

N
O

 M
IR

A
N

D
A

l

assim, por ser tomado de assalto 
pelas estruturas rodoviárias. O 
antigo Itinerário Principal n.º 5 – 
actual A25 – veio colocar milhares 
de automóveis por cima do canal. 
Mais recentemente, a envolvente 
do curso de água ganhou uma 
nova estrutura de betão: a ligação 
ferroviária ao porto de Aveiro, 
veio obrigar à construção de 
mais uma ponte sobre este canal.  
Maria José Santana

Chama-se Canelas de Coelho e é uma das mais recentes novidades 
no panorama gastronómico da Baixa do Porto. Está na Rua de Elísio 
de Melo, entre os Aliados e o túnel de Ceuta, e ocupa o lugar da 
antiga Minhota, uma casa de pasto tradicional da qual se mantêm 
os azulejos tradicionais e as estruturas de ferro forjado. Agora, há 
ali uma reinterpretação moderna do conceito, com pratos do dia 
ao almoço, vinhos e tapas durante o dia e pratos mais sofisticados 
ao jantar. O objectivo é “unir o antigo com o contemporâneo” e 
apresentar “comida portuguesa com uma nova roupagem”. Os 
proprietários Alexandre Canelas e Fernando Coelho – sim, o nome 
do restaurante é mesmo um trocadilho com os dois apelidos – 
percorrem o país em busca de produtos genuínos, explorando 
uma cultura gastronómica que abarca os tradicionais enchidos e 
queijos seleccionados. No entanto, o chefe é catalão, de seu nome 
Oriol Sunyer, e já trabalhou no conceituadíssimo elBulli e nos 
portugueses DOC e DOP. O preço médio do jantar ronda os 25 euros, 
mas os pratos fixos do almoço podem ficar por metade do preço.

DiverCidades

Cozinha com mestre

“Cozinhar não tem sexo nem 
idade” é o lema da Segredos & 
Cozinha, escola de culinária 
dirigida pelo chefe Luís 
Francisco, em Vila Nova de Gaia. 
Para atingir a universalidade 
pretendida, os cursos são 
diversificados e flexíveis. Assim, 
há formações mais alargadas 
– as que agregam cozinha e 
pastelaria podem durar 50 horas 
e vão das sopas aos gelados 
– e outras mais específicas. O 
próximo “minicurso” é dedicado 
a massas, decorre nos dias 
23 e 30 de Julho, das 19h00 às 
22h00, e custa 80 euros. Mas 
o cardápio destas formações 
especializadas também inclui 
entradas e canapés, frutos do 
mar, cremes, bolos e bolinhos 
e dez bifes & dez companhias, 
entre outras. Depois de uma 
introdução teórica, os alunos 
vestem o avental e… mãos à obra. 
“Trabalha-se em grupos de dois 
ou três elementos, e apenas faço a 
orientação. Caso seja necessário, 
intervenho para que uma asneira 
seja imediatamente esclarecida”, 
explica Luís Francisco. O 
resultado final é sempre 
degustado e, no caso dos cursos 
mais longos (cujo custo varia 
entre os 230 e os 350 euros), tudo 
termina com uma “cerimónia” de 
entrega de diplomas. O site www.
segredosdavo.com fornece um 
apoio importante: para além de 
poder efectuar aqui a inscrição, 
há cursos em votação e mesmo 
aulas on line, leccionadas através 
do MSN Messenger. “É por isso 
que já há pastéis de nata a correr 
o mundo”, conta o chefe de 
cozinha. A Segredos & Cozinha 
fica no primeiro andar do Espaço 
Comercial Aviadores (loja 73), na 
Rua do Marquês de Sá da 
Bandeira, 323.

Uma casa de pasto moderna

Aprender nas férias

Arrancam amanhã as oficinas 
de Verão do Visionarium, centro 
de ciência localizado em Santa 
Maria da Feira. Ao longo de uma 
semana, as crianças dos seis aos 
12 anos podem aproveitar as férias 
de Verão para conhecer melhor o 
mundo marinho, compreender os 
mistérios das reacções químicas 
e divertir-se num peddy-paper 
ecológico. As inscrições para um 

dia custam 25 euros, enquanto a 
semana completa fica por 110 euros 
(almoço e dois lanches incluídos). 
Informações e reservas através dos 
números 256 370 607/29.

Ginástica ao ar livre
O Lago Discount, em Vila Nova de 
Famalicão, tem vindo a promover 
aulas gratuitas de ginástica, em 
parceria com o ginásio Viva Fit. 
Hoje, na praça central do espaço 
comercial, decorrem sessões de 
body vive (15h30) e body balance 
(17h30). O body vive é um programa 
que integra uma série de exercícios 
de aeróbica, destinados ao treino 
de força e flexibilidade, enquanto 
o body balance mistura técnicas de 
ioga, tai-chi e Pilates, destinadas 
a corrigir a postura e melhorar 
a respiração. A participação é 
gratuita.

Vimos em Paris

A legislação foi criada em 
2008, mas só este ano os 
respectivos benefícios começam 
a generalizar-se em Paris. Os 
utilizadores quotidianos de 
bicicletas – que, naquela cidade, 
não são tão poucos quanto isso 
– podem agora deslocar-se mais 
cómoda e rapidamente, uma vez 
que estão a generalizar-se as 
ciclovias que podem ser utilizadas 
em contramão (ou em sentido 
contrário ao trânsito automóvel).

Até aqui, os ciclistas eram 
obrigados, em alguns casos, a 
efectuar desvios consideráveis 
devido à existência de sentidos 
únicos em inúmeras ruas. Agora, 
se o caminho mais curto implicar 
entrar numa rua em sentido 
oposto aos dos automóveis, os 
utilizadores de bicicletas passam 
a poder fazê-lo. As alterações 
necessárias à aplicação desta 
medida começaram a ser feitas 
em Fevereiro e, agora, as pistas 

em sentido contrário começam a 
generalizar-se.

Os utilizadores das ciclovias 
acolheram a medida com 
entusiasmo, embora reconheçam 
que esta prática poderá 
acarretar riscos acrescidos 
para os ciclistas ocasionais e, 
por isso, menos habituados 
à prudência necessária para 
enfrentar a selva dos automóveis, 
independentemente do sentido em 
que circulem. Jorge Marmelo

Bicicletas já podem circular em sentido proibido

O que mudava 
no Porto? 

O Porto não existe por si nem 
isolado do resto do mundo. Nasci 
e vivo aqui, procurando manter 
um olhar crítico, construtivo 
e actuante. O Porto precisa 
de ter condições para que os 
“invictos” e todos aqueles que 
se apaixonem pela cidade a 
habitem, a vivam diariamente. 
Que a recuperem, mantenham 
e respeitem orgulhosamente 
onde não se sinta a necessidade 
urgente de sair por não haver 
trabalho, nem reconhecimento, 
nem oportunidades. Sair e 
regressar se se tencionar 
conhecer e ter experiências 
distintas, mas não porque só se 
é bom com o reconhecimento do 
que é estrangeiro: um grande 
complexo do ser português. 
O Porto tem gente de grande 
qualidade intelectual e 
humana que está consciente 
das realidades próximas, das 
mais distantes e que todos os 
dias constrói um Porto maior e 
melhor – poucos sabem quem 
são, onde estão e o que fazem. O 
Porto e sua gente precisam de 
menos show e mais Educação 
pela Cultura para todos, ao 
Alcance de Todos. O Porto tem 
perdido o contacto com a rua, 
a vizinhança, os pedestres, os 
mercados, os cafés, os cinemas… 
está cansado e doente: precisa 
de atenção e afectos. O Porto tem 
bairros maravilhosos que correm 
riscos profundos. A pobreza pelo 
isolamento promove a perda de 
auto-estima e facilita o pequeno 
crime e o vandalismo numa 
contaminação veloz e perigosa. 
Deixa-se de viver e sobrevive-
se. O Porto é caro para quem 
vive e barato para quem visita. 
O Porto move-se em direcção ao 
drástico contágio da inércia pela 
fragmentação, desigualdade 
hostil e castradora, isolamento 
social, superficialidade, 
desinformação, silêncio, medo e 
submissão. O Porto quer-se porto.

O Porto 
quer-se porto

Rute Rosas, 
escultora

Pratos do dia ao almoço, sofisticação ao jantar

PAULO PIMENTA



From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Monday, August 09, 2010 8:51:21 PM 
To:  enric tormo (dentroorden@gmail.com 
 

Torminho querido, 
  
podemos falar amanhã no skipe... se der para ti. 
  
penso que vou conseguir o Museu de Vigo (MARCO) e também obras de Louise Bourgeois e Joseph Beuys 
(originais). 
Nilo Casares e Anxela Caramés estão a ajudar nisso... Nilo tem muitos conhecimentos (vive em Valência). 
Anxela conhece as pessoas de MARCO e estou a terminar o projecto da expoisção da tese para ir com ela 
apresentar. 
envio para ti, claro. 
  
estou tb a retirar alguns artistas (simplificar) e reorganizar o material. 
  
a minha viagem depende de tudo. da tua disponibilidade, do adiantado da tese, de reuniões em Vigo, caso as 
consiga...  
penso que na próxima semana já saberei melhor... 
  
agora estou cansada, mesmo... 
estive 3 dias com a minha mãe que está muito doente... parece que voltamos ao principio.... 
mas como eu estou bem.... será mais simples de ultrapassar isso! 
  
  
um beijo exausto mas tranquilo, 
rutita 
 
 
  

 
Date: Mon, 9 Aug 2010 20:36:45 +0000 
Subject: Re: tormo 
From: dentroorden@gmail.com 
To: rrosascontacto@hotmail.com 
 
Rutita linda 
veo que estas muy atareada, con algunos o muchos proyectos. lo que no tengo claro es que todos ellos esten 
relacionados con esa faceta creadora del arte. por aqui seguimos tambien con trabajo, tengo dos articulos 
para setiembre, pero como no me gusta el tema me esta resultando dificil adelantar. por suerte no hace 
mucho calor y el verano va adelantando, dspacio.  
Por lo que hace referencia a tu venida a Valencia este mes o bien dejarlo para setiembre eso depende de lo 
adelantado que esté la tesis. yo voy a venir seguro en setiembre a porto lo que no se es la semana, osea que 
en cualquier caso no vamos a ver y vamos a terminar la tesis. 
 
besos articulados 
E.T. 

El 6 de agosto de 2010 14:23, rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> escribió: 
 
querido,  
por aqui tudo vai bem... e claro com muito trabalho. 
escrevo-te durante o final da semana para contar detalhes de tudo.  
depois gostaria de saber se é melhor para ti que vá a Valência ou que vá em Setembro (no início) a 
Barcelona. 
penso que poderia ser melhor para ti e para mim ir a Barcelona em Setembro, não? 
escrevo mais tarde. 
  
um beijo do tamanho do mundo...  
tranquilita, 
rute  

mailto:rrosascontacto@hotmail.com�


 
Date: Wed, 4 Aug 2010 19:56:28 +0000 
Subject:  
From: dentroorden@gmail.com 
To: rrosascontacto@hotmail.com 
 
rutita linda, 
finalmente hoy hemos termindo en la facultad. una experiencia nueva que no se muy bien si voy  ha lograr 
superar.  
este año va a ser bastante diferente de los anteriores, nos vamos con joana y mateu a egipto de viaje 
familiar, no lo haciamos desde el 93, creo que con el tiempo lo podemos poner como cerimonia anual. por 
vacaciones un viaje familiar. yo habia pensado pagarles a joana y a mateu la vuelta al mundo, pero por el 
moemto no tengo suficiente dinero, lo tendremos que dejar para un futuro mas triunfante. 
por lo mail veo que la entrevista del 28 fue bien con anterinho. quiza es un inicio para desarrollar mas 
actividades conjuntamente.  
como sigue por porto? con mucho trabajo?  
he esatdo pensando en aquella pregunta de la topera... has encontrado la solución? como ya te dije, ¿ no era 
una proposición? 
 
espero tus noticias 
 
besos veraniegos. 
E.T. 
 
--  
siempre a su disposición, dentro de un orden. 
Enric Tormo 
 
 
 

 

From: 
joan español (dentroorden@gmail.com)  

Sent: Monday, September 27, 2010 3:12:02 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

Rutita linda 
nada de preocuparse ni por gabrila ni por anterinho ni tan siquiera por el papa de roma. creo que en estos 
momentos lo importante es terminar el texto de la tesis y entregarlo para la comisión científica. creo que con 
gabriela ni pensar. le quedan muy poco margen de maniobra, si quiere se coorientadora tendrá que decir algo 
y si no quiere también. lo cierto es que mientras no empieces a hacer los trámites de lectura es margen que 
le estas dando. el único sistema de obligarla a hacer un movimiento es que te adelantes dentro de la 
legalidad y de los plazos. cuando mas tiempo tardes mas ventaja le darás. por otro lado sería interesante que 
fueras guardando los sms y los mail, por si algún dia son necesarios.  
ten claro que el científico sólo te dará el OK a partir de un escrito y de un texto, en ningun caso frente un 
proyecto por muy ambicioso que sea, dile miedo, dile administración, dile lo que quieras, para ellos una tesis 
es algo escrito. otro cosa muy distinta es que el juri entre en el juego y considere todo el conjunto como tema 
evaluable, pero lo miedos de la facultad no se van a significar frente una pugna interna de departamento y 
entre mujeres, ambas con ciertas características peculiares. Tu por como eres y gabriela por lo política que 
es.  
tampoco veo la necesidad de desparecer de Porto, porque mas pronto o mas tarde te la encontraras por la 
facultad o por la calle. yo me adelantaría a la jugada y haría los posibles para encontrarmela. eso si con 
testigos, nunca sola. si la desaparición es para encerrarse en un convento y terminar el texto me pareceria 
bien. esa sería la mejor acción. desaparecer durante una semana o diez dias y a la vuelta entregar el texto. 
dejando a gabriela fuera de juego. incluso diciendo que gracias a la constante presión a que has sido 
sometida por la coorientadora has terminado con el documento. 
Rutita Rutita, no te preocupes, eso es darle a gabriela ventaja.  
en cualquier caso esta noche te conecto por skype. 
besos combativos 
E.T. 

mailto:dentroorden@gmail.com�
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2010/9/27 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
olá querido, 
lê o e-mail que está em baixo. enviei-te dia 25. 
  
agora escrevo este. 
  
não sei se informo a Gabriela da minha saída do Porto, nem se faço isso por menssagem ou por e-mail. 
  
preciso mesmo de ti neste momento, mais uma vez. 
  
estes dias não tenho conseguido fazer quase nada e isso incomoda-me muito. 
  
esta não é a altura para me desconcentrar, pelo contrário. 
o que a Gabriela tem feito é feio, mas o que fez nos ultimos meses e o que está a fazer é ainda mais feio e 
não respeita em nada nem o meu trablho nem a mim enquanto pessoa. 
  
preciso mesmo da tua opinião. 
  
um beijo inseguro, 
rutita 
 
 
  

 
From: rrosascontacto@hotmail.com 
To: dentroorden@gmail.com; rrosascontacto@hotmail.com 
Subject: rutita 
Date: Sat, 25 Sep 2010 13:49:49 +0000 
 
 
querido, 
  
estou a sentir muita pressão de Gabriela e além disso não me consigo concentrar para terminar o texto da 
tese. 
  
por isso, e com sei que ela chega dia 28 e não quero estar aqui, decidi que vou sair do Porto. 
ainda pensei ir aí mas sei que estás com muito trabalho. 
de qualquer maneira e para qualquer efeito a ideia, e o que tenho dito, é que vou para barcelona para estar 
contigo. 
  
penso que uma semana estará bem! 
estarei perto do Porto, mas não no Porto. 
sozinha. centrada. 
  
de qualquer maneira, tenho net. 
fico em casa de uns amigos que não estão lá! 
vou 3ª feira. 
   
um beijo nada tranquilo e cansado, 
rutita 
 
 
 
 
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Sunday, March 27, 2011 9:35:33 PM 
To:  enric tormo (dentroorden@gmail.com) 
 
 
torminho querido, 
  
antes de tudo não estou grávida, nem penso estar... ou melhor... estou grávida muito grávida de uma tese 

mailto:rrosascontacto@hotmail.com�
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que em breve vou parir. e sabes, tu és o pai... hihihihihihihihih! 
bem, agora sem brincadeiras. 
  
como viste enviei o e-mail com o convite para o acto de entrega da tese... já me telefonaram da faculdade 
dizendo que estou a abrir um precedente... perguntando o que vou fazer... enfim... depoius conto-te tudo. 
ãté parece que estou ou vou fazer alguma coisa que não tenha cabimento numa faculdade de belas artes. 
  
entretanto mais de mil coisas acontecem ao mesmo tempo e agora que não aguento mais tenho que ir comer 
e descansar um pouco... amanhã chegam os FDI... 
  
quanto às cartas...  
envio-te para que vejas o e-mail de que falava hoje e que dizes para não censurar. 
mas implica muitas pessoas, torminho! 
vê e diz-me alguma coisa 
beijos sem forças... mas com forças... tem uma certa graça, são forças distintas. 
  
 
 

 
Date: Sun, 27 Mar 2011 20:08:43 +0200 
Subject: Re: FW: Rute Rosas - acto/entrega Tese de Doutoramento 
From: dentroorden@gmail.com 
To: rrosascontacto@hotmail.com 

rutita linda 
por lo que hace referencia a las censuras creo que ya está claro, por mi, si no compromete a terceras 
personas puede aparecer todo. 
por lo de Quadros si crees bueno por mi también bien, siempre la podemos hacer mas adelante cuando se 
plantee directamente el momento dos, piensalo. 
por lo que hace referencia al coorientador sólo pineso hacer una acuse de recibo del mail, poruqe creo que 
eso debería ir en papel y con registro de salida, si somos oficiles lo somos. 
ya ae que por el moemnto no estás embarazada, pero no creo que falte mucho..... 
besos preporturnses 
E.T.  

2011/3/25 rute rosas <rrosascontacto@hotmail.com> 
 
enganei-me e mandei para o outro e-mail 
 
  

 
From: rrosascontacto@hotmail.com 
To: enric.tormo@gmail.com 
Subject: FW: Rute Rosas - acto/entrega Tese de Doutoramento 
Date: Fri, 25 Mar 2011 12:19:02 +0000 
 
 
querido, 
  
nem imaginas como é difícil refazer, rever,…, a censura das cartas. 
sim porque estou a fazer a tua e a minha... e não basta, em ti, cortar nomes e.... blabla.. 
bem, isto tá complicado mas vamos em frente. 
se conseguires falamos um pouco masi tarde ou amnhã. 
  
ando a 500000000000mil. 
  
viste o e-mail convite? 
já responde que não necessito de co-orientador. 
  
achas bem marcar reuniãocom quadros ou não? 
beijos, 
rutita 
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From: rrosascontacto@hotmail.com 
To: director@fba.up.pt; cientifico@fba.up.pt 
CC: mgmachado@fba.up.pt; flaranjo@fba.up.pt; fcunha@fba.up.pt; enric.tormo@gmail.com; 
rute.rosas@fba.up.pt; csousa@fba.up.pt; cgomes@fba.up.pt; amartins@fba.up.pt 
Subject: Rute Rosas - acto/entrega Tese de Doutoramento 
Date: Fri, 25 Mar 2011 10:27:55 +0000 

Exmos. Srs. 

Director da F.B.A.U.P. e/ou seu/s representante/s, 

Presidente do Conselho Científico da F.B.A.U.P., 

Presidente da Comissão Científica do Doutoramento em Arte e Design da F.B.A.U.P., 

  

  

Venho por este meio convidar V. Exas. para o acto de entrega da minha Tese de Doutoramento 

em Artes Plásticas - Escultura subordinada ao tema  

A Autocensura como Agente Poético Processual da Criação Escultórica - Projectos, 

Processos e Práticas Artísticas, com orientação do Professor Doutor Enric Tormo Ballester, 

Professor Catedrático, Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

O acto realizar-se-á no dia 29 de Março às 15.30h e a terá lugar na sala dos órgãos de 
gestão da FBAUP. 
  
Agradecendo a presença de V. Exas. 
  
Com os meus melhores cumprimentos, 
  
Rute Rosas 

Mestre em Arte Multimédia, FBAUP 
Artista Plástica – Escultora  
Assistente da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
 
> Date: Fri, 18 Mar 2011 15:02:51 +0000 
> From: cgomes@fba.up.pt 
> To: rrosascontacto@hotmail.com 
> CC: mgmachado@fba.up.pt; flaranjo@fba.up.pt 
> Subject: Fwd: Rute Rosas - pedido de sala 
>  
> Ex.ma Senhora Professora Rute Rosas, 
>  
> Venho pelo presente confirmar o pedido efectuado no email em anexo quanto à 
> reserva da sala de reuniões dos órgãos de gestão para o dia 29 de Março entre 
> as 15:30h e 16:30h. 
> Mais informo que estará presente em substituição do Ex.mo Senhor Director, a 
> Senhora Professora Doutora Graciela Machado, Subdirectora da Fbaup. 
>  
> Com os meus melhores cumprimentos 
> Cristina Gomes 
> Secretariado aos Órgãos de Gestão 
> Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
> Av. Rodrigues de Freitas, 265 4049-021 Porto 
> Tel.+351 225 192 400 / www.fba.up.pt 
  
 
siempre a su disposición, dentro de un orden. 
Enric Tormo 
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Objecto Censurado, Fotografia João Lima 
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                                                            Lava as tuas mãos nas minhas…, Fotografia João Lima 
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Acção de Entrega Tese/Obra, 29 de Março de 2011, 15.30h – 16.30h 

Síntese em registos fotográficos. Fotografias de Catarina Gonçalves, João Lima, Lina Carvalho e Sofia Beça.  
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Final da acção - Sala de reuniões dos órgãos de gestão da FBAUP 
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Caminhando…, 2010 
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Fotografias João Lima 
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                                                                         Fotografias Paulo Pimenta, in http://paulopimenta.blogspot.com 
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Paris, 25 de Dezembro de 1911 – Nova Iorque, 31 de Maio de 2010 

 

Uma rosa vermelha para Louise Bourgeois 

1 de Junho de 2010, após receber a notícia na aula de Atelier II – Escultura, 3º ano 
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Um gesto… 
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Pele de Embrulho é uma escultura em co-autoria que foi, durante o seu processo e 
desenvolvimento, adquirindo diferentes cargas que se manifestaram silenciosamente no 
decurso do acto construtivo. 
Assim, um cordeiro é vestido com pele de lobo por uma costureira dedicada que, trabalhando 
arduamente, deixa a marca dessa dádiva de sacrifício nos dedos/dedais de prata que, como 
botões, ora mostram o lobo ora deixam revelar o cordeiro.  
Afinal estamos perante um objecto que representa o sacrifício. Um universo onde as pessoas 
se vestem em vez de se despirem e não têm consciência de que não existem bons nem maus, 
mas sim, pessoas da mesma terra e do mesmo corpo. 

Rute Rosas e Isaque Pinheiro, 2006 
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                       Pele de Embrulho, 2006, couro, pele de carneiro, prata e aço inox. 143 x 88 x 15cm  

                                                                                                                           Colecção PLMJ 
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Mariana Camargo, Espaçamento, recorte em vinil adesivo, 2008 
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Joseph Beuys, Plight, instalação composta por: 43 rolos de feltro, piano de cauda, quadro negro, 

termómetro, 310 x 890 x 1813 cm, 1985 



778 

 
 

 
 

Paulo Pimenta, Espera, fotografia, 2009  
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                                           Rui Manuel Vieira, Utopia, placa de ferro, 70 x 70 x 3 cm, 2010 
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Rute Rosas, Crime Perfeito #1, díptico, manipulação fotográfica, 2009 
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Felix Gonzalez-Torres, Untitled, Maio/Junho de 1992, em 24 outdoors de Nova Iorque, 1991 
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          Efraín Almeida, da instalação Mimetismo, 2009, fotografias: cortesia Galeria MCO, Porto 
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José Leonilson, Desire is a Blue Lake, 1989; 34 with Scars, 1991 
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                     Rute Rosas, Não há príncipe azul no elefante cor-de-rosa, Espaço Ilimitado, Porto, 2008 
                                                                            Imagem do convite; Abre a janela inspira e…, 2008, 

C.C.Bombarda. Fotografia Paulo Pimenta 
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Visita à Exposição Não há príncipe azul no elefante cor-de-rosa. Imagem Rui Manuel Vieira e Rute Rosas 
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Ana Guedes, Onde quer que estejas devia haver girassóis, 2009  
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         Paula Soares, s/título, desenho, tinta-da-china sobre papel, 100 x 69 cm, 2006  
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                                                         Rute Rosas e João Baeta em co-autoria, Inquietude, 2008                                               
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                           José Carlos Teixeira, DEVIATION and CONSEQUENCE, towards a new (r)evolution,  
                                        video stills, instalação, 2008, in http://josecarlosteixeira.com/projects/75 
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              Cristina Ataíde, Desejo, Fitas encarnadas e caneta Eding (lista de desejos dos amigos da artista) 

                     2500 x 3500 cm, 2008; (Im)permanências II, barco de madeira, pigmento, vídeo, som e 

fotografias,  Barco, 1050x120x50cm, 2009 
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                    Miguel Palma, 1964-2044, Pneu transformado, mecanismo de rotação, estrutura de suporte  

                                230 x 190 x 120 cm, Colecção privada, 2004;  

PROJECTO GRAVIDADE, 76 x 240 x 100 cm (carrinho), 2008, 

Carrinho de rolamentos desenhado por Miguel Palma, vídeo que documenta a descida da Rampa do 

Caramulo por Miguel Palma neste carrinho. Vídeo: António Caramelo, Atelier Miguel Palma 
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Louise Bourgeois, O dividido, 1964-65; Louise por Mapplethorpe, 1982; Untitled, 2002, tapeçaria e 
alumínio,43.1 x 30.4 x 30.4 cm, Courtesia Cheim & Read, fotografia de Christopher Burke; Knife Woman 

(Femme Couteau), 2002 
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Louise Bourgeois, Spiral Woman, 2003, fabric, hanging piece, 175.2 x 35.5 x 34.2 cm,  
Cortesia Cheim & Read; The Couple, 2003; Maman, 1999. 

 
Informação complementar: “Tate has acquired Louise Bourgeois’s celebrated sculpture of a giant female spider, 
Maman 1999. The work is a gift of the artist and an anonymous benefactor.  
Maman, which stands more than nine metres high is a unique steel and marble sculpture from which an edition of six 
bronzes were subsequently cast by the artist. (…) 
Maman is the largest Spider sculpture ever made by Bourgeois. This spectacular arachnid alludes to the strength of 
the mother with metaphors of spinning, weaving, nurture and protection. (…) 
Bourgeois has said, The Spider is an ode to my mother. She was my best friend. Like a spider, my mother was a 
weaver.  My family was in the business of tapestry restoration, and my mother was in charge of the workshop. Like 
spiders, my mother was very clever. Spiders are friendly presences that eat mosquitoes. We know that mosquitoes 
spread diseases and are therefore unwanted. So, spiders are helpful and protective, just like my mother”, in 
http://www.tate.org.uk/about/pressoffice/pressreleases/2008/13904.htm de 11 Janeiro de 2008 

http://www.tate.org.uk/about/pressoffice/pressreleases/2008/13904.htm�
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Bruce Nauman, World Peace (Projected) cinco canais de vídeo projecção com som, video projecção, 
cortesia do artista; World Peace (Received), Vídeo, cinco monitores a cor, som, cinco carrinhos  

e banco, 320 cm de diâmetro. Saint Louis Art Museum © ARS, NY and DACS. 
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Rebecca Horn, Les Amants, dois funis de vidro, tinta preta, champanhe e motor,  

dimensões variáveis, 1991; Peacock Machine (Pfauenmaschine), alumínio  

e motor, 311 cm alt. 560 cm de diâmetro, Documenta 7, Kassel, 1982. 
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Hélio Oiticica, Incorporo a revolta, Nildo da Mangueira com Parangolé, P 5, Capa 11, 1967 

 

 

 

 

 

Lygia Clark e Hélio Oiticica, Diálogo - fita de Moebious, 1966 
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Lygia Clark, Túnel, 1963; Respire comigo, 1966; Desenhe com o dedo, 1966 
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Dennis Oppenheim, Two-Stage Transfer Drawing - Dennis to Erik Oppenheim and Erik to Dennis 

Oppenheim, 1971 
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 Ernesto Neto, Vista da Exposição - Anthropodino - Drill Hall, NY, 2009; Our Mist into the Mith, 
Madeira, tule de poliamida, tecido de algodão, especiarias e sobakawa 

 650 x 760 x 930 cm, 2008 
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Museu de Serralves, Abertura da Exposição de Lygia Pape, 2001 

 

 

 

 
 

Lygia Pape, Livro do Tempo, T-Teia, vistas da exposição, Galeria Graça Brandão, Setembro Novembro, 
2004, in http://www.galeriagracabrandao.com/index.php?menu=exp&exposicao_id=10&imagem_id=16 
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Rute Rosas e Albuquerque Mendes, Projecto XY, performance, registos em fotografia e vídeo, 2006 
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Rute Rosas, Abraça-me, Vídeo documental, São Paulo, Brasil, Novembro de 2006. 
 Imagem Isaque Pinheiro e Rute Rosas 
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5. Apêndices e Anexos 
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Anexo 1  

Decreto-Lei nº216/92 de 13 de Outubro 

 
As transformações profundas que sofreu o ensino superior português nos últimos anos deram origem a 
uma pronunciada erosão em muita da legislação que vinha vigorando até então. Nalguns casos, o 
processo de transformação apenas veio acentuar deficiências que a prática vinha denunciando, 
resultantes de uma crescente desadequação de certos diplomas a uma realidade substancialmente nova. 
Assim aconteceu com a legislação referente à atribuição dos graus de mestre e de doutor. No primeiro 
caso, a legislação de 1980, que introduziu no ensino superior português o grau de mestre, mostrou-se 
rígida e lacunosa, não oferecendo possibilidades de resolução de muitas questões que a prática trouxe à 
luz. Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 388/70, de 18 de Agosto, referente aos doutoramentos, apesar de 
permitir uma maior maleabilidade, sofre os efeitos da sucessão de inúmera legislação que veio reformular 
os pressupostos da atribuição desse grau, para além de hoje parecer conveniente uma inflexão na 
filosofia atinente a esta matéria. Finalmente, qualquer destes diplomas se mostra incompatível com a 
profunda mutação institucional que teve lugar com a aprovação da lei da autonomia universitária, sendo 
que da Lei de Bases do Sistema Educativo expressamente decorre uma reserva da competência para 
atribuir os graus de mestre e de doutor em favor das instituições de ensino universitário. 
Partindo destes pressupostos, o presente diploma procura o enquadramento do exercício de um poder 
que pertence às universidades, buscando a consagração dos princípios fundamentais a observar, à luz do 
interesse nacional de que se rodeia a atribuição destes graus. Tais princípios prendem-se, 
fundamentalmente, com a salvaguarda da dignidade, da exigência e do rigor científico, bem como da 
garantia da posição do candidato. 
Em caso algum se pretende, no entanto, beliscar a autonomia das instituições, deixando-se-lhes uma 
ampla margem para a definição de regras mais adequadas à realidade respectiva e à especificidade dos 
cursos que leccionam. A este propósito deve, aliás, ser sublinhada a contribuição das universidades na 
elaboração deste diploma, indispensável para assegurar que a disciplina que se visa introduzir possa, 
continuando uma tradição multissecular, rasgar novos horizontes ao ensino superior português. 
O presente diploma pretende, pois, adaptar a disciplina da obtenção dos graus de mestre e de doutor às 
novas realidades do ensino e da investigação em Portugal. E, de acordo com esta orientação, pressupõe-
se a autonomização do regime relativo à obtenção dos graus perante o atinente ao desenvolvimento das 
carreiras docentes do ensino superior. Com efeito, trata-se de matérias que importa manter formalmente 
destrinçadas, por forma a reforçar a possibilidade de uma formação pós-graduada por quem procura, no 
campo das actividades produtivas, a busca da inovação e da modernização. 
Foram ouvidos o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas. 
Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
CAPÍTULO I 
Disposições gerais 
Artigo 1.º Atribuição dos graus de mestre e de doutor 
1 – Os graus de mestre e de doutor são conferidos pelas universidades. 
2 – O grau de mestre pode também ser atribuído pelos estabelecimentos de ensino superior universitário 
não integrados em universidades. 
3 – O grau de mestre pode ainda ser conferido pelas universidades em associação com os institutos 
superiores politécnicos, competindo àquelas a respectiva certificação. 
Artigo 2.º Acções de coordenação no âmbito da realização de mestrado ou doutoramento 
1 – Sempre que a natureza dos mestrados ou doutoramentos o justifique, as diferentes escolas, 
institutos, faculdades, departamentos ou unidades científico-pedagógicas constituintes de uma 
universidade podem coordenar-se para a sua realização. 
2 – Podem, igualmente, ser realizados mestrados ou doutoramentos envolvendo duas ou mais 
universidades, as quais devem estabelecer, para o efeito, os instrumentos de coordenação necessários. 
3 – Em ordem à realização de cursos de mestrado e de doutoramento, podem as universidades 
estabelecer protocolos de cooperação com outras instituições, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, de ensino, investigação ou outras. 
Artigo 3.º Certificação 
1 – O grau de mestre é certificado por uma carta magistral. 
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2 – O grau de doutor é certificado por uma carta doutoral. 
Artigo 4.º Propinas 
1 – São devidas propinas: 
a) Pela matrícula e pela inscrição no mestrado; 
b) Pela matrícula no doutoramento, podendo também caber o seu pagamento pela frequência de 
unidades curriculares, quando exigida. 
2 – O valor das propinas da matrícula e da inscrição referidas no número anterior é fixado pelas 
universidades. 
3 – Podem ser isentos do pagamento de propinas os docentes e os estudantes considerados 
economicamente carenciados, em termos a definir pela universidade ou estabelecimento de ensino 
universitário não integrado. 
4 – Estão isentos do pagamento de propinas os docentes do ensino superior que, nos termos do 
respectivo estatuto, estejam obrigados à obtenção dos graus de mestre e de doutor. 
CAPÍTULO II 
Mestrado 
Artigo 5.º Grau de mestre 
1 – O grau de mestre comprova nível aprofundado de conhecimentos numa área científica específica e capacidade para a prática da 
investigação. 
2 – A concessão do grau de mestre pressupõe: 
a) Frequência e aprovação nas unidades curriculares que integram os cursos de especialização; 
b) Elaboração de uma dissertação especialmente escrita para o feito, sua discussão e aprovação. 
3 – O grau de mestre é conferido numa especialidade, podendo, quando necessário, as especialidades ser desdobradas em áreas de 
especialização. 
Artigo 6. º Habilitação de acesso 
1 – A candidatura à inscrição num mestrado está condicionada à titularidade do grau de licenciado, com a classificação mínima de 14 
valores. 
2 – Excepcionalmente, após apreciação curricular a realizar pelo órgão competente da instituição de ensino superior, podem ser 
admitidos à candidatura à inscrição licenciados com classificação inferior a 14 valores. 
Artigo 7. º Duração e organização do curso 
O curso de mestrado tem uma duração máxima de quatro semestres, compreendendo a frequência do curso de especialização e a 
apresentação de uma dissertação original. 
Artigo 8.º Ministração do ensino 
O plano curricular do curso deve ser efectivamente ministrado por professores ou investigadores da instituição respectiva ou por 
professores ou investigadores de outra universidade ou estabelecimento de ensino superior, colhida a anuência daqueles e dos órgãos 
próprios destes. 
Artigo 9.º Regulamento 
1 – Para cada mestrado será elaborado pela instituição de ensino superior, de acordo com o previsto nos seus estatutos, um 
regulamento. 
2 – Do regulamento devem constar, para além de outras matérias referidas no presente diploma: 
a) As condições de matrícula e inscrição no curso de mestrado; 
b) O processo de fixação do número de vagas; 
c) Os cursos que constituam habilitação de acesso ao curso de mestrado; 
d) Os prazos em que decorrem as candidaturas; 
e) Os critérios de selecção dos candidatos; 
f) As condições de funcionamento do curso de mestrado; 
g) A estrutura curricular e o plano de estudos do curso de mestrado; 
h) O processo de nomeação do orientador da dissertação e os termos a observar nesta orientação; 
i) As regras sobre a apresentação e entrega da dissertação; 
j) As regras de funcionamento do júri, para além do disposto no presente diploma; 
l) O regime de prescrições e limite de inscrições na parte escolar do mestrado. 
Artigo 10. º Diploma de conclusão da parte curricular do mestrado 
1 – Pela conclusão, com aprovação, da parte curricular do mestrado cabe a atribuição de um diploma, de acordo com o estabelecido no 
respectivo regulamento. 
2 – A atribuição do diploma a que se refere o número anterior não produz quaisquer efeitos relativamente à progressão na carreira ou à 
obtenção do grau de doutor. 
Artigo 11.º Orientação da dissertação 
1 – A preparação da dissertação deve ser orientada por um professor ou investigador da universidade ou estabelecimento de ensino 
universitário que confere o grau. 
2 – Podem ainda orientar a preparação da dissertação professores e investigadores de outros estabelecimentos de ensino superior, bem 
como especialistas na área da dissertação, reconhecidos como idóneos pelo órgão competente da instituição que confere o grau. 
3 – Em casos devidamente justificados, pode admitir-se a coorientação da dissertação por dois orientadores. 
Artigo 12.º Suspensão da contagem dos prazos 
A contagem dos prazos para a entrega e para a defesa da dissertação pode ser suspensa por decisão do reitor, ouvido o conselho 
científico do estabelecimento de ensino responsável pela organização do mestrado, para além de outros previstos na lei, nos seguintes 
casos: 
a) Prestação do serviço militar obrigatório; 
b) Maternidade; 
c) Doença grave e prolongada do aluno ou acidente grave, quando a situação ocorra no decurso do prazo para a entrega e para a 
defesa da dissertação; 
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d) Exercício efectivo de uma das funções a que se refere o artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de Novembro, ratificado, com 
alterações, pela Lei n. º 19/80, de 16 de Julho. 
Artigo 13. º Júri 
1 – O júri para apreciação da dissertação é nomeado, nos 30 dias posteriores à respectiva entrega, pelo reitor ou responsável máximo 
da instituição de ensino universitário, ouvida a entidade à qual, nos ter-mos do regulamento,caiba fazer a respectiva proposta. 
2 – O júri é constituído por: 
a) Um professor, da área científica especifica do mestrado, pertencente à universidade que confere o grau; 
b) Um professor, da área científica especifica do mestrado, pertencente a outra universidade; 
c) O orientador da dissertação. 
3 – O júri pode integrar, para além dos elementos referidos no número anterior, mais dois professores do 
estabelecimento de ensino responsável pela organização do mestrado, se tal for previsto no regulamento do mestrado. 
4 – O despacho de nomeação do júri deve, no prazo de cinco dias, ser comunicado, por escrito, ao candidato e afixado em local público 
da instituição respectiva. 
5 – O regulamento do mestrado determina qual dos membros do júri assume a presidência, bem como o procedimento a adoptar em 
caso de impedimento do presidente. 
Artigo 14.º Tramitação do processo 
1 – Nos 30 dias subsequentes à publicação do despacho de nomeação do júri, este profere um despacho liminar no qual se declara 
aceite a dissertação ou, em alternativa, se recomenda, fundamentadamente, ao candidato a sua reformulação. 
2 – Verificada a situação a que se refere a parte final do número anterior, o candidato disporá de um prazo de 90 dias, improrrogável, 
durante o qual pode proceder à reformulação da dissertação ou declarar que a pretende manter tal como a apresentou. 
3 – Recebida a dissertação reformulada ou feita a declaração referida no número anterior, procede-se à marcação das provas públicas 
de discussão. 
4 – Considera-se ter havido desistência do candidato se, esgotado o prazo referido no n.º 2, este não apresentar a dissertação 
reformulada, nem declarar que prescinde dessa faculdade. 
5 – As provas devem ter lugar no prazo de 60 dias a contar: 
a) Do despacho de aceitação da dissertação; 
b) Da data da entrega da dissertação reformulada ou da declaração de que se prescinde da reformulação. 
Artigo 15.º Discussão 
1 – A discussão da dissertação só pode ter lugar com a presença de um mínimo de três membros do júri. 
2 – A discussão da dissertação não pode exceder noventa minutos e nela podem intervir todos os membros do júri. 
3 – Deve ser proporcionado ao candidato tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri. 
Artigo 16.º Deliberação do júri 
1 – Concluída a discussão referida no artigo anterior, o júri reúne para apreciação da prova e para deliberação sobre a classificação final 
do candidato através de votação nominal fundamentada, não sendo permitidas abstenções. 
2 – Em caso de empate, o membro do júri que assumir a presidência dispõe de voto de qualidade. 
3 – A classificação final é expressa pelas fórmulas de Recusado ou Aprovado. 
4 – O regulamento de cada mestrado pode contemplar, relativamente aos candidatos aprovados, as classificações de Bom, Bom com 
distinção e Muito bom. 
5 – Da prova e das reuniões do júri 8 lavrada acta, da qual constarão os votos emitidos por cada um dos seus membros e respectiva 
fundamentação. 

CAPÍTULO III 
Doutoramento 
Artigo 17.º Grau de doutor 
1 – O grau de doutor comprova a realização de uma contribuição inovadora e original para o progresso 
do conhecimento, um alto nível cultural numa determinada área do conhecimento e a aptidão para 
realizar trabalho científico independente. 
2 – O grau de doutor é concedido com referência ao ramo de conhecimento em que se insere a 
respectiva prova. 
3 – Os ramos de conhecimento em que a instituição de ensino superior concede o grau de doutor serão 
aprovados pelo órgão estatutariamente competente. 
Artigo 18.º Habilitação de acesso 
1 – Podem candidatar-se ao grau de doutoramento: 
a) Os licenciados com a classificação final mínima de 16 valores; 
b) Os titulares do grau de mestre. 
2 – Podem também candidatar-se ao grau de doutor os detentores de um currículo científico, académico 
e profissional que ateste capacidade para a habilitação ao grau de doutor, precedendo apreciação 
curricular realizada pelo órgão competente da universidade que confere o grau. 
Artigo 19. º Candidaturas 
1 – Os candidatos a doutoramento devem apresentar um requerimento, dirigido ao órgão científico 
estatutariamente competente da universidade que confere o grau, formalizando a sua candidatura à 
obtenção do grau de doutor. 
2 – Do requerimento deve constar, para além do curriculum vitae, o domínio a investigar, o professor 
que escolheu para orientador e a aceitação deste. 
3 – Quem se encontrar nas condições definidas no n. º 2 do artigo anterior pode apresentar-se a provas 
de doutoramento sob sua exclusiva responsabilidade. 
Artigo 20. º Aceitação da candidatura 
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1 – A decisão sobre o requerimento de candidatura deve ter lugar nos 30 dias subsequentes à sua 
entrega. 
2 – A recusa de candidatura tem de ser fundamentada e apenas pode assentar na falta dos pressupostos 
legalmente exigidos. 
3 – No acto de aceitação da candidatura pode ser imposta ao candidato a frequência e aprovação em 
unidades curriculares inseridas na estrutura de cursos de pós-graduação leccionados na universidade. 
4 – Quando o candidato se apresente a doutoramento ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º, a 
deliberação do órgão competente pode ser condicionada a maioria qualificada. 
Artigo 21. º Prova de doutoramento 
A prova de doutoramento consiste na discussão pública de uma tese original, podendo envolver a 
prestação de provas complementares quando a regulamentação aplicável o impuser. 
Artigo 22. º Regulamento 
1 – Cada universidade elabora um regulamento de doutoramentos. 
2 – O regulamento define, para além das matérias que para ele sejam remetidas pelo presente diploma: 
a) O processo de admissão e demais termos referentes à realização das provas de doutoramento; 
b) As condições de preparação das provas de doutoramento; 
c) A existência de provas complementares, sua natureza e condições de dispensa; 
d) O modo de designação do orientador e os termos em que é feita a orientação; 
e) As regras de constituição e funcionamento do júri, para além das constantes do presente diploma; 
f) A duração das provas de doutoramento; 
g) O processo de registo dos temas e dos planos de tese. 
3 – Os titulares do grau de mestre pela universidade em que se candidatem a doutoramento podem ficar 
dispensados de todas as provas que não sejam a defesa pública da tese. 
Artigo 23.º Relatório 
O orientador informará, anualmente, o órgão competente da universidade, por meio de relatório escrito, 
sobre a evolução dos trabalhos do candidato. 
Artigo 24. º Registo do tema e do plano da tese 
1 – Os candidatos devem proceder ao registo do tema da tese de doutoramento e do respectivo plano. 
2 – O registo caduca quando nos cinco anos subsequentes à sua realização não tenha lugar a entrega da 
tese. 
Artigo 25. º Nomeação do júri 
O júri é nomeado pelo reitor nos 30 dias subsequentes à entrega da tese. 
Artigo 26. º Constituição do júri 
1 – O júri de doutoramento é constituído: 
a) Pelo reitor, que preside; 
b) Por um mínimo de três vogais doutorados; 
c) Pelo orientador, sempre que exista. 
2 – Dois dos membros do júri referidos no número anterior são designados de entre os professores e 
investigadores doutorados de outras instituições de ensino superior ou de investigação, nacionais ou 
estrangeiras. 
3 – Poderá ainda fazer parte do júri um especialista de reconhecida competência na área científica em 
que se insere a tese. 
4 – O júri deve integrar, pelo menos, três professores ou investigadores do domínio científico em que se 
insere a tese. 
5 – O despacho de nomeação do júri deve, no prazo de cinco dias, ser comunicado por escrito ao 
candidato e afixado em local público da instituição respectiva. 
Artigo 27. º Tramitação do processo 
1 – Nos 60 dias subsequentes à publicitação da sua nomeação, o júri profere um despacho liminar, no 
qual se declara aceite a tese ou, em alternativa, se recomenda fundamentadamente ao candidato a sua 
reformulação. 
2 – Verificada a situação a que se refere a parte final do número anterior, o candidato dispõe de um 
prazo de 120 dias, improrrogável, durante o qual pode proceder à reformulação da tese ou declarar que a 
pretende manter tal como a apresentou. 
3 – Recebida a tese reformulada ou feita a declaração referida no número‘ anterior, procede-se à 
marcação das provas públicas de discussão da tese. 
4 – Considera-se ter havido desistência do candidato se, esgotado o prazo referido no n.º 2, este não 
apresentar a tese reformulada. 
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5 – As provas devem ter lugar no prazo máximo de 60 dias a contar: 
a) Do despacho de aceitação da tese; 
b) Da data de entrega da tese reformulada ou da declaração de que se prescinde da reformulação. 
Artigo 28. º Discussão da tese 
1 – A discussão pública da tese não pode ter lugar sem a presença do presidente e da maioria dos 
restantes membros do júri. 
2 – Na discussão da tese deve ser proporcionado ao candidato tempo idêntico ao utilizado pelos membros 
do júri. 
Artigo 29. º Deliberação do júri 
1 – Concluída a discussão referida no artigo anterior, o júri reúne para apreciação da prova e para 
deliberação sobre a classificação final do candidato através de votação nominal fundamentada, não sendo 
permitidas abstenções. 
2 – O presidente do júri dispõe de voto de qualidade, podendo também participar na decisão quando 
tenha sido designado vogal. 
3 – A classificação final é expressa pelas fórmulas de Recusado ou Aprovado, podendo o regulamento de 
doutoramentos prever a atribuição de uma qualificação ao candidato aprovado. 
4 – Da prova e das reuniões do júri é lavrada acta, da qual constarão os votos de cada um dos seus 
membros e respectiva fundamentação. 
CAPÍTULO IV 
Disposições finais 
Artigo 30. º Doutoramentos honoris causa 
1 – O regime de atribuição de doutoramentos honoris causa constará de regulamento a elaborar por cada 
instituição. 
2 – A atribuição de doutoramentos honoris causa a individualidades estrangeiras deve ser precedida de 
audição do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros. 
Artigo 31. º Aplicação dos estabelecimentos universitários não integrados 
As instituições de ensino universitário não integradas em universidades podem atribuir o grau de doutor 
quando tal se encontre previsto nos seus estatutos. 
Artigo 32. º Disposições revogatórias 
1 – São revogados: 
a) Os Decretos-Leis n.ºs 263/80 e 264/80, ambos de 7 de Agosto; 
b) O Decreto-Lei n.º 388/70, de 18 de Agosto. 
2 – Aos candidatos que tenham solicitado admissão ao mestrado ou ao doutoramento aplica-se o regime 
jurídico vigente à data em que foram apresentadas as candidaturas. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Agosto de 1992. – Aníbal António Cavaco Silva – 
António 
Fernando Couto dos Santos. 
Promulgado em 25 de Setembro de 1992. 
Publique-se. 
O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendado em 30 de Setembro de 1992. 
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 
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Anexo 2  

Decreto-Lei nº 230/2009 de 14 de Setembro, in Diário da República, 1.ª série — N.º 178 — 14 

de Setembro de 2009  

 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
 
A atribuição do grau de doutor a criadores de obras e realizações resultantes da prática de projecto em 
domínios e formas dificilmente compagináveis com o modelo dominante da tese de doutoramento tem 
sido objecto de crescente reconhecimento internacional, dispondo-se hoje de um património de 
experiência relevante nesta matéria em várias áreas de actividade. 
Em alguns desses domínios, o conhecimento novo produzido encontra-se, parcial ou totalmente, 
incorporado em obras e realizações. Embora o significado e o contexto desse conhecimento possa ser 
descrito por palavras, a sua compreensão mais profunda apenas pode ser atingida com referência a essas 
obras e realizações. Tais obras podem, designadamente, assumir a forma de uma obra ou conjunto de 
obras de concepção artística, composição musical, obra literária ou cinematográfica, encenação ou 
performance. 
Para a reflexão sobre esta matéria, e visando contribuir para a adequação do actual ensino das artes ao 
panorama internacional e para o desenvolvimento de economia cultural nacional, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior solicitou o parecer de um painel internacional de peritos que efectuou a 
análise do ensino superior artístico em Portugal. 
Como parte das recomendações formuladas, na sua maioria dirigidas directamente às instituições e aos 
agentes privados, surge a necessidade de superar, em certos casos, a forma tradicional da tese de 
doutoramento e o afastamento e desencorajamento que a mesma provoca nos criadores que 
desenvolvem, com base na prática de projecto, métodos de investigação típicos da actividade artística. 
Por outro lado, importa, ainda, introduzir no sistema de ensino superior nacional a possibilidade de 
realização do doutoramento com base na compilação de um conjunto de publicações científicas 
anteriores, publicadas em revistas com comités de selecção de reconhecido mérito, prática hoje 
internacionalmente utilizada. 
Neste sentido, e em condições de exigência equivalentes à da modalidade de doutoramento com base 
numa tese, introduz-se a possibilidade de obtenção do grau de doutor com base no reconhecimento e 
análise de obras, e com base em trabalhos científicos publicados. 
Finalmente, procede -se, ainda, à adopção de várias medidas de simplificação na área do ensino superior, 
designadamente através da desmaterialização do procedimento relativo ao processo individual do 
estudante e à emissão dos documentos que titulam os graus e diplomas, concretizando as medidas n.os 
56 e 62 do Programa Simplex’09. 
Foram ouvidos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e a Associação Portuguesa do 
Ensino Superior Privado. 
Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
Artigo 1.º 
Objecto 
1 — O presente decreto -lei procede à alteração dos artigos 31.º, 33.º, 34.º, 35.º, 38.º, 49.º e 50.º do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho. 
2 — O presente decreto -lei determina, ainda, a desmaterialização de procedimentos relativos ao 
processo individual do estudante e à emissão dos documentos que titulam os graus e diplomas, e 
simplifica o procedimento relativo à equiparação a bolseiro de docentes ou outros trabalhadores das 
instituições de ensino superior públicas. 
Artigo 2.º 
Alteração do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março 
Os artigos 31.º, 33.º, 34.º, 35.º, 38.º, 49.º e 50.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, passam a ter a seguinte redacção: 
«Artigo 31.º 
[...] 
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1 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor integra a elaboração de uma tese original 
especialmente elaborada para este fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da 
especialidade. 
2 — Em alternativa, em condições de exigência equivalentes, e tendo igualmente em consideração a 
natureza do ramo de conhecimento ou da especialidade, o ciclo de estudos conducente ao grau de doutor 
pode, nas condições previstas no regulamento de cada instituição de ensino superior, ser integrado: 
a) Pela compilação, devidamente enquadrada, de um conjunto coerente e relevante de trabalhos de 
investigação, já objecto de publicação em revistas com comités de selecção de reconhecido mérito 
internacional; ou 
b) No domínio das artes, por uma obra ou conjunto de obras ou realizações com carácter inovador, 
acompanhada de fundamentação escrita que explicite o processo de concepção e elaboração, a 
capacidade de investigação, e o seu enquadramento na evolução do conhecimento no domínio em que se 
insere. 
3 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor deve visar essencialmente a aprendizagem 
orientada da prática de investigação de alto nível, podendo, eventualmente, integrar, quando as 
respectivas normas regulamentares justificadamente o prevejam, a realização de unidades curriculares 
dirigidas à formação para a investigação, cujo conjunto se denomina curso de doutoramento, fixando-se, 
nesse caso, as condições em que deve ser dispensada a frequência desse curso. 
Artigo 33.º 
[...] 
1 — Os que reúnam as condições para acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor podem 
requerer a apresentação de uma tese, ou dos trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 
31.º, ao acto público de defesa sem inscrição no ciclo de estudos a que se refere o artigo 31.º sem a 
orientação a que se refere a alínea c) do artigo 38.º 
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artigo 34.º 
[...] 
1 — A tese, ou os trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 31.º, são objecto de 
apreciação e discussão pública por um júri nomeado pelo órgão legal e estatutariamente competente da 
universidade. 
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 — Pode, ainda, fazer parte do júri especialista de reconhecida competência na área científica em que se 
inserem a tese ou os trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 31.º 
5 — O júri deve integrar, pelo menos, três professores ou investigadores do domínio científico em que se 
inserem a tese ou os trabalhos previstos nas alíneas a) 
e b) do n.º 2 do artigo 31.º 
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artigo 35.º 
[...] 
O grau de doutor é conferido aos que tenham obtido aprovação no acto público de defesa da tese ou 
dos trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 31.º 
Artigo 38.º 
[...] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Eventual existência, devidamente justificada, de curso de doutoramento e, quando exista, a estrutura 
curricular e plano de estudos e as condições em que deve ser dispensada a respectiva frequência; 
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Processo de registo do tema do doutoramento; 
e) Condições de preparação da tese ou da apresentação dos trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do 
n.º 2 do artigo 31.º; 
f) Regras sobre a apresentação e entrega da tese ou dos trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 
do artigo 31.º e sua apreciação; 
g) Regras sobre os prazos máximos para a realização do acto público de defesa da tese ou dos trabalhos 
previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 31.º; 
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h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) Regras sobre as provas de defesa da tese ou dos trabalhos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do 
artigo 31.º; 
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artigo 49.º 
[...] 
1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 — A emissão de qualquer dos documentos a que se refere o n.º 2 é acompanhada da emissão de 
suplemento ao diploma nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho. 
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 — A solicitação de emissão e a emissão de qualquer dos documentos a que se referem os n.os 2 e 4 
pode ser feita por via electrónica, nos termos a fixar por cada instituição de ensino superior, fazendo 
prova para todos os efeitos legais e perante qualquer autoridade pública ou entidade privada. 
Artigo 50.º 
[...] 
1 — As dissertações de mestrado e as teses de doutoramento, bem como os trabalhos previstos na alínea 
a) do n.º 2 do artigo 31.º e a compilação escrita prevista na alínea b) do mesmo número estão sujeitos: 
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Artigo 3.º 
Avaliação 
A experiência de concretização das modalidades de doutoramento a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º 
do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho, na 
redacção dada pelo presente decreto-lei, é objecto de avaliação pela Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior, cinco anos após a data da sua entrada em vigor. 
Artigo 4.º 
Desmaterialização de processos 
O processo individual do estudante contém toda a informação relevante sobre a sua identificação e 
percurso académico e pode existir apenas em formato electrónico no quadro legal aplicável. 
Artigo 5.º 
Simplificação de procedimentos 
1 — Os despachos de equiparação a bolseiro de docentes, investigadores e outros trabalhadores das 
instituições de ensino superior públicas não carecem de publicação no Diário da República. 
2 — Os despachos de equiparação a bolseiro de duração superior a seis meses estão sujeitos a 
publicação no sítio da Internet da instituição de ensino superior. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de 
Julho de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa 
— José Mariano Rebelo Pires Gago. 
Promulgado em 31 de Agosto de 2009. 
Publique -se. 
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Referendado em 1 de Setembro de 2009. 
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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Apêndice 1 

Lava as tuas mãos nas minhas…  

Síntese do processo de execução 
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Apêndice 2 
 
Caminhando…  
Fragmentos do processo 
 
 

1. Árvores e raízes das magnólias 
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2. O espaço 
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3. Maquetas  
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4. Imagens do processo de realização no espaço 
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Apêndice 3 
 
 
Em 2008, eu e o meu colega, igualmente Assistente, Rui Ferro, organizamos um grupo de 

aulas públicas na F.B.A.U.P.1 para os estudantes em Artes Plásticas, Seminários de Escultura 

(responsabilidade docente de Rui Ferro) e Arte e Espaço (responsabilidade docente de Rute 

Rosas), mas abertas a toda a comunidade e ao público. 

 

 

Um dos convidados foi o Artista Plástico e docente em Artes Plásticas José Spaniol que 

apresentou uma abordagem sobre obras seleccionadas durante os últimos 15 anos e 

analisadas sob estes dois aspectos: Verticalidade e Espelhamento2

                                           
1 Estas aulas foram registadas em vídeo por estudantes e os textos que se apresentam derivam da passagem para 
texto das palavras/depoimentos dos convidados. Os textos sofreram alterações de passagem da oralidade para 
discurso escrito. Os convidados para estas aulas foram: Claudia Paim, Volker Schnüttgen, Enric Tormo Ballester, Joana 
Pimentel e Néle Azevedo. 

. 

2 SPANIOL, José, São Paulo, 2008, in texto para divulgação da aula.  
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 José Spaniol, FBAUP. Créditos fotográficos João Lima. 

Como introdução ao tema da aula, José Spaniol fez referência ao exercício do falar do seu 

trabalho considerando que “os artistas têm uma maneira de se referir ao próprio trabalho e 

analisar o próprio trabalho que é completamente diferente de outros metiers e de outras 

áreas3”. Isto porque “quando um artista escreve ou se coloca a investigar o seu próprio 

trabalho, faz isso de uma forma muito particular e muito, acredito eu, a partir da sua própria 

experiência (…) de uma maneira completamente diferente que a do filósofo, que a do 

historiador, que a do crítico4

Deste modo, o que Spaniol pretendeu na sua apresentação foi esclarecer que a forma como o 

artista se aproxima das outras áreas do conhecimento é “muito mais à procura da prática do 

que à procura da teoria. (…) Uma diferença, uma particularidade (…) quando nos aproximamos 

desses assuntos”. Isto porque “o artista sempre se aproxima das coisas a partir do seu próprio 

trabalho, sempre se aproxima dos assuntos todos, e inclusive recebe as influências todas a 

partir da sua própria prática, da sua experiência

”.  

5

E nesta reflexão, realizada ao longo de alguns anos “tentando descobrir uma certa unidade, 

tentando entender um princípio de articulação, de composição” pelas aproximações, pelos 

assuntos ou pelos procedimentos, encontrou aquilo que resolveu “chamar verticalidade e 

espelhamento

” – do vivido ou do vivencial. 

6

“Com o passar do tempo tornaram-se mais claros e ganharam importância. Esses aspectos 

estão ligados entre si e criam alguns desdobramentos de acordo com as suas particularidades. 

Verticalidade aparece ligado ao tema ascensão e um ponto de vista; espelhamento liga-se às 

ideias de reverberação e um observador em movimento

”. 

7

                                           
3 SPANIOL, José, in José Spaniol: Verticalidade e Espelhamento, aula pública na FBAUP, 20 de Fevereiro de 2008. 

”. 

4 SPANIOL, José, in aula pública na FBAUP, 19 de Fevereiro de 2008, op.cit. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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A presença do quotidiano na sua obra - como um impulsionador ou motor - mantém a 

memória de situações comuns, embora os objectos que utiliza sofram uma espécie de 

metamorfose no sentido em que sem anular completamente a sua leitura ou estrutura 

essencial já não coincidem nem servem a não ser para a contemplação. Além disso, o modo 

como José Spaniol nos posiciona nos espaços perante as suas obras, modifica e levam-nos a 

questionar a imagem preconcebida que temos dos mesmos. Desorganiza e destabiliza os 

preceitos estabelecidos promovendo sensações de estranheza na percepção.  

“Torna-se uma estratégia poética – os objectos me oferecem uma possibilidade de percepção 

do mundo de interlocução, de compreensão dos fenómenos à minha volta como se num jogo 

de articulações pudesse reflectir o mundo em sua superfície8

Cadeiras, camas, escadas, espelhos ou livros, são alguns dos objectos que recolhe, reorganiza, 

reestrutura poeticamente e formaliza bi e tridimensionalmente. José Spaniol expressa-se em 

meios que vão desde a gravura, à cerâmica, da pintura, à escultura nos mais diversos 

materiais, passando pela fotografia ou pela instalação o que não permitem vinculá-lo a uma 

matéria ou meio. Existe e persiste uma unidade que se reflecte e espelha nas mais diversas 

obras – desde Mirante, 1997, Biblioteca, 2001, Colunas, 2003, A casa e o bosque, 2005, ou a 

série O descanso da sala, 2006, que se materializa em esculturas, instalações ou fotografias.  

”. 

Na primeira versão de Colunas e no dia da abertura da exposição no Centro Universitário Maria 

Antónia, em S. Paulo, José recorda uma experiência sentida como um presente.  

“Um senhor veio-me cumprimentar e perguntou se eu que tinha feito aquilo, eu disse que sim 

e ele me disse assim: Olha, eu não tenho absolutamente nada a ver com artes plásticas, eu 

não frequento exposições, eu não entendo muito bem o que é que o senhor fez aqui, (…), 

estou aqui porque cheguei mais cedo para um compromisso e então vi muita gente entrando 

no prédio e decidi entrar atrás para ver o que é que estava acontecendo. (…) Quando eu vi a 

sua sala, a primeira coisa que eu pensei foi: O que sustenta essas colunas? O que existe aí em 

cima? 

Essa pergunta foi um presente porque, na verdade, estava querendo fazer mas não tinha 

formulado ainda, e hoje, quando penso nisso, é verdade que o que existe lá em cima, o que 

existe fora dessa sala é o que essas colunas sustentam9

Além disso, o senhor acrescentou que era construtor, que calculava colunas e que tinha ficado 

desesperado ao imaginar o peso que estaria no piso de cima. “Mas aí ele também me disse, 

me deu a posta da coisa que estava faltando e falou: A princípio eu não identifiquei, mas 

existe um remate quando a coluna encontra com a laje de cima que o senhor esqueceu de 

fazer, então, eu identifico as que são originais, as verdadeiras, digamos assim, e as que não 

são. 

”. 

                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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A partir dessa conversa rápida entendi essa sensação de vazio que a sala tinha – quanto mais 

colunas eu colocava, mais vazia ela ficava; essa sensação de vazio da sala parecia que 

projectava para fora da sala, quer dizer, para o topo da sala, um volume virtual10

Podemos criar relações directas entre a A casa e o bosque e O descanso da sala, nas suas mais 

diversas formalizações plásticas, pois em todas estas obras a verticalidade e o espelhamento 

se confirmam, se configuram e reconfiguram diversamente. A todas fazemos associações ao 

quotidiano mas igualmente ao sonho e ao devaneio, ao inventar histórias que nos transportam 

para lugares ilimitados, impalpáveis ou improváveis – esse sentir poético do qual a expressão 

formalizada apresenta-se como catarze ou necessidade extrema de exteriorizar o que se passa 

dentro de nós.  

” – estes 

momentos são raros, mas marcantes nas nossas vidas. São sentidos como ofertas, prendas, 

uma espécie de aplausos sinceros e descomprometidos ao mesmo tempo que nos servem de 

ensinamentos – recordo-me de alguns episódios relatados nas c@rtas. 

Quando interiormente tudo parece estar resolvido surgem novos problemas porque não somos 

especialistas em todos os procedimentos, técnicas, meios ou ferramentas. Deparamo-nos com 

as mais diversas situações, pois o mais importante é que a ideia se concretize e que as 

matérias respeitem o que intuímos ou o que projectamos.  

“Bom, até posso construir por encaixe, posso criar encaixes de modo a encaixar e monto essa 

cadeira dupla – a propósito de O descanso da sala. Mas em seguida eu percebi que se eu 

fizesse isso, aquilo ainda seria uma cadeira, eu não conseguiria retirar esse objecto do mundo 

normal, do quotidiano, para virar uma outra coisa, ela teria que ter uma coisa irreversível, 

então eu comecei a construir as cadeiras com uma madeira só, (mas) eu não sou carpinteiro, 

eu não tenho familiaridade com esses processos todos, então (…) desenvolvi o procedimento 

que adoptei quase como um alfaiate. (…) Comecei a construir moldes de cartão (…) para ir 

lidando com essas curvas, com esses ângulos e colocava em cima da madeira, ia riscando e 

cortando de uma maneira completamente empírica onde o que orientava a construção do 

objecto era simplesmente o olhar, tentando chegar no limite do equilíbrio, para a peça ficar de 

pé11

 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10 Ibidem.  
11 Ibidem. 
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Re: Rute Rosas - pedido a artistas  
From: jpspaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
Sent: Friday, June 12, 2009 12:37:37 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 
jose FINA...pdf 
Download(2.2 MB) 
 
Querida Rute, 
vou botar o penso para funcionar e responder tudo bem caprichadinho. Dia 20 será abertura 
da minha exposição de doutorado e no dia 25 a banca final. Seja o que Deus quiser!! 

Bj grande, até breve, 

Zusé. 

PS: ando com saudades imensas do Porto.  

 

José Spaniol Tímpano 
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Tímpano, 2009, terra batida, 400cm x 400cm ø 
 
de 21 de Junho a 22 de Novembro de 2009 
abertura dia 20 de Junho, sábado, das 15 às 17 horas encontro com o artista dia 22 de Agosto, sábado, às 11h 
Capela do Morumbi Av. Morumbi 5387 Morumbi São Paulo SP 
de terça a domingo das 9 às 17h entrada franca 
agendamento de visita orientada para grupos e programação do Museu da Cidade de São Paulo 
www.museudacidade.sp.gov.br 
 
ficha técnica da exposição 
produção executiva 
Madai Produções – Angela Magdalena 
texto 
Paulo Reis 
projeto gráfico 
Marcia Pastore 
fotografia 
Adriana Veiga 
Helena Martins-Costa 
projeto de iluminação 
Clara Luz – Beto Kaiser 
construção 
Fernando Minto 
Paulo Montoro 
fôrmas 
Cenotech 
assessoria de imprensa 
Pool de Comunicações – Marcy Junqueira 
apoio cultural 

HAP Galeria          Prefeitura de São Paulo. Secretaria de Cultura 
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RE: Rute Rosas - pedido a artistas 

From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Friday, June 12, 2009 12:57:49 PM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 
meu querido: 
  
estou certa que terás o maior dos sucessos. 
o folder está lindo e depois quero ler a tua tese. 
  
quem me dera estar presente, mas conta com a minha presença em pensamento para dar 
força. 

tu és fantástico!!!! 
  
beijos amigos e saudades, 
rutchinhá 

 

caro doutor 
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Monday, July 13, 2009 2:12:35 PM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 

desculpa só escrever agora, mas queria saber como foi tudo com o teu doutorado... 
conta, conta! 
estou super curiosa! 
  
beijos enormes, 

rute 

 

Re: Rute Rosas - pedido a artistas  
From: jpspaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
Sent: Tuesday, July 21, 2009 9:31:48 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

Querida Rute, 
 
o doutor sobreviveu, 3 dos membros da banca elogiaram muito o trabalho e a última trouxe 
um saco de pedras e ficou mostrando para mim. No final, como não encontrou oportunidade 
teve que levar o saco de pedras de volta para casa, não teve coragem de jogar nenhuma. Mas 
ficou o tempo todo fazendo ameaças. 
Querida vou fazer a lição de casa e envio para você, 

Beijinho, 
Zusé 
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RE: Rute Rosas - pedido a artistas  
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Wednesday, July 22, 2009 10:44:03 AM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 
querido Doutor, 
  
é sempre assim! e já é bom ter sido só uma sacola de pedras, por vezes são duas.  
fico muito feliz por ti. 
  
aguardo que me escrevas! 
um beijo e saudades, 
rute 
 

Re: RE: Rute Rosas - pedido a artistas  
From: jpspaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
Sent: Monday, July 27, 2009 3:52:35 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

1- A plasticidade proporciona uma liberdade imensa permitindo, mesmo, ocultar aquilo que eu 
não quero mostrar. 

A plasticidade é feita de infinitos planos, aquilo que vemos está ali para ocultar alguma coisa.  

2- Cada fruidor interpreta a obra de acordo com os seus valores e a sua forma de ver o 
mundo. 

O observador  confronta a sua experiência com algo que é atemporal.  

3- Se eu tivesse que escrever um texto explicando tudo o que vai acontecendo comigo, o que 
vou pensando em relação ao trabalho, desde que o inicio mentalmente até o terminar, não 
seria capaz de o publicar. 

Quando tento contar o sonho da última noite, não é mais o meu sonho, a linguagem modifica 
tudo.  

4- Durante o processo de criação de uma obra existe autocensura. 

Quando estou trabalhando ocorre um diálogo com pelo menos uma dezena de pessoas. 

beijinho, Zusé 

 

RE: Rute Rosas - pedido a artistas 

From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Wednesday, July 29, 2009 12:17:26 PM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 
Querido, obrigada! 
  
gostaria que me enviasses dois nomes de dois artistas plásticos, ou não com os quais te 
identifiques e duas imagens do teu trabalho. 
um beijo, 
rute  
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Re: RE: Rute Rosas - pedido a artistas  
From: jpspaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
Sent: Wednesday, July 29, 2009 3:15:36 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 

 
2 attachments (total 1008.7 KB) 

 
Bom! sem ser artista plástico vamos de Merce Cunningham e no caso do artista plástico 
vamos de Joseph Beuys.  

beijinho, 
Zé 
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RE: Bienal  
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Saturday, April 17, 2010 9:42:48 AM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 
querido Zé, 
que notícia maravilhosa! 
nem vale a pena dizer que esse convite é apenas um reconhecimento de anos de dedicação à Escultura. 
fico mesmo feliz por ti... aproveita ao máximo! 
  
vai dando notícias...  
um abraço no coração, beijos para a Helena e para o Rodrigão 
estão todos de parabéns! 
Rute 
  

 
Date: Fri, 16 Apr 2010 16:18:07 -0300 
From: jpspaniol@uol.com.br 
Subject: Bienal 
To:  
 

 
Queridos amigos do outro lado do rio salgado, 
gostaria de dividir com vocês a alegria pelo convite para participar da próxima Bienal de São Paulo. 
Beijo para todos, 
até breve, 
José 
PS- como ouvi dizer algumas vezes: "antes à tarde do que nunca". 
  
José Spaniol 
www.josespaniol.com 
 

Re: RE: Bienal  
From: 

josé Spaniol (jpspaniol@uol.com.br)  
Sent: Saturday, April 17, 2010 8:59:22 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 
Arte e Es...pdf 
Download(502.3 KB) 
 

Oi Rutinha, 

obrigadíssimo, estou muito feliz. Envio em anexo fotos de um trabalho que fiz por aqui. 

Bj, até breve, 
Zé 
PS1 mostra pro Isaque tb 
PS2 Helena vai expor na quase galeria em junho 
PS3 não se esqueça dos nossos planos de intercâmbio UNESP PORTO 
 

José Spaniol 
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José Spaniol 

Exposição Arte Espiritualidade 

Mosteiro de São Bento 

São Paulo 

Edital Arte e Patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   2009, Lousas, ardósia, 185x140 cm 
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2010, Firmamento, genuflexório e roliço de eucalipto, medidas variáveis 

 

 

 

 

 

 

             
 

2010, Firmamento, detalhes 

 



841 

 

 
2010, Firmamento, livros e roliços de eucalipto, medidas variáveis 
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2010, Firmamento, roliços de eucalipto, medidas variáveis 

 

 

Em 2010 e para a exposição Arte e Espiritualidade, realizada no Mosteiro de São Bento em São 

Paulo, José Spaniol apresentou um grupo de instalações intituladas Firmamento, Ascensões e 

Parlatórios. 

Não tive a oportunidade de fruir directamente destas obras, mas assim que José Spaniol me 

enviou o pdf com as imagens da exposição, não tive dúvidas relativamente à vontade e ao 

sentido que estas faziam neste trabalho pelo que pedi-lhe que me falasse um pouco sobre 

elas. 
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RE: Bienal  
From: rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
Sent: Sunday, April 18, 2010 10:00:32 AM 
To:  zé spaniol (jpspaniol@uol.com.br) 
 

que exposição fantástica! 
incrível! 
muito bom! 
  
gostava muito que me falasses um pouco mais dela...  
...  
não achas que seria fantástico que eu abordasse contigo, num diálogo, questões que se podem colocar 
entre o teu trabalho, essa exposição, e a minha tese? 
porque me parece que quer o título da exposição, quer as peças, o lugar, as relações de tempo e espaço, 
se enquadram bastante no meu tema: 
"o projecto artístico e a autocensura como agentes da poética processual da criação". 
diz-me alguma coisa... 
se achares bem, claro! 
  
beijos e mais beijos, 
Rute 

 
Re: RE: Bienal  
From: 

josé Spaniol (jpspaniol@uol.com.br)  
Sent: Tuesday, April 20, 2010 1:53:14 PM 
To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 
 

Querida Rute, 

acho incrível e gostaria de participar sim. Penso que podemos iniciar aquela idéia de intercâmbio já com 
este depoimento. Precisamos pensar num formato adequado para isso acontecer. Que tal? Ao final 
podemos transformar uma parte da nossa conversa num artigo (desde que não crie nenhum problema 
com o seu doutorado). Bom! Me diga o que fazer. 

Beijo 
Zé. 
José Spaniol 
www.josespaniol.com 
 

 

From: rrosascontacto@hotmail.com 
To: jpspaniol@uol.com.br; rrosascontacto@hotmail.com 
Subject: rute de volta! 
 
Meu querido, 
 
nem sei por onde começar.... 
faz tempo que não falamos! 
bem, finalmente falta pouco para entregar a tese... nem imaginas as desventuras e tb algumas 
aventuras... 
envio-te um documento que tem os nosso e-mails e gostaria muito de falar contigo sobre isso. 
 
vou ligar mais tarde. 
um beijo enorme, 
rute 
 

http://www.josespaniol.com/�
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rute rosas < rrosascontacto@hotmail.com > escreveu: 
 
espero que tenhas lido o outro e-mail. 
 
como estava a dizer faltam pouco para entregar a minha tese/obra. 
 
para que tenhas uma ideia - título 

A Autocensura como Agente Poético Processual da Criação Escultórica - Projectos, 
Processos e Práticas Artísticas  

Corpo e organização – Momentos (acções) /Tempos 
Para a leitura e fruição desta tese/obra, procuramos uma organização que apoie e oriente o fruidor.  

Motivações: 
- Este trabalho não é uma publicação mas sim uma edição de artista policopiada, um objecto composto por partes, 
que formam uma edição assinada e numerada; 
- Os conteúdos e material original deste trabalho assumem-se como a obra/corpo escultórico a ser apresentado no 
acto público da apresentação deste trabalho em formato expositivo - socialização; 
- Este documento/edição de artista/tese-obra apresenta-se com uma orientação de leitura, não-narrativa e que por 
opção e facilitação ao leitor/fruidor, se organiza por dois Momentos (acções) /Tempos que se interligam: 
Momento (acção) 1 
– Correspondente aos princípios que enunciam, enquadram e justificam quer o tema como a sua contextualização no 
tempo e no espaço; 
– O processo que origina e fundamenta o Momento 1. 
O Momento (acção) 1 é igualmente um objecto aglutinador.  
Se a sua aparência nos remete para as embalagens de transporte de obras de arte, inclui igualmente dentro de si uma 
obra (assinada e numerada) e que, pelas suas características poderá ser alterada ou mesmo destruída através da sua 
fruição – o seu tempo de existência material é o tempo que o fruidor lhe destinar e a sua forma alterar-se-á 
dependendo da acção do seu fruidor. 
Lava as tuas mãos nas minhas…é o título da escultura - 150 exemplares assinados e numerados - produzida com a 
colaboração da CRERE Portugal – www.crereportugal.com 
Criativamente cada fruidor sentirá e participará de maneira distinta, agindo/actuando na direcção de uma possível 
finalização do processo. 
Momento (acção) 2 
– Exposição – Socialização – Acto Público  
O formato em que este trabalho é apresentado tem um original/obra e é segundo a organização espacial e temporal 
dessa obra – um corpo escultórico construído com as matérias e conteúdos da investigação. Trata-se, sucintamente, 
de um hipertexto analógico apresentado em dois formatos: este que agora se apresenta e um outro a apresentar no 
acto público – juntos formam um todo, sendo que o Momento (acção) 2 tem uma autonomia distinta da do Momento 
(acção) 1. 
Ser um hipertexto – analógico ou não - tem implicações, nomeadamente, no que diz respeito a uma conclusão que é 
inevitavelmente impossível para quem escreve por se tratar de um contínuo de relação umbilical com a experiência 
vivida ou a viver. Sem qualquer dramatismo, esta experiência só termina com o fim da vida.  
 
(colocado neste formato por ser uma repetição daquilo que consta na Tese/Obra) 
 
Bem, isso quer dizer que o texto que se apresenta, principalmente as c@rtas são parcialmente 
censuradas, o que quer dizer que ninguém consegue ler. O que acontece é que eu e o meu orientador 
estivemos durante mais de 3 anos escrevendo um ao outro e eu ia procurando por tudo no papel, tudo 
mesmo... e claro que não faço esse streap... então as obras são as possíveis formalizações, porque eu 
não sou escritora.  
e mesmo que fosse... o recurso à metáfora, por exemplo. 
 
então as ligações são feitas a trabalhos. quer meus como de outros autores. 
resta falarmos um pouco...  
até já,  
rutchinhá 
 
 
From: jpspaniol@uol.com.br 

To: rrosascontacto@hotmail.com 

Subject: Re: hoje 

 

Querida Rute, 

Vou ler com calma seu texto, mas antes mesmo de ler podes contar comigo.  

http://www.crereportugal.com/�
http://mce_host/compose?to=c@rtas�
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Beijo, até breve, 

Zé. 

José Spaniol 

www.josespaniol.com 

 

 

 

rute rosas < rrosascontacto@hotmail.com > escreveu: 
 
Zé: 
muito obrigada pelo teu CV. 
e seria muito bom ter-te no juri, até porque isso pode ajudar para situações futuras de intercambio que 
já falamos faz tempo. 
 
entretanto, seria muito bom que visses o primeiro e-mail que te enviei. 
juntei os nossos emails num documento. se leres vais ver que ficamos a meio do processo. a ideia seria 
que falasses um pouco das obras Firmamento de 2010 . Pode ser? 
 
queria incluir esse depoimento teu na tese, principalmente pelas relações que tem com o 
espaço, por outro tipo de espalhamento não evidente, pelo uso desses materiais, e porque me 
passam uma sensação de pressão, por vezes mesmo de agrilhoamento...  
serem em eucalipto ainda parece reforçar mais... parece que sugam tudo... como a religião? 
 
beijos 
 
rute 

 

From: jpspaniol@uol.com.br 
To: rrosascontacto@hotmail.com 
Subject: Re: RE: hoje 
 
Ok, 
tens que entregar logo o material os volumes não é?  
Ando angustiado com o tanto de coisas que tenho para fazer, mas passo você na frente dos outros. 
Bj, 
Zé.  
www.josespaniol.com 

rute rosas < rrosascontacto@hotmail.com > escreveu: 

 
querido...  
bem sei que já deveria ter feito isso, desculpa! 
 
gostava muito de incluir esses trabalhos. 
 
se der para escrever alguma coisa até ao final da semana... fantástico. 
 
beijos e anima, vai! 
 
rutinha  
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As imagens da exposição tinham-se inexplicavelmente mantido presentes. Conheço muitas 

obras do José Spaniol e talvez por não ter fruído directamente desta exposição me despertasse 

ainda mais curiosidade.  

Tenho a sensação de que me sentiria em suspensão, quase vazia, como se os ambientes me 

sugassem por serem inacessíveis. Fiz claramente associações ao espaço onde se apresentam, 

mas igualmente à escolha de troncos de eucalipto quer pela sua dimensão em altura que 

parece ascender ao céu, como por muitas das suas características: crescem rápida e 

descontroladamente, adaptam-se facilmente às mais diversas condições climáticas o que os 

torna proveitosos economicamente mas uma espécie invasora, quase que uma praga; são 

muito resistentes, mesmo ao fogo e libertam óleos combustíveis. Além disso, eucaliptos 

apoiam fundamentalmente a indústria da celulose e consequentemente do papel o que associei 

aos livros presos nos tectos do espaço. 

Tudo fazia sentido com o que conheço da poética plástica do José Spaniol, com essa inversão 

do nosso olhar, da nossa localização no espaço, nas relações que estabelecemos com os 

objectos o que esperamos ou depositamos simbolicamente neles – essa instabilidade na qual 

vamos vivendo, as crenças, os espelhamentos reais ou imaginários.  

 

 

Re: RE: hoje  
From: 

josé Spaniol (jpspaniol@uol.com.br)  

To:  rute rosas (rrosascontacto@hotmail.com) 

 
1 attachment (31.0 KB) 

Firmament...doc 

Download(31.0 KB) 

Rute, 
 
o texto foi feito com uma colcha de retalhos, recuperei várias anotações que tinha feito em momentos diferentes. Está 
meio estranho como uma colagem. Se tivéssemos mais tempo  gostaria de falar mais sobre cada uma das instalações. 
Fique a vontade para fazer o que quiser com as notas, Gostei da idéia dos eucaliptos sugando tudo, mas não consegui 
falar sobre o assunto. 
 

Bj, 
Zé. 

José Spaniol 

www.josespaniol.com 
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Firmamento, palavra que designa sustentação, alicerce, ou base, também se refere à 

abóbada celeste, ao céu ou a parte visível do espaço, onde se localizam os astros. Nos oferece 

simultaneamente um padrão e também a sua exceção: o ciclo entre os planetas, as órbitas 

regulares, as proporções e as distâncias, em contra partida à uma ordem que nunca se fecha, 

ocultando sempre a sua regra. Longe de ser decifrada, cada revelação indica apenas um novo 

enigma. Por um lado cria a idéia de solidez, apoio e estabilidade, mas curiosamente se refere a 

algo dinâmico, em transformação, que desaba constantemente sobre nós. O Firmamento se 

sustenta sobre o abismo. 

Desenvolvi estes trabalhos enquanto caminhava pelos longos corredores do mosteiro, 

favorecido por uma arquitetura que nos leva facilmente à concentração e a um certo 

distanciamento. O mosteiro parecia estar em perspectiva, com os seus corredores sempre 

indicando um determinado ponto de fuga. Ao longo dos dias, durante a montagem da 

exposição, percebi que as relações espaciais eram impregnadas pela virtualidade da 

arquitetura. Como num escorço, a permanência no interior do mosteiro criava um 

distanciamento virtual em relação ao espaço exterior. 

A arquitetura do mosteiro contribuía para uma especulação em torno de temas como 

verticalidade e espelhamento; reverberação e equilíbrio; ascensão e queda. A instalação 

Firmamento foi colocada nesse eixo vertical. Penso que destacava uma perspectiva aérea, que 

nos colocava sempre a olhar para o alto. Não se definia por aspectos fixos, ocupava diversas 

salas e suas dimensões eram variadas, diante deles também flutuamos um pouco. A repetição 

dos troncos de eucaliptos sugeria um espelhamento entre a parte de cima e a parte de baixo, 

olhar para o alto criava uma certa vertigem, enfraquecia as medidas, dissolvia um pouco os 

limites, promovia uma instabilidade delicada, quase um desconforto. 

Como num espelho os objetos escorados no alto estavam invertidos, adquirindo um novo 

sentido. Em sua posição habitual eram reconhecidos e reafirmavam nosso mundo papável, 

postos no alto criavam instabilidade, fragilizados pelo enfraquecimento de suas referencias. No 

meu trabalho noto que além da referência aos objetos cotidianos, existe um outro conteúdo 

que participa de modo decisivo na criação das peças. As imagens emergem de um 

determinado ponto de vista e a ele estão ligadas. Sugerem ao observador um modo de olhar 

para a obra, questionando sua visão preconcebida dos objetos. Como uma forma de 

compensação ao vazio deixado pela falta de função, o olhar do observador complementa a 

imagem, sua presença confere um sentido à obra. A relação é de estranhamento, o trabalho 

não reafirma a ordem do mundo ou a ela se agrega; provoca, em vez disso, mais 

desestabilização do que quietude. 

 

 

 

 

 
 



848 

Apêndice 4 
 
Guide to Re-Creating “Untitled” (Perfect Lovers) by Felix Gonzalez-Torres, 
in http://www.temporaryservices.org/Perfect_Lovers.pdf  
 

Guide to Re-Creating “Untitled” (Perfect Lovers) by Felix Gonzalez-Torres 
 
From 1987-1990 Felix Gonzalez-Torres made an edition of 3 plus 1 artist’s proof of “Untitled” (Perfect 
Lovers). The work consists of two store-bought clocks signed and dated on a label on the back of each 
clock. “Un titled” (Perfect Lovers) was included Gonzalez-Torres’ 1994 exhibition, “Traveling,” at The Re 
naissance Society in Chicago. The version on view at The Re naissance Society was made specifically for 
that presentation of this retrospective and was unsigned and not dated. Though this was created as an 
‘exhibition copy’ it is still currently hanging in the office of the Renaissance Society. 
 
Much of Felix Gonzalez-Torres’ work attempted to dispel the notion of a single, discrete original. His 
candy piles were made available to viewers to snatch up. By entering in a partnership with a collector, 
Gonzalez-Torres gave the owner the responsibility of replenishing his work. A collector might give the 
work to an institution that would then over see the work’s permanence. 
This was something Gonzalez-Torres was interested in – that there would be a care taker for his work 
and ideas long after he was gone. By re-creating “Untitled” (Perfect Lovers) based on the instructions 
provided, we believe it is possible to faith fully present the work of Felix Gonzalez-Torres in your own 
home, and to be a care taker for the values and ideas ad dressed in his work. 
 

 

 
 

 
 
Details about Materials and Execution 
 
1. Purchase two identical black-framed, battery operated commercial clocks with a 14” diameter. 
2. Set both clocks to the same time. 
3. Hang clocks at a height and location desirable to you. Place clocks directly next to each other touching 
(as in illustration). 
 

Temporary Services 
202 S. State Street, Suite 1124 

Chicago, IL 60604 
www.temporaryservices.org 

http://www.temporaryservices.org/Perfect_Lovers.pdf�
http://www.temporaryservices.org/�
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Apêndice 5 

 

Olho-te a dormir, a cabeça entornada sobre o meu ombro. Sei que do meu corpo doente 

fizeste a tua praia12

 

 

Com a minha caligrafia escrevo a frase como aconteceu na exposição Não há príncipe azul no 

elefante cor-de-rosa e transcrevo em croché.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 palavras “escritas” em croché e letra “o” - fundição directa em latão 

Já experimentei fundir em diversos metais palavras escritas em croché. Neste caso ainda estou indecisa. 

Tem algum brilho mas também dor, demora muito tempo, mas é nobre. 
Os resultados deste processo são inesperados porque vou perder a forma em fio e pode acontecer que 
algumas palavras não permitam uma leitura completa… isso não me preocupa. 
Pretendo uma fixação à parede que encaixe no meu corpo – silhueta não-visível. 
O processo e o seu sentido inquietam-me. 
2008/09 
                                           
12 AL BERTO, 24 DE JULHO de 1982, in O Medo – trabalho poético 1974 – 1997, 4ª edição, Assírio & Alvim, Fevereiro 
2009, Lisboa, p. 231.  
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Apêndice 6 

 

OITICICA, Hélio, BASES FUNDAMENTAIS PARA UMA DEFINIÇÃO DO PARANGOLÉ13

 

, 

1964, in Hélio Oiticica, comissariado: Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, Luciano Figueiredo, 

Lygia Pape, dir.: Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris; 

Projecto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro; Witte de With - Center for Contemporary Art, Rotterdam, Rio de 

Janeiro, Brasil, 1996, pp. 85/88. 

A descoberta do que chamo Parangolé marca o ponto crucial e define uma posição específica 
no desenvolvimento teórico de toda a minha experiência da estrutura-cor no espaço, 
principalmente no que se refere a uma nova definição do que seja, a obra. Não se trata, como 
poderia fazer supor o nome Parangolé derivado da gíria folclórica, de uma implicação da fusão 
do folclore à minha experiência, ou de identificações desse teor, transpostas ou não, de todo 
superficiais e inúteis (ver em outra parte o teórico do nome e como o descobri). 
A palavra aqui assume o mesmo caráter que para Schwitters, p.ex., assumiu a de Merz e seus 
derivados (Merz-bau, etc.), que para ele eram a definição de uma posição experimental 
específica, fundamental à compreensão teorética e vivencial de toda a sua obra. 
Aqui a especificidade é também bem marcante, nascida da criação do que chamo Penetráveis, 
Núcleos e Bólides, e que aqui assume dentro da arte contemporânea uma posição definida em 
correlação com as experiências desse teor. Não quero aqui a apreensão objetiva transporta 
dos materiais de que se constitui a obra, p.ex., plásticos, panos, esteiras, telas, cordas etc., 
nem essa mesma relação a objetos aos quais se relacionam as obras: p.ex., tendas, 
estandartes, etc. Essa relação das “aparências” com coisas já existentes existe mas não é 
primordial na gênese da idéia, ou talvez o fosse de outro ponto de vista do “porquê” dessa 
relação verificada no decorrer da realização da obra, da sua plasmação. O que interessa aqui 
no momento é a intenção “como” dessa plasmação da obra, da “intenção” primeira específica 
da mesma. Se bem que faça eu uso de objetos pré-fabricados nas obras (p.ex., cubas de 
vidro), não procuro a poética transposta desses objetos como fins para essa mesma 
transposição, mas os uso como elementos que só interessam como um todo, que é a obra 
total. Seria o que chamo a “fundação do objeto”, que se dá aqui na sua pura plasmação 
espacial, no seu tempo, no seu significado específico de obra. A cuba de vidro contém a cor em 
pó, p.ex., mas para a percepção da obra o que interessa é o fenômeno total que, em primeiro 
lugar, se dá diretamente e não em “partes”. Não é o “objeto” cuba e o “objeto” pigmento-cor, 
mas a “obra” que já não é o objeto no que possuía de conhecido, mas uma relação que torna o 
que era conhecido num novo conhecimento e o que resta a ser apreendido, um lado poder-se-
ia dizer desconhecido, que é o resto que permanece aberto à imaginação que sobre essa obra 
se recria. Aliás o objeto teorético “cuba de vidro” ou “pigmento-cor” já possuía também antes 
esse lado desconhecido, tanto assim que, na “fundação objetiva da obra”, surgiu a 
possibilidade de ser revelado esse lado até então desconhecido desses objetos, aqui na 
especificidade da obra, O que surgirá no contínuo contato espectador-obra estará portanto 
condicionado ao caráter da obra, em si incondicionada. Há portanto uma relação condicionada 
incondicionada na contínua apreensão da obra. Essa relação poder-se-ia constituir numa 
“transobjetividade” e a obra num “transobjeto” ideal. Não é aqui o lugar para desenvolver em 
detalhe essa teoria, mas procurar apenas situar uma definição generalizada desse ponto de 
vista. 

                                           
13 Parangolé é uma expressão idiomática, oriunda da gíria no Rio de Janeiro que possui diferentes significados: 
agitação súbita, animação, alegria e situações inesperadas entre pessoas. 
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Seria pois o Parangolé um buscar, antes de mais nada estrutural básico na constituição do 
mundo dos objetos, a procura das raízes da gênese objetiva da obra, a plasmação direta 
perceptiva da mesma. Esse interesse, pois, pela primitividade construtiva popular que só 
acontece nas paisagens urbanas, suburbanas, rurais, etc., obras que revelam um núcleo 
construtivo primário mas de um sentido espacial definido, uma totalidade. Há aqui uma 
diferença fundamental entre isso e o lato cubista, p.ex., da descoberta da arte negra como 
fonte riquíssima formal-expressiva etc. Era a descoberta de uma totalidade cultural, de um 
sentido espacial definido. Era a tentativa primeira e decisiva do desmonte da figura na arte 
ocidental, da dinamização expressiva da figura, da procura da dinamização estrutural do 
quadro tradicional da escultura etc. O Parangolé, porém, situa-se como que no lado oposto do 
Cubismo: não toma o objeto inteiro, acabado, total, mas procura a estrutura do objeto, os 
princípios constitutivos dessa estrutura, tenta a fundação objetiva e não a dinamização ou o 
desmonte do objeto. Não desenvolverei também aqui esse argumento em detalhe: quero 
apenas apontá-lo: cabe também à crítica de arte a tomada do assunto sob seu ponto de vista. 
Nessa procura de uma fundação objetiva, de um novo espaço e um novo tempo na obra no 
espaço ambiental, almeja esse sentido construtivo do Parangolé a uma «arte ambiental» por 
excelência, que poderia ou não chegar a uma arquitetura característica. Há como uma 
hierarquia de ordens na plasmação experimental de Núcleos, Penetráveis e Bólides, todas elas, 
porém, dirigidas para essa criação de um mundo ambiental onde essa estrutura da obra se 
desenvolva e teça a sua trama original. A participação do espectador é também aqui 
característica em relação ao que hoje existe na arte em geral: é uma “participação ambiental” 
por excelência. Trata-se da procura de “totalidades ambientais” que seriam criadas e 
exploradas em todas as suas ordens, desde o infinitamente pequeno até o espaço 
arquitetônico, urbano etc. Essas ordens não estão estabelecidas a priori mas se criam segundo 
a necessidade criativa nascente. O uso, pois, de elementos pré-fabricados ou não que 
constituem essas obras importa somente como detalhe de totalidades significativas, e a 
escolha desses elementos responde à necessidade imediata de cada obra. A relação dessas 
obras com objetos ou conceitos já existentes é porém de outra ordem, p.ex.: estandartes, 
tendas, capas etc. Há como que uma convergência da obra com esses objetos, ou melhor, 
uma semelhança aparente terminada a obra, ou já toma ela, desde o começo, essa aparência. 
Essa convergência dá-se, é claro, a priori: o estandarte é por excelência um elemento ou 
objeto ultra-espacial; há nele, implícito na sua estrutura objetiva, elementos que seriam os 
mesmos exigidos, p.ex., para exprimir uma determinada ordem espacial da estrutura-cor dada 
pelo objeto em si e pelo ato de o espectador carregá-lo. A obra tendo tomado, pois, a forma 
de um estandarte, não quis figurá-lo ou transpor o que já existe para uma outra visão, para 
um outro plano, mas se apropria dos seus elementos objetivos-constitutivos ao tomar o corpo 
ao plasmar-se na sua realização. Também a “tenda” é erigida pela relação ambiental que exige 
aqui um “percurso do espectador”, um desvendamento da sua estrutura pela ação corporal 
direta do espectador. Essa relação é pois contingente, inevitável e perfeitamente coerente 
dentro da dialética do Parangolé. 
O “achar” na paisagem do mundo urbano, rural etc., elementos Parangolé está também aí 
incluído como o “estabelecer relações perceptivo-estruturais” do que cresce na trama 
estrutural do Parangolé (que representa aqui o caráter geral da estrutura-cor no espaço 
ambiental) e o que é “achado” no mundo espacial ambiental. Na arquitetura da “favela”, p.ex., 
está implícito um caráter do Parangolé, tal a organicidade estrutural entre os elementos que o 
constituem e a circulação interna e o desmembramento externo dessas construções, não há 
passagens bruscas do “quarto” para a “sala” ou “cozinha”, mas o essencial que define cada 
parte que se liga à outra continuidade. Em “tabiques” de obras em construção, p.ex., se dão 
mesmo, em outro plano. E assim em todos esses recantos e construções populares, 
geralmente improvisados, que vemos todos os dias. Também feiras, casas de mendigos, 
decoração popular de festas juninas, religiosas, carnaval etc. Todas essas relações poder-se-
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iam chamar “imaginativo-estruturais”, ultra-elásticas nas suas possibilidades e na relação 
pluridimensional que delas decorre entre “percepção” e “imaginação” produtiva (Kant), ambas 
inseparáveis, alimentando-se mutuamente. 
Todos esses pontos restam para uma teorização crítica e ainda outro que surge, qual seja, o 
da verificação de uma verdadeira retomada, através do conceito de Parangolé, desse estrutura 
mítica primordial da arte, que sempre existiu, é claro, mas com maior ou menor definição. Da 
arte renascentista em diante houve como que um obscurecimento desse fator que tendeu, com 
o aparecimento da arte do nosso século, a emergir cada vez mais. Resta verificar no 
Parangolé, p.ex., a aproximação com elementos da dança, mítica por excelência, ou a criação 
de lugares privilegiados etc. Há como que uma “vontade de um novo mito”, proporcionado 
aqui por esses elementos da arte; há uma interferência deles no comportamento do 
espectador: uma interferência contínua e de longo alcance, que se poderia alçar nos campos 
da psicologia, da antropologia, da sociologia e da história. Este é outro dos pontos a ser 
desenvolvido criticamente em detalhes num estudo implícito nessas definições; resta talvez 
uma procura da definição de uma “ontologia da obra”, uma análise profunda da gênese da 
obra enquanto tal.  

 
 

 

OITICICA, Hélio, in ANOTAÇÕES SOBRE O PARANGOLÉ, 1965, publicado no catálogo da 

exposição Opinião 65, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MOMA, in Hélio Oiticica, comissariado: 
Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Projecto Hélio Oiticica, dir.: 
Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris; Projecto Hélio Oiticica, 
Rio de Janeiro; Witte de With - center for contemporary art, Rotterdam, Rio de Janeiro, Brasil, 1996, pp. 
93/96. 

 

Desde o primeiro “estandarte”, que funciona com o ato de carregar (pelo espectador) ou 
dançar, já aparece visível a relação da dança com o desenvolvimento estrutural dessas obras 
da “manifestação da côr no espaço ambiental”. Toda a unidade estrutural dessas obras está 
baseada na “estrutura-ação” que é aqui fundamental; o “ato” do espectador ao carregar a 
obra, ou ao dançar ou correr, revela a totalidade expressiva da mesma na sua estrutura: a 
estrutura atinge aí o máximo de ação própria no sentido do “ato expressivo”. A ação é a pura 
manifestação expressiva da obra. A idéia da “capa”, posterior à do estandarte, já consolida 
mais esse ponto de vista: o espectador “veste” a capa, que se constitui de camadas de pano 
de cor que se revelam à medida em que este se movimenta correndo ou dançando. A obra 
requer aí a participação corporal direta; além de revestir o corpo, pede que este se 
movimente, que dance em última análise. O próprio “ato de vestir” a obra já implica numa 
transmutação expressivo - corporal do espectador, característica primordial da dança, sua 
primeira condição. 
A criação da “capa” (já realizada a 1 e 2) veio trazer não só a questão de considerar um “ciclo 
de participação” na obra, isto é, um “assistir” e “vestir” a obra para a sua completa visão por 
parte do espectador, mas também a de abordar o problema da obra no espaço e no tempo - 
não mais como se fosse ela “situada” em relação a esses elementos, mas como uma “vivência 
mágica” dos mesmos. 
Não há aí a partida da valorização obra-espaço e obra-tempo, ou melhor obra-espaço-tempo, 
para a consideração da sua transcendentalidade como obra-objeto no mundo ambiental. Toda 
a minha evolução que chega aqui à formulação do Parangolé, visa a essa incorporação mágica 
dos elementos da obra como tal, numa vivência total do espectador, que chamo agora 
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“participador”. Há como que a “instituição” e um “reconhecimento” de um espaço inter-
corporal criado pela obra ao ser desdobrado. A obra é feita para esse espaço, e nenhum 
sentido de totalidade pode-se dela exigir como apenas uma obra situada num espaço-tempo 
ideal exigindo ou não a participação do espectador. O “vestir”, sentido maior e total da 
mesma, - contrapõe-se ao “assistir”, sentido secundário, fechando assim o ciclo “vestir-
assistir”. O vestir já em si se constitui numa totalidade vivencial da obra, pois ao desdobrá-la 
tendo como núcleo central o seu próprio corpo, o espectador como que já vivência a 
transmutação espacial que aí se dá: percebe ele na sua condição de núcleo estrutural da obra, 
o desdobramento vivencial desse espaço inter-corporal. Há como que uma violação do seu 
estar como “indivíduo” no mundo, diferenciado e ao mesmo tempo “coletivo”, para o de 
“participador” como centro motor, núcleo, mas não só “motor” como principalmente 
“simbólico”, dentro da estrutura-obra. É esta a verdadeira metamorfose que aí se verifica na 
inter-relação espectador-obra (ou participador-obra). O assistir já conduz o participador para o 
plano espacio-temporal objetivo da obra, enquanto que no outro esse plano é dominado pelo 
subjetivovivencial; há aí a completação da vivência inicial do vestir. Como fase intermediária 
poder-se-ia designar a do vestir-assistir, isto é, ao vestir uma obra vê o participador o que se 
desenrola em “outro”, que veste outra obra, é claro. Aqui o espaço-tempo ambiental 
transforma-se numa totalidade “obra-ambiente”; há a vivência de uma “participação coletiva” 
Parangolé, na qual a tenda, isto é, o Penetrável Parangolé assume uma função importante: é 
ele o “abrigo” do participador, convidando-o a também nele participar, acionando os elementos 
nele contidos (sempre manualmente ou com todo o corpo, nunca mecanicamente, como seja: 
acionar botões que põem em movimento elementos etc. Quando pára a ação corporal do 
espectador, pára o movimento; aliás é importante notar os elementos “ação total”: é aí a obra 
muito mais “obra-ação” do que a antiga action-painting, puramente plasmação visual da ação 
e não a ação mesma transformada em elemento da obra como aqui). O Parangolé revela então 
o seu caráter fundamental de “estrutura ambiental”, possuindo um núcleo principal: o 
participador-obra, que se desmembra em “participador”, quando assiste e “obra” quando 
assistida de fora nesse espaço-tempo ambiental. Esses núcleos participador-obra ao se 
relacionarem num ambiente determinado (numa exposição, p.ex.) criam um “sistema 
ambiental” Parangolé, que por sua vez poderia ser “assistido” por outros participadores de 
fora. 
Daí para o estabelecimento perceptivo de relações entre a estrutura Parangolé, vivenciada pelo 
participador, e outras estruturas características do mundo ambiental, surge o que chamo de 
“vivência-total Parangolé”, que é sempre acionada pela participação do sujeito nas obras e 
lançada no mundo ambiental como que querendo decifrar a sua verdadeira constituição 
universal transformando-o em “percepção criativa”. Importa aqui, agora, procurar determinar 
a influência de tal ação no comportamento geral do participador; seria isto uma iniciação às 
estruturas perceptivo-criativas do mundo ambiental? Toda obra de arte, no fundo, o é; resta 
saber aqui qual a especificidade característica nessa concepção do que seja o Parangolé. 
 
 
 
 
ROSAS, Rute, in Pela Incorporação  veste o  Parangolé, texto realizado para a folha de sala 
Festival Sonópolis - Casa da Música, Julho 2010, in http://rdenos.wordpress.com/projectos/sonopolis/ 
 
 
 
A concepção dos figurinos para o Sonópolis parte de um tributo ao artista brasileiro Hélio 
Oiticica (Rio de Janeiro, 1937 - 1980).  
O conceito incorporação originou diversos projectos de Manifestações Ambientais em 
colaboração com variados artistas, dos quais Apocalipopótese é salientado, pelo próprio Hélio 
Oiticica, como a mais marcante realização conseguida até à data. No Aterro do Flamengo, em 
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frente ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em Julho de 1968 “tudo explodiu (...) as 
pessoas participavam directamente, obliquamente, sei lá mais como - mas o importante é o 
sei lá mais como, o indefinido que se exprime (…): é a construção da apresentação (…): o 
momento. Cheguei tarde com capas novas de Parangolé: não sei o que esperava: ver gente, 
estar ali; (…) hoje olho os slides e vejo pela primeira vez as capas: estão lindas: estão aqui, 
nas foto-momentos, na gente e no símbolo; gosto, adoro a faixa feita no corpo que um 
nordestino veste: é a capa Gileasa que fiz dedicada a Gilberto Gil; cada vez que a tento vestir, 
até hoje, parece a primeira vez: o corpo e a faixa, que se enrosca e se transforma no ato de 
descobrir o corpo, do jogo de descobrir como pode ser vestida: (...) Rosa Corréa veste Seja 
Marginal Seja Herói - Halalaika, Caetetesveldria - a barba de Macalé espreita algo - Frederico, 
Guevarcália - Nininha da Mangueira, Xoxoba - Torquato, a Capa 1 - Bidu, Bulau, Santa Tereza, 
Mirim, Manga e Mosquito são escalas emotivas - onde estou, que sons e actos e pensamentos 
nos rodeia - é a prática ou o acto? - é o pensamento ou o facto? o filme é outra coisa, que o 
slide, que a visão-sentir de cada um lá, naquelas horas - seria já a creprática? - uma coisa é 
certa: é a primeira prática que se repetirá até ser a prática constante da liberdade-lazer14

 
”. 

O sentimento de abertura e êxtase desencadeados por este evento confirmam e aclaram as 
ideias de procura do lazer, do prazer, como manifestação expressiva da obra, como acção 
pura, numa simbiose da experiência artística com a vida - A experiência vivencial. 
Desta forma há uma incorporação e participação corporal directa: “além de revestir o 
corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise. O próprio acto de vestir a 
obra já implica numa transmutação expressivo - corporal do espectador, característica 
primordial da dança, sua primeira condição. 
(…) O vestir, sentido maior e total da mesma, - contrapõe-se ao assistir, sentido secundário, 
fechando assim o ciclo vestir-assistir. (…) Quando pára a acção corporal do espectador, pára o 
movimento; aliás é importante notar os elementos acção total15

 
. 

A Vivência-Total Parangolé. “Importa aqui, agora, procurar determinar a influência de tal 
acção no comportamento geral do participador; seria isto uma iniciação às estruturas 
perceptivo-criativas do mundo ambiental? Toda obra de arte, no fundo, o é; resta saber aqui 
qual a especificidade característica nessa concepção do que seja o Parangolé16

 
”. 

Hoje, e para o Sonópolis, dedicamos este trabalho a Todos e particularmente ao Serviço 
Educativo da Casa da Música, ao Carlos Malta, ao Ensemble do V Curso de Formação de 
Animadores Musicais, às mulheres e homens do Som da Rua, às crianças do Coro de S. 
Tomé, ao Re-Timbrar e aos educadores/formadores: Incorporem e vivam!  

 
 

Rute Rosas 
®deNós 

 

Sonópolis Casa da Música 11 de Julho 2010 Praça 17.30h 

®deNós agradece a colaboração de Alexandre Osório e Hélder Folgado 

                                           
14 OITICICA, Hélio, ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO - Selecção de textos (1954-1969), org.: Luciano Figueiredo, Lygia 

Pape e Waly Salomão. Rio de Janeiro, Rocco, 1986, pp. 129,130. 
15 OITICICA, Hélio, ANOTAÇÕES SOBRE O PARANGOLÉ, 1965, publicado no catálogo da exposição Opinião 65, Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MOMA, in Hélio Oiticica, comissariado: Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, 
Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Projecto Hélio Oiticica, dir.: Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale 
du Jeu de Paume, Paris; Projecto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro; Witte de With - center for contemporary art, 
Rotterdam, Rio de Janeiro, Brasil, 1996, pp. 93-96.  
16 OITICICA, Hélio, ANOTAÇÕES SOBRE O PARANGOLÉ, op.cit.  
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Apêndice 7  

  

OITICICA, Hélio, TROPICALIA, 1968, publicado no Folha de São Paulo, Folhetim, São Paulo, 8 de 

Janeiro de 1984, in Hélio Oiticica, comissariado: Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, Luciano 
Figueiredo, Lygia Pape, dir.: Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
Paris; Projecto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro; Witte de With - center for contemporary art, Rotterdam, Rio 
de Janeiro, Brasil, 1996, pp. 124-126.  

 

Da idéia e conceituação de “Nova Objetividade” criada por mim em 1966, nasceu a Tropicália, 
que foi concluída em princípios de 67 e exposta (projeto ambiental) em Abril de 67. Com a 
teoria da Nova Objetividade queria eu instituir e caracterizar um estado da arte brasileira de 
vanguarda confrontando-o com os grandes movimentos da arte mundial (Op e Pop) e 
objetivando um estado brasileiro da arte ou das manifestações a ela relacionadas (ver catálogo 
das exposições Nova Objetividade Brasileira no MAM - abril1967). 
A conceituação da Tropicália, apresentada por mim na mesma exposição, veio diretamente 
desta necessidade fundamental de caracterizar um estado brasileiro. Aliás, no início do texto 
sobre Nova Objetividade invoco Oswaldo de Andrade e o sentido da Antropofagia (antes de 
virar moda, o que aconteceu após a apresentação do (Rei da Vela17

Parangolé foi o início, a semente, se bem que ainda num plano de idéias universalista (volta ao 
mito, incorporação sensorial etc.), da conceituação da Nova Objetividade e da Tropicália. Na 
verdade, para chegar-se a entender o que quero com Nova Objetividade e Tropicália 
posteriormente, é imprescindível conhecer e entender o significado de Parangolé (coisa que 
aliás muito mais depressa entendeu o crítico londrino Guy Brett quando escreveu no The Times 
de Londres ser o Parangolé “algo nunca visto’” que poderá “influenciar fortemente” as artes 
européia e americana etc.). 

) como um elemento 
importante nesta tentativa de caracterização nacional. Tropicália é a primeiríssima tentativa 
consciente, objetiva, de impor uma imagem obviamente “brasileira” ao contexto atual da 
vanguarda e das manifestações em geral da arte nacional. Tudo começou com a formação do 
Parangolé em 1964, com toda a minha experiência com o samba, com a descoberta dos 
morros, da arquitetura orgânica das favelas cariocas (e consequentemente outras, como as 
palafitas do Amazonas) e principalmente das construções espontâneas, anônimas, nos grandes 
centros urbanos - a arte das ruas, das coisas inacabadas, dos terrenos baldios etc. 

Com a Tropicália, porém, é que a meu ver se dá a completa objetivação da idéia. O Penetrável 
principal que compõe o projeto ambiental foi a minha máxima experiência com as imagens, 
uma espécie de campo experimental com as imagens. Para isto criei como que um cenário 
tropical com plantas, araras, areia, pedrinhas (numa entrevista com Mário Barata no Jornal do 
Comércio a 21 de maio de 67, descrevo uma vivência que considero importante: parecia-me 
ao caminhar pelo recinto, pelo cenário da Tropicália, estar dobrando pelas “quebradas” do 
morro, orgãnicas tal como a arquitetura fantástica das favelas; outra vivência: a de “estar 
pisando a terra” outra vez). Ao entrar no Penetrável principal, após passar por diversas 
experiências táctil-sensoriais, abertas ao participador, que cria aí o seu sentido imagético 
através delas, chega-se ao final do labirinto, escuro, onde um receptor de TV está em 
permanente funcionamento: é a imagem que devora então o participador, pois é ela mais ativa 
que o seu criar sensorial. Aliás, este Penetrável deu-me permanente sensação de estar sendo 
devorado (descrevi isto numa carta pessoal a Guy Brett, em julho de 1967); é a meu ver a 
obra mais antropofágica da arte brasileira.  

                                           
17 O Rei da Vela, peça de teatro de Oswald de Andrade montada pelo Teatro Oficina, São Paulo, 1967, durante o 
movimento tropicalista, adaptada também para o cinema em 1982 por J. C. Martinez Correa e N. Nunes. 
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O problema da imagem é posto aqui objetivamente - mas sendo ele universal, proponho 
também esse problema num contexto típico nacional, tropical brasileiro. Propositadamente 
quis eu, desde a designação criada por mim de Tropicália (devo informar que a designação foi 
criada por mim, muito antes de outras que sobrevieram, até se tornar a moda atual) até os 
seus mínimos elementos, acentuar essa nova linguagem com elementos brasileiros, numa 
tentativa ambiciosissima de criar uma linguagem nossa, característica, que fizesse frente à 
imagética Pop e Op, internacionais, na qual mergulhava boa parte de nossos artistas. Mesmo 
na exposição Nova Objetividade podia-se notar isto. Perguntava-me então: por que usar “stars 
and stripes”, elementos da arte Pop, ou retículas e imagens de Lichtenstein e Warhol 
(repetição de figuras etc.) - ou, como os paulistas ortodoxos, o ilusionismo Op (que aliás 
poderia ter raízes aqui, muito mais que a arte Pop, cuja imagética écompletamente 
inadmissível para nós)?  
Na verdade, porém, a exposição Nova Objetividade era quase que por completo mergulhada 
nessa linguagem Pop híbrida para nós, apesar do talento e força dos artistas nela 
comprometidos. Por isso creio que a Tropicália, que encerra toda essa série de proposições, 
veio contribuir fortemente para essa objetivação de uma imagem brasileira total, para a 
derrubada do mito universalista da cultura brasileira, toda calcada na Europa e na América do 
Norte, num arianismo inadmissível aqui: na verdade, quis eu com a Tropicália criar o mito da 
miscigenação - somos negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo - nossa cultura nada 
tem a ver com a européia, apesar de estar até hoje a ela submetida: só o negro e o índio não 
capitularam a ela. Quem não tiver consciência disto que caia fora. Para a criação de uma 
verdadeira cultura brasileira, característica e forte, expressiva ao menos, essa herança maldita 
européia e americana terá de ser absorvida, antropofagicamente, pela negra e índia da nossa 
terra, que na verdade são as únicas significativas, pois a maioria dos produtos da arte 
brasileira é híbrida, intelectualizada ao extremo, vazia de um significado próprio. E agora o que 
se vê?  

Burgueses, subintelectuais, cretinos de toda espécie, a pregar tropicalismo, tropicália (virou 
moda!) – enfim, a transformar em consumo algo que não sabem direito o que é. Ao menos 
uma coisa é certa: os que faziam stars and stripes já estão fazendo suas araras, suas 
bananeiras etc., ou estão interessados em favelas, escolas de samba, marginais anti-heróis 
(Cara de Cavalo virou moda) etc. Muito bom, mas não se esqueçam que há elementos aí que 
não poderão ser consumidos por esta voracidade burguesa: o elemento vivencial direto, que 
vai além do problema da imagem, pois quem fala em tropicalismo apanha diretamente a 
imagem para o consumo, ultra-superficial, mas a vivência existencial escapa, pois não a 
possuem - sua cultura ainda é universalista, desesperadamente à procura de um folclore, ou a 
maioria das vezes nem a isso.  

Cheguei então à idéia, que seria a meu ver a vivência principal e fundamental da consequência 
das formulações anteriores - Parangolé, Nova Objetividade e Tropicália: é o Supra-sensorial, 
que apresentei no Simpósio de Brasília em dezembro de 1967, promovido por Frederico 
Morais, num artigo intitulado “Aparecimento do Supra-sensorial”. Esta formulação objetiva 
certos elementos de dificílima absorção, quase impossível consumo, o que, espero eu, consiga 
colocar os pontos nos ii: é a definitiva derrubada da cultura universalista entre nós, da 
intelectualidade que predomina sobre a criatividade - é a proposição da liberdade máxima 
individual como meio único capaz de vencer essa estrutura de domínio e consumo cultural 
alienado.  

Em um artigo longo que estou preparando, “A Busca do Supra-sensorial”, todos esses 
problemas são postos e propostos: o velho da “volta ao mito’” o da cultura nacional, a 
supressão definitiva da “obra de arte” (transformada em consumo na estrutura capitalista), o 
da criatividade no plano coletivo em oposição ao condicionamento vigente, o do uso das 
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drogas alucinógenas no plano coletivo (inclusive mostrando a grande diferença desta 
proposição aqui para a de Timothy Leary e adeptos nos EUA), a incomparável diferença da 
expressividade do negro em relação ao branco intelectualmente, criação do mito brasileiro da 
miscigenação. Como se vê, o mito da tropicalidade é muito mais do que araras e bananeiras: é 
a consciência de um não-condicionamento às estruturas estabelecidas, portanto altamente 
revolucionário na sua totalidade. Qualquer conformismo, seja intelectual, social, existencial, 
escapa à sua idéia principal. 
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Apêndice 8  

 

OITICICA, Hélio, BRASIL DIARRÉIA, primeira publicação em 1973, Arte Brasileira 
Hoje, Rio de Janeiro, in Hélio Oiticica, comissariado: Guy Brett, Catherine David, Chris Dercon, 

Luciano Figueiredo, Lygia Pape, dir.: Cesar Oiticica e Claudio Oiticica, prod.: Galerie Nationale du Jeu de 
Paume, Paris; Projecto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro; Witte de With - Center for Contemporary Art, 
Rotterdam, Rio de Janeiro, Brasil, 1996, pp. 17-20. 

 

O QUE IMPORTA: a criação de uma linguagem: o destino de Modernidade do Brasil, pede a 
criação desta linguagem, as relações, deglutições, toda a fenomenologia desse processo (com 
inclusive, as outras linguagens internacionais), pede e exige (sob pena de se consumir num 
academismo conservador, não o laça) essa linguagem: o conceitual deveria submeter-se ao 
fenômeno vivo: o deboche ao “sério”: quem ousará enfrentar o surrealismo brasileiro? 
Quem sou eu pra determinar qual ou como será essa linguagem? ou será um nada 
(conservação-diluição)? Sei lá. A diluição está aí - a convi-conivência (doença típica brasileira) 
parece consumir a maior parte das idéias - idéias? frágeis e perecíveis, aspirações ou idéias? 
Assumir uma posição crítica: a aspirina ou a cura? 
Ou a curra: ao paternalismo, à inibição, à culpa. 
Estado de coisas atualmente: porque se precisa e se procura algo que “guarde e guie” a 
cultura brasileira? e não vêem que essa “cultura” é já um conceito morto. 
Hoje cultiva-se o policiamento instituição-cultural, no Brasil. Cultivam-se as tradições e os 
hábitos (fala-se em perigos + perigos, mas a maioria corre o perigo maior: o da estagnação 
desse processo que parece retrocessos ou borrações no seu crescimento - estamos na fase 
máxima das borrações: o empastelamento retro-formal - por exemplo: pintura, desenho, 
gravura, escultura: que importa que se as façam ou não: com isso ou com o anúncio de que 
“não morreram ou a pergunta «morreu ou não?”, etc., procura-se desviar o problema, que é o 
de uma posição altamente crítica, para um lado absoluto que não procede neste caso; tudo é 
feito propositadamente como defesa das instituições que se abrigam no conceito de “artes 
plásticas” e de suas promoções paternalistas: salões, bienais: principalmente a de São Paulo). 
Sou contra qualquer insinuação de um “processo linear”; a meu ver, os processos são globais - 
uma coisa é certa: há um “abaixamento” no nível crítico, que indica essa indeciso-estagnação - 
as potencialidades criativas são enormes, mas os esforços parecem mingalar, justamente 
quando são propostas posições radicais, posições radicais não significam posições estéticas, 
mas posições globais vida-mundo - linguagem - comportamento. Dizer-se que algo chegou “ao 
fim”, assim como a pintura, p.ex. (ou como o próprio processo linear que determina essa 
idéia) é importante, o que não quer dizer que não haja quem não o faça; dizer que ela acabou 
é assumir uma posição crítica diante de um fato, é propor uma mudança; propor uma 
mudança é mudar mesmo, e não conviver com o banho de piscina paterno-burguês ou com o 
mingau da “crítica d’arte” brasileira. 
A pressa em criar (dar uma posição) num contexto universal a esta linguagem-Brasil, é a 
vontade de situar um problema que se alienaria, fosse ele “local” (problemas locais não 
significam nada se se fragmentam quando expostos a uma problemática universal; são 
irrelevantes se situados somente em relação a interesses locais, o que não quer dizer que os 
exclua, pelo contrário) - a urgência dessa “colocação de valores” num contexto universal, é o 
que deve preocupar realmente àqueles que procuram uma “saída” para o problema brasileiro. 
Ë um modo de formular e reformular os próprios problemas locais, desaliená-los e levá-los a 
conseqüências eficazes. Por acaso fugir ao consumo é ter uma posição objetiva? Claro que 
não. É alienar-se, ou melhor, procurar uma solução ideal, extra - mais certo é sem dúvida, 
consumir o consumo como parte dessa linguagem. Derrubar as defesas que nos impedem de 
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ver “como é o Brasil no mundo, ou como ele é realmente” - dizem: “estamos sendo 
“invadidos” por uma “cultura estrangeira” (cultura, ou por “hábitos estranhos, música 
estranha, etc.”)” como se isso fosse um pecado ou uma culpa - o fenômeno é borrado por um 
julgamento ridículo, moralista-culposo: “não devemos abrir as pernas à cópula mundial - 
somos puros” - esse pensamento, de todo inócuo, é o mais paternalista e reacionário 
atualmente aqui. Uma desculpa para parar, para defender-se - olha-se demais prá trás - tem-
se “saudosismos” às pampas - todos agem um pouco como viúvas portuguesas: sempre de 
luto, carpindo. 
CHEGA DE LUTO, NO BRASIL 
O Brasil e a “cultura brasileira” parecem aspirar a uma forma imperialista “paterno-cultural”. 
Quando o que realmente conduziria a uma ascendência universal deveria ser (o que não 
significa que o será) algo baseado numa experiência comum nos países novos, o que implicaria 
ainda mais em posições definidas globais. 

Mas parece que essas posições se desvaneceram quase que por completo (salvo, é claro, em 
alguns individuos, minoria absoluta, que persistem num nível experimental criador): a falta 
total de caráter floresce hoje no Brasil - não me refiro somente à “cultura” e “contexto 
cultural”; o conceito limita e amesquinha tudo; quero me referir a uma coisa global que 
envolve um contexto maior de ação (incluindo os lados ético-político-social), de onde nascem 
as necessidades criativas; mais particularmente os “hábitos” inerentes à sociedade brasileira: 
cinismo, hipocrisia, ignorância, concentram-se nisso a que chamo de convi-conivência: todos 
“se punem”, aspiram a uma “pureza abstrata” - estão culpados e esperam o castigo - 
desejam-no. Que se danem. 
É preciso entender que uma posição crítica implica em inevitáveis ambivalências; estar apto a 
julgar, julgar-se, optar, criar, é estar aberto às ambivalências, já que valores absolutos 
tendem a castrar quaisquer dessas liberdades; direi mesmo: pensar em termos absolutos é 
cair em erro constantemente; - envelhecer fatalmente; conduzir-se a uma posição 
conservadora (conformismos; paternalismos; etc.); o que não significa que não se deva optar 
com firmeza: a dificuldade de uma opção forte é sempre a de assumir as ambivalências e 
destrinchar pedaço por pedaço cada problema. Assumir ambivalências não significa aceitar 
conformisticamente todo esse estado de coisas; ao contrário, aspira-se então a colocá-lo em 
questão. Eis a questão. 
E a questão brasileira é ter caráter, isto é, entender e assumir todo esse fenômeno, que nada 
deva excluir dessa “posta em questão”: a multivalência dos elementos “culturais” imediatos, 
desde os mais superficiais aos mais profundos (ambos essenciais); reconhecer que para se 
superar uma condição provinciana estagnatória, esses termos devem ser colocados 
universalmente, isto é, devem propor questões essenciais ao fenômeno construtivo do Brasil 
como um todo, no mundo, em tudo o que isso possa significar e envolver. Nossos movimentos 
positivos parecem definir-se como, para que se construam, uma cultura de exportação: anular 
a condição colonialista é assumir e deglutir os valores positivos dados por essa condição, e não 
evitá-los como se fossem uma miragem (o que aumentaria a condição provinciana para sua 
permanência); assumir e deglutir a superficialidade e a mobilidade dessa “cultura”, é dar um 
passo bem grande - construir; ao contrário de uma posição conformista, que se baseie sempre 
em valores gerais absolutos, essa posição construtiva surge de uma ambivalência crítica. 
Maior inimigo: o moralismo quatrocentão (de origem branca, cristã-portuguesa) - brasil 
paternal - o cultivo dos “bons hábitos” - a super autoconsciência - a prisão de ventre 
“nacional”. A formação brasileira, reconheça-se, é de uma falta de caráter incrível: diarréia; 
quem quiser construir (ninguém mais do que eu, “ama o Brasil”!) tem que ver isso e dissecar 
as tripas dessa diarréia - mergulhar na merda. 
Experiência pessoal: a minha formação, o fim de tudo o que tentei e tento, levou-me a uma 
direção: a condição brasileira, mais do que simplesmente marginal dentro do mundo, é 
subterrânea, isto é, tende e deve erguer-se como algo específico ainda em formação; a cultura 
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(detesto o termo) realmente efetiva, revolucionária, construtiva, seria essa que se ergueria 
como uma SUBTERRANEA (escrevi um texto com esse nome, em setembro 69, em Londres): 
assume toda a condição subdesenvolvimento (sub-sub), mas não como uma “conversação 
desse subdesenvolvimento”, e sim como uma... “consciência para vencer a super paranóia, 
repressão, impotência...”brasileiras”; o que mais dilui hoje no contexto brasileiro é justamente 
essa falta de coerência crítica que gera a tal convi-conivência; a reação cultural, que tende a 
estagnar a se tomar “oficial” (mais do que burocrática, essa coisa oficial existe como reação 
efetiva), é a que predomina nesse estado atual: p.ex., a crítica que as idéias de Tropicdlia 
geraram ao culto do “bom gosto” (isto é, a descoberta de elementos criativos nas coisas 
consideradas cafonas, e que a idéia de “bom gosto” seria conservadora) foi transformada em 
algo reacionário pelos diluidores da mesma: instituiu-se a “cafonice” estagnatória, já que 
instituir a idéia de cafona conduz à glorificação permanente de coisas passadas (olha-se pra 
trás): hoje há uma febre reacionária de “saudosismos” e “redescoberta de valores”, velha 
guardismo; a crítica da “tropicália” ao “bom gosto” da bossa nova, era e é ambivalente e 
especifica - a generalização diluidora dela, é reacionarfssima. Isso é um pequeno exemplo. 
Que dizer das coisas maiores, mais gerais? A idéia de vanguarda, viva e efetiva em alguns, 
torna-se mera “compilação” na maioria da chamada crítica de arte. Por isso digo: a omissão 
consciente, ou melhor, pular fora, pode ser mais importante para a “cultura brasileira” 
revolucionária, do que participar no contexto imediato “policiado” - exemplo máximo: os mais 
importantes músicos populares do Brasil, Gil e Caetano, para sobreviverem e levarem avante 
as transformações começadas, tiveram que pular fora - o que criam, em inglês e em Londres, 
queiram ou não, é a continuação dessa revolução na música brasileira: o caso deles é extremo 
e é nele mesmo a denúncia desse policiamento moralista-paternal-reacionário vigente hoje no 
Brasil (há uma espécie de mentalidade geral a la Flávio Cavalcanti18

Não existe “arte experimental”, mas o experimental, que não só assume a idéia de 
modernidade e vanguarda, mas também a transformação radical no campo dos conceitos-
valores vigentes: é algo que propõe transformações no comportamento-contexto, que deglute 
e dissolve a convi-conivência. 

, a mais nociva) - não se 
trata de um “acidente” nesse contexto: é um estado geral de coisas e vem ao encontro da 
mentalidade diarréica do país. Mas algo importante e efetivo nasce disso: essa “cultura 
defensiva” que não quer “pecar” copulando com o mundo, é obrigada a engolir o fenômeno da 
universalização de seus grandes criadores (seus na medida em que pertençam a um mesmo 
contexto) - quem poderá ignorar esse fenômeno gigantesco da bossa nova nos Estados 
Unidos: Tom Jobim virou Musak - mais do que “sucesso no exterior”, o fenômeno é reversível 
e age efetiva e diretamente nesse contexto: urge aos que criam construir algo que se erga 
como uma face-Brasil no mundo; um criador como Jorge Ben, que estava esquecido, vê-se 
hoje que era precursor e é continuador dessa revolução, e que contribui na criação dessa face-
Brasil: com a Tropicália foi retomado e sua importância reconhecida - recentemente estourou 
na promoção internacional da MIDEM: sua poesia-música roça a idéia de “experimental” - é 
portanto, um fator construtivo e revolucionário na diluição geral. Não ocorrera a Tropicália, 
pergunto eu, teria isso acontecido? Mais do que acidente, esse caráter experimental ergue-se 
como algo positivo e caracteristicamente revolucionário nesse contexto (outros exemplos, 
muitos poderiam ser aqui invocados).  

No Brasil, portanto, uma posição crítica universal permanente e o experimental são elementos 
construtivos. 
Tudo o mais é diluição na diarréia. 
 

 

                                           
18 Apresentador de televisão brasileira em programas exageradamente sensacionalistas, figura popular no final dos 
anos sessenta e início dos setenta. 
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Apêndice 9 

  

CLARK, Lygia, BREVIÁRIO SOBRE O CORPO, in Lygia Clark, catálogo da exposição, org. e prod.: 

Fundação Antoni Tàpies, Barcelona e que fez itinerância pelo MAC, Galeries Contemporains des Musées 
de Marseille, Fundação de Serralves e Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts, 1997-1998, pp. 
190-203. 

 

Não tenho memória, minhas lembranças são sempre relacionadas com percepções passadas, 
apreendidas pelo sensorial. Num lapso de segundo eu me sinto tomada pela quentura da 
mamadeira na palma da mão, acompanhada pelo gosto do leite morno que desce devagar, 
deixando uni rastro de bolhas atrás de si. Experiência esta, talvez a mais remota dentro da 
minha vivência, inscrita no meu passado, que se faz presente ainda hoje. (...)  
As mãos que possuem a magia do arrumar, do dar, do carinho, do tirar, do bater, do se limpar 
e se sujar, da oração, do gesto maquinal, do tactear do cego, do conhecimento da criação. Se 
você não tiver uma face, as mãos dirão por ela quem você é. Se você não tiver coração, as 
mãos falarão por você. Se você não tiver cabeça, elas farão uma por si, mas se você não as 
tiver, pode esconder atrás da sua face, do seu coração, do seu raciocínio, você é como uma 
ave sem asas e o seu andar tornar-se-á pesado e inexpressivo, pois elas estarão invisíveis, 
junto aos teus pés; pás de remos do gesto, ancinho que apaziguou a terra, terra que será 
aberta uni dia por outras mãos, para que sejas embrulhado como uni presente dentro de uma 
caixa forrada de cetim e assim possas aspirar com sossego o húmido calor do seu ventre, 
vulcão que se abre num hausto e se fecha como mandíbula de baleia, pronta para lhe engolir e 
para lhe incorporar. As minhas mãos têm milhões de anos. (...) Não. Bichos são elas na sua 
forma, na sua pujança, no seu nervosismo, na sua prematura velhice, na sua sabedoria no ato 
de criar, acariciar, sentir o mundo pela forma, pelo tacto, conhecimento que vai muito além 
dos olhos. Marcada no antes do depois, já traziam nas palmas todos os distúrbios nervosos 
que se deram no seu tempo, cruzes, redemoinhos, pontos, constelação de astros, espaços 
múltiplos, tempo dos actos, certa, forma não-forma. (...)  

Boca que é fornalha, boca do forno onde o combustível varia desde o ar até o aprendizado da 
palavra, verbo, início da expressão da comunicação. Boca onde brota o grito, som que foi 
modulado, cultivado até à formulação do alfabeto, som que ao sair dela, penetra o ouvido e 
impulsiona a resposta, o impropério, ou o suspiro do fim, válvula que vacila no seu ritmo, num 
desvario de pêndulo desregulado fora do seu compasso, até o aquietar do ante-ser que foi 
expelido na última parcela do ar que o habitava, encerrando o ciclo do começo ao fim. Cratera, 
buraco onde entra a bola de golfe que aí se aquieta, onde dorme a larva, toca do bicho que 
espreita, vagina proprietária do pénis, cárie que acoita a dor, ouvido-túnel condutor do som, 
umbigo-cicratiz marca registrada do passado uterino da dependência da guerra do ato do 
separar-se, fossas nasais que tomaram para si a rédea da cavalgada do ar que agora penetra 
no compasso do ritmo vital. Boca, antro da língua, peça sobressalente que impulsiona desde o 
ar até à palavra comprimida, cobra no ato do amor, que procura o avesso no parceiro, 
perdigueiro do faro preso por forte corrente de tendões que não a deixam submergir no outro. 
A boca que devora para o estômago, para o cérebro, para o amor. A boca que vomita o 
alimento, a palavra no impropério, o escarro no arroto, o canto que é som e toda escala 
musical derivada da descoberta. Boca, fronteira onde se esconde a palavra, o desejo, a fome, 
que se fecha nesta defesa, arapuca onde o pássaro é capturado, rede onde o peixe é cercado, 
curral emparedado pela cerca, roda de gente que completa um círculo, anel de compromisso 
que cerca o dedo. (...)  
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A sensação do solo abrasado pelo sol, da humidade do lodo, da frescura do verde clorofila da 
erva, da argila, do estrume, do triturar da areia que cede sob eles na medida do passo, do 
líquido que os afoga no macio e no veludo. O caminhar no fim da tarde, os olhos perdidos na 
distância, são o encontro do “vazio pleno” na sua existência, parada no tempo, distância 
comida pelos pés, asas do corpo, trem que é submergido pelo túnel, asas de avião que cortam 
a distância como unia faca, rodas de coche vagarosas, de carro de boi tangentes. (...)  

Palavra, verbo, âncora que segura, cabo que afasta, gesto que aproxima e também afasta no 
“o querer” e no banimento da solidão. O gesto que deglute o ato na imanência do seu 
significado. O ato que se supera sem explicações, mãos que se entrelaçam ávidas à procura de 
um sentido a dois, travessão que liga duas ou mais palavras, corrente que prende a tensão por 
forte faro, olfacto que complementa e perfuma o instante do ato, fruta madura, sem razão 
aparente no seu existir, que não se pergunta, que se exprime só no seu existir. O aproximar-
se sem o compromisso do tempo, sem data, sem o conceito do futuro, onde prevalece a 
sabedoria do estar-sendo. O precário que dignifica o presente, que rompe cosi o conceito da 
continuidade. (...)  

O ouvido que se abre para a palavra que não se formula mas que é invadido pela língua que o 
modela no seu interior, a sonoridade da concha onde todos os sons irreconhecíveis tomam 
corpo e se materializam através dos nervos, numa vibração magnética que sobe à flor da pele 
como trepadeira, procurando no “o outro” o suporte do seu existir. A boca que tenta se 
exprimir e não consegue, que se transforma em linguagem nela mesma, fazendo com a língua 
o vocabulário do entendimento, desde a carícia do tacto à mordida da raiva, da frustração ou 
da provocação.(...) 

Mãos que sobem e descem pelos relevos da arquitectura do corpo, que encontram nos cheios e 
vazios a complementação perfeita do par. Mãos que produzem e transmitem o formigamento 
dos nervos, começando na superfície até atingir a cratera no seu fundo-forma ainda amorfa no 
começar da cristalização da porra. Mãos que traduzem no gesto toda a formulação do 
momento integral, que afasta para a aproximação, que foge para aprisionar, que busca 
através do balanço da rede um ritmo total onde ali se expressa toda a cosmogonia desde 
Mozart até à bola impulsionada pelo chute no diálogo do corpo com o espaço. Mãos que 
dialogam com outras mãos à procura dos dedos que se entrelaçam, engrenagem da máquina 
primeira, oração que ultrapassa o entendimento, magia do ritual do corpo, mãos que fazem 
amor primeiro e que neste gesto propõem a opção na imanência do ato do amor. 
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Apêndice 10 

 

DARRIEUSSECQ, Marie, Louise’s Home (trad.: Clara de Gubernatis), Musée d’art contemporain 

de Bordeuax, Serpentine Gallery e Centro Cultural de Belém, texto publicado pela primeira vez por 
ocasião da exposição de Louise Bourgeois, Musée d’art contemporain de Bordeuax, 1998. 

 

(...) Vivi neste corpo. Conheço-o. Tem vários andares. Julgo saber que o acesso se faz 
por uma larga boca ventral, um pouco como no centro de um polvo: um bico desce em escada 
e pega-nos suavemente. O risco não é propriamente o de ser comida. Podemos ser provadas, 
embaladas, beijadas, amadas, desventradas; e também retalhadas, enfaixadas, enfraldadas, 
fixadas em tela, cosidas, bordadas, descosidas. Podemos ir em todas as direcções, subir ou 
descer as escadas, trepar aos andaimes, fazer trapézio no tecto, pendurarmo-nos pelos pés, 
balouçar, brincar aos equilibristas ao longo de uma trave, dormir aconchegadas debaixo dos 
lençóis; podemos fazer tudo aquilo que quisermos desde que fiquemos no corpo. 
O corpo é muito grande. Os lençóis são de linho tecido, parecem rachados em dois pelo meio e 
depois cosidos de novo como numa operação: como se o cirurgião tivesse cuidadosamente 
tornado a fechar a ferida, depois de ter extraído um corpo tão hirto e tão tenso que toda 
aquela abertura teria sido necessária para o tirar; mas apercebemo-nos, quando vemos 
melhor, que os lençóis foram tecidos assim, muito simplesmente em dois panos regulares da 
largura do tear, e depois cosidos juntos como dois rectângulos siameses que esperassem ser 
ligados para poderem aconchegar-nos com jeitinho, para nos enfaixar, nos envolver, nos 
embalar e ver-nos a descansar, com as pálpebras fechadas e a face pálida. (...) Curiosamente, 
nesta casa que conheço, são lençóis daqueles que encontramos nas janelas servem de 
cortinados, flutuam, ou melhor, pendem, dir-se-ia que estão ensopados e ainda mais pesados 
do que é costume. Há numerosas janelas, em fila, em cada andar, mas distingue-se mal o 
exterior. Há muito tempo que, não saio de casa. Por vezes procuro a porta, mas tenho medo 
de cair. 
Visitei uma a uma todas as divisões da casa, é por isso que a conheço tão bem. E quando me 
esqueço delas, torno a visitá-las. São muito numerosas. Parece-me que se deslocam ao ‘longo 
dos corredores, mas na maior parte das vezes torno a encontrá-las. Uma, das divisões cheira 
bem, mas é demasiado forte, um odor espesso de baunilha. Noutra ouço vozes que falam 
comigo, não compreendo bem, é um rumor de voz humana, conheço aquelas vozes, gostaria 
de lhes responder, mas que palavras hei-de pronunciar? Será que revelo o meu esconderijo, se 
é que isto é um esconderijo? Ou serei ridícula, desajeitada, incapaz de dizer o que seria 
necessário dizer, e nesse caso, será que as vozes que me recebessem não me rejeitariam? 
Quando a hesitação se torna demasiado grande e me provoca demasiado medo, mudo de 
divisão, retomo a minha visita. (...) 
Acho que não sonhei: por trás daquela porta vi três grandes bolas brancas. Viram-nas como eu 
as vi? Mais precisamente: duas bolas brancas, se bem me lembro, e uma bola mais pequena 
entre as duas: três bolas bem redondas, prontas a resvalar, e, no entanto, postas ali, imóveis. 
(...) 
Entrei no quarto que escolhi para mim. Escolhido não é propriamente o termo: não é que eu lá 
esteja particularmente à vontade, que me sinta nele confortável, nem em casa; eu diria antes 
que as suas cores me atraem ao ponto de lá ficar colada como um pássaro. A profusão de 
objectos, mesmo aqueles que me atrapalham para poder estender-me na cama e dormir, faz-
me sentir uma vontade estranha de lá ficar, a tocar, a rir, a ter medo a fingir. Não há cama, 
mas não me incomoda dormir no chão até porque as outras escassas camas da casa estão 
ocupadas ou são muito duras. (...) Tenho medo que os meus dedos derrapem sobre alguma 
coisa viscosa, tenho medo de sentir o arco das minhas falanges preso em algo peludo ou 



864 

colado sobre uma coisa húmida, e de ficar com a parte de baixo das minhas unhas colada a 
algo de mole, numa carne que não se sabe de onde vem. Preciso de me agitar. Preciso de 
andar. Preciso de inventar novos percursos para chegar aos quartos. Por vezes tenho a 
impressão de ter de escolher: ou a casa ou eu. 
Estou sozinha na casa. Percorri todas as divisões, saltei por cima das paredes, mergulhei a 
pique nas escadas, mas nunca encontrei ninguém. Encontrei ribeiros e árvores; também 
encontrei armários cheios de roupas, fraldas, compressas, produtos de farmácia. Há, portanto, 
vestígios de presenças; mas se existem nesta casa outros ocupantes, ou se há visitas, tudo se 
passa como se nos cruzássemos sem nunca nos encontrarmos. Será que eles me procuram? 
Um dia, saindo do meu quarto, reparei que uma porta se abria simetricamente à minha, em 
frente, do outro lado do corredor; decidi entrar. Mas desde então, nunca mais voltei a 
encontrá-lo, e aliás não tenho muita vontade de lá voltar. Eu tinha-me sentado na cama. Havia 
duas grandes almofadas, e um recado entre as duas, «je t’aime» [amo-te], que me encheu de 
pavor. Para quem seria aquele recado? Teria sido detectada a minha presença? E se o recado 
se tivesse perdido, não seria ainda pior imaginar que o destinatário continuava à sua procura? 
Quem iria ler aquele recado? Seria concebível que ele ali ficasse sem atingir o seu objectivo? 
Tive medo de um horrível mal-entendido. Corri para me refugiar no meu quarto e esperei 
durante bastante tempo, com esperança, escondida atrás da porta, que alguém entrasse no 
quarto ao lado e encontrasse o recado e o lesse, talvez em voz alta, com uma voz doce. Em 
vez disso, apenas ouvi respirações, como uni grande bicho com várias cabeças, várias 
gargantas e vários fôlegos, que, tivesse comido todo o interior do quarto sufocando com a 
pressa. Não me atrevi a ir ver. 
Mais tarde, nada tinha, mudado. (...) Por isso não tenho vontade de voltar àquele quarto, 
ainda que o encontre em pleno corredor, com as suas expansões de órgão oco. Aquela música 
era detestável, horrível e nojenta. Prefiro ficar no meu quartinho, sentada sobre a maleta, a 
desenrolar e enrolar fios. 
Alguns dos outros quartos estão, por assim dizer, ocupados. (...) Evito cuidadosamente entrar 
naqueles quartos, teria medo de apanhar a doença que lá mantém presos os seus ocupantes, 
e de ser contaminada pelos gritos que não soltam. Ninguém os ouviria, se gritassem, parecem 
tão sós, isolados de tudo; é preciso dizer que a companhia deles não é muito agradável, sem 
membros, sem cabeça, sem rosto, parados como soluços bloqueados em gargantas, como 
dores suspensas e sempre presentes. Ao mesmo tempo, não posso deixar de continuar a lá 
voltar, olhar pela porta entreaberta, e então não sei se me sinto ainda mais só que 
habitualmente ou se, pelo contrário, de tanto os ver, algo de familiar me invade e acaba por 
me fazer companhia como uma velha recordação; e precisaria de um cadeirão confortável, ou 
mesmo uma simples cadeira de jardim, para me sentar só pôr um instante, e segurar nos 
joelhos com as mãos, e pousar a minha cabeça sobre as minhas coxas, e esconder o meu 
nariz, e balouçar-me suavemente enquanto procuro recordar-me daquela coisa perdida que 
julgo rever. Seria preciso entrar num estado particular da recordação, deixar-me ir 
lentamente; mas não sei se posso, se devo, se é uma boa coisa. (...) 
Se eu descobrisse um sítio para descansar, uma cama para dormir, um cadeirão para 
descontrair, um jardim para passear e estender-me por baixo dos cedros, então talvez 
pudesse encontrar aquela recordação de recordação, interpretar esta sensação de déjà vu. Mas 
para quê rever o passado? Julgo ter visitado paisagens, explorado jardins, atravessado 
ribeiros, apanhado barcos e atravessado oceanos, mas só me interessa o que está diante de 
mim. 
Então continuo a visitar a casa, todos os dias, sem me fartar, e mesmo que por vezes sinta 
medo, mesmo que isso me faça sofrer. E reconheço certos sítios. (...) Então sinto que existo. 
Do lado de dentro, compreendo as leis que regem o crescimento das escadas, a sua subida em 
direcção a nada de nada, mas o impulso que as empurra; compreendo como se distribuem as 
prateleiras, os aparadores, os móveis e os cabides; compreendo como germinam os 
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montículos redondos, como se interpenetram as tetas, como se enrolam as espirais, como 
fervilham as pregas e as protuberâncias excêntricas. E participo na física da sua geometria. A 
dona da casa, sou eu. 
Também há certas divisões que estão ocupadas por aranhas. (...) Mas quanto às teias de 
aranha, quem é que trata de as tirar? Vi, muitas vezes, aranhas muito grandes que se 
encaixavam empoleiradas nas patas sobre as portas abertas; as suas teias deviam ser 
gigantescas, visíveis ao nível do tecto, e eu devia ter-me emaranhado nelas nos cantos 
obscuros dos corredores, e ficar ali a secar, à espera que a enorme tecedeira viesse enfaixar-
me nos seus fios e esmagar-me com os seus dentes e os seus sucos! Mas nunca encontrei 
uma teia de aranha. Deve haver uma excelente dona de casa que passa um pano, que 
disparate, um tecido imenso para apanhar a teia toda, ou talvez um ancinho, e que anda a 
jardinar pela casa, apanhando os delicados hexágonos como quem empilha folhas secas, ou 
então que os dobra para os arrumar nos armários como se faz aos lençóis muito limpos e 
engomados. 
É certo que o facto de eu não ouvir um único passo, nenhum indício de actividade, nenhum 
barulho nos tectos, nada mostra, no funcionamento desta casa, que possa fornecer-me uma 
prova da existência ou não de uma dona de casa. (...) 
Espreito. A aranha vai regressar. A porta vai abrir-se, e uma sombra com oito patas vai cobrir-
me. Mas eu não teria medo. Observaria o que ela fizesse. Ela extrairia o fio, molhá-lo-ia com a 
sua boca gigantesca, enfiá-lo-ia num enorme fundo de agulha, e começaria a coser, para mim 
e para sempre, uma imensa teia que me envolveria. Ela fecharia todas as aberturas, encerraria 
todas as portas, remendaria os tecidos rasgados, amorteceria com redes fofas as possíveis 
quedas pelas escadas, colmataria os vazios dos cantos, e ainda teceria para mim colchões, 
panos, roupas, uma nova pele. Ficaria ali, para sempre, ao meu lado, a bordar, vasta e 
curvada sob o peso dos seus braços sempre prontos a abrirem-se. Se eu pudesse, se eu me 
atrevesse, se fosse preciso, eu iria ter com ela, aceitaria cair nos seus gigantescos braços. 
As aranhas surpreendem-me sempre nos momentos em que menos as espero. Abro uma porta 
e lá está uma, atrás de dois grandes batentes que parecem os de uma prisão; mas a minha 
casa não é propriamente uma cela. A aranha parece estar à minha espera. Está perfeitamente 
imóvel, e eu não distingo os seus olhos, mas sei que ela me vê. Ela poderia, sem dúvida, como 
todas as aranhas desatar a correr de um lado para o outro da divisão, procurar também ela 
uma saída, e arpoar-me ao passar com uma das suas longas e finas patas de aço. Mas sei que 
não fará nada disso e que, também ela, não procura sair. Tenho, diante da aranha, a sensação 
de um reflexo, a certeza de ver o meu rosto muito mais claramente que diante dos numerosos 
espelhos dos quartos. O seu ventre é um grande balde, ignoro se está cheio ou vazio, se a 
aranha é pesada ou leve; está em bicos de patas, como uma bailarina-estrela que estivesse 
eternamente proibida de retomar a marcha dos humanos; está hirta como uma cãibra em arco 
sobre o soalho, o corpo suspenso no balouço esticado das suas oito agulhas; talvez o simples 
contacto com o solo a faça sofrer, ou talvez, por delicadeza, queira evitar ao máximo a 
gravidade vulgar que a prende ao soalho. 
Olho para ela e ela olha para mim. Embora conserve aquela imobilidade do corpo, parece 
modificar-se pouco a pouco, as suas articulações de aço soldado estão menos acentuadas, 
agora mais leves, a ponta das suas patas continua a ser tão aguda, mas dir-se-ia que é menos 
dolorosa. O balde que formava o seu ventre virou-se sobre a sua cabeça, porque agora ela 
tem uma cabeça, bem marcada, como um capelo de polvo, daqueles que se viram por cima do 
pescoço para matar o animal, para lhe arrancar do ventre o molusco que palpita lá dentro. Mas 
a aranha permanece terrestre, embora pareça que não é nada com ela e se estique em 
direcção ao tecto. (...) Se a aranha mexesse, se corresse na diagonal através da divisão, o 
líquido azul elevar-se-ia em ondulação, em vagas e nuvens, e bateria contra as paredes, e eu 
ouviria pulsar o coração do grande insecto. 
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Nunca vi o mar nem o céu, como se explica que me recorde deles? Lembro-me de tal modo 
que sinto as suas linhas elevarem-se na minha cabeça, o horizonte do céu fixar um sinal no 
vazio, a curva da ondulação arredondar o espaço. Parece que há um exterior da casa. Seria 
bom conseguir abrir uma janela. Por vezes estou tão tensa que não me atrevo a dar um passo 
na casa, nem recortar uma porta num corredor. Aconteceu-me deparar com estranhos 
enforcados, pendurados pelos pés, pela cintura, lisos e acolchoados como bonecas sem rosto; 
mas as suas sombras na parede, no chão, faziam deles brinquedos demasiado inquietantes: 
aquele tipo de brinquedos que me paralisam, aninhada no meu quarto durante longos dias, até 
que um barulho (uma torneira a pingar, um passo nas escadas) me leve a sair outra vez, e 
outra, e outra; e percorro os corredores oblíquos, abro quartos onde só encontro uma orelha 
sem rosto, um braço sem tronco, uma mesa sem cadeira, e por vezes roupas vazias de corpo 
e de pensamento mas que, no entanto, parecem ainda cheias de uma presença, como se 
tivessem acabado de ser abandonadas ali; então, consternada, penso em carapaças de 
animais, em conchas desertadas. 
Sei, contudo, o que é uma camisa de homem; sei distingui-la de um colar de mulher; já vi 
algures um colar de pérolas, e também uma gravata, sapatos, sacos rotos com fios como 
chagas só levemente cosidas, e órgãos saídos das carnes: um sexo de homem, um sexo de 
mulher rebentando sobre um sexo de homem, Um sexo de homem engrossando sob a pressão 
de um sexo de mulher, um ventre de mulher inchado e rachado como um sorriso sob dois 
seios com aspecto de borracha. Mas, aqui, apenas vejo a ausência de carne, o vazio da concha 
sem o seu molusco, da aranha sem a sua teia, da garganta sem a sua voz, da floresta sem as 
suas árvores. 
Esta noite sonhei que me tornava tão grande, tão grande, que a casa explodia à minha volta 
em farrapos sangrentos, e que eu dava por mim andando numa grande floresta; e também as 
plantas pareciam roupas vazias, e as árvores à minha volta deslocavam-se como uma multidão 
de gente muito alta que não me falava, que me assustava e que me atraía. Teria eu medo de 
encontrar por baixo das folhas farrapos da casa rebentada? Teria eu medo, ao apanhar um 
feto, de descobrir na minha mão algo que palpitasse e que, em sobressaltos escorregadios, me 
escapasse para chegar ao solo e tornar a plantar-se com vida? No dia seguinte, no mesmo 
sonho, aquele mesmo local pareceu-me inofensivo e desprovido de mistério. Podia deslocar-
me como queria. As árvores permaneciam imóveis, planas e coloridas, e a sombra das plantas 
no solo decerto só estava povoada por ouriços, vermes e bexigas-de-lobo: eu podia andar por 
cima deles completamente indiferente, encantada por poder dirigir-me, por poder escolher os 
meus passos, a minha cadência e o traçado do meu passeio, porque a minha errância se tinha 
tornado numa exploração. 
Às vezes volto àquela floresta. É a minha maneira de sair da casa. Basta fechar os olhos e ver. 
Poderia, certamente, pegar em tesouras e recortar uma parede da casa e sair muito 
tranquilamente; mas é á tranquilidade que me faz falta. Teria medo que uma coisa horrível, à 
qual sou incapaz de dar um nome, aparecesse e, por sua vez, me levasse para me devorar ou 
para me esquartejar. Por isso prefiro fechar os olhos, e abri-los, muito grandes, à minha 
maneira. As árvores crescem, e as plantas desenham formas densas e folhosas nas quais se 
distinguem estamenhas, pistilos, pelos, dentes, linhas de nível, rostos e outras florestas, e 
mais outras casas. Então o meu medo desaparece num silêncio completo. 
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6. Índice de Autores  

 

Llegados al inefable e inexcusable capitulo bibliográfico que debe ostentar toda tesis que se 

precie de serlo, cabe decir que en este caso y bajo mi responsabilidad como director del 

trabajo, se ha decidido otorgar al conjunto un tratamiento distinto al habitual. En esta ocasión 

se ha resuelto consignar solamente la bibliografía consultada y utilizada formando un elenco  

sistematizado en orden alfabético en el cual se anuncia la referencia de la página donde el 

autor y su obra son citados. Dicha decisión ha sido motivada y viene justificada por la propia 

esencia y voluntad que ha presidido la labor de confección de presente trabajo de 

investigación. 

 

Hemos de recordar que en sus primeras páginas se define éste trabajo como una tesis/obra 

donde la necesaria intervención y interacción del lector/espectador/usuario es necesaria para 

dar sentido al proceso de creación expuesto. Siendo así, hemos considerado que al tratar el 

inexcusable capítulo bibliográfico al uso de otras tesis, se perdería la esencia y el valor que se 

quiere en esta exposición. En ella, como en cualquier obra de arte, se busca la obligada 

intervención del lector, conduciéndolo a la búsqueda y hallazgo de los textos citados. Esa 

simple acción comporta una implicación directa sobre la materia expuesta, haciendo de ese 

usuario, un partícipe activo en el conjunto de propuestas artísticas presentadas.  

 

Por otro lado hemos de recordar que, en páginas anteriores y en las mismas aulas de esta 

Facultad, hemos comentado que el uso de la cita bibliográfica en los trabajos de investigación 

viene definida básicamente por dos razones: como reforzamiento de los contenidos expuestos 

amparándose en la supuesta “autoritas” que disfruta cualquier texto impreso o divulgado por 

los diferentes medios de reproducción, o bien, como segunda posibilidad, se usa la citación de 

otros autores como motivo o causa de un posterior desarrollo. En ambos casos estamos 

manteniendo la tradición medieval cuando los textos en “scritta continua” debían ser 

interpretados. En aquella época se empezaron a utilizar la cita de autores clásicos en busca de 

un contagio erudito que ofreciera credibilidad y valor a las conclusiones interpretativas que se 

realizaban. Sería pertinente recordara los voluminosos compendios de citas que por aquel 

entonces recorrían los diferentes conventos y centros de estudio.  

 

También podemos recordar aquel adagio universitario que nos indica como el investigador que 

copia a un autor en realidad está simplemente plagiándolo. Aquel otro estudioso que copia a 

una decena de autores está realizando un trabajo de investigación, pero aquel erudito que 

logra copiar a más de treinta, en realidad, está confeccionando una tesis doctoral. Cosa que no 

es muy descabellada, pues un alto tanto por ciento de las tesis son simplemente refritos de 

otros personajes que han logrado publicar, no se sabe por qué métodos unos cuantos textos.  
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Esas propuesta investigativa, en  realidad pueden ser consideradas adecuadas para todas 

aquellas tesis de disciplinas humanísticas basadas en el uso de la palabra y en las 

argumentaciones doctrinales, como las de filosofía, historia del arte, psicología, etc., pero en 

ningún caso para tesis de creación artística, donde lo importante no es aquello que dicen los 

otros, sino lo que el creador es capaz de mostrar. Por lo tanto siempre se deberá hablar por la 

propia boca, aunque las palabras sean prestadas. En definitiva qué son los colores, los formas 

o los materiales, más que suministros externos que el autor maneja para organizar su propia 

obra.      

 

Si lo comentado hasta el momento no es suficiente argumentación, podemos encontrar una 

tercera razón que nos señala la obsolescencia y la crisis de éste método. Dicha circunstancia 

queda claramente patente cuando en la actualidad, en el entorno académico y quizá científico, 

se está aceptando el uso de referencias inexistentes e imposibles de cotejar. Nos estamos 

refiriendo a la cada vez más habitual práctica  de referenciar contenidos virtuales encontrados 

en la red informática, imposibles de contrastar tanto su existencia como en su autoría. Es por 

todos conocidos que las informaciones navegantes en esos medios son circunstanciales, 

cambiantes y  fungibles. Es interesante constatar que el sistema de cita para tales contenidos 

señala la necesidad de consignar lugar, fecha y hora, evidenciando así lo absurdo del sistema y 

constando la imposibilidad de confirmar ni tan siquiera la existencia del contenido referenciado, 

perdiéndose todo valor de documentalidad. Como demostración de lo dicho, propongo que 

contraste lo sentenciado en la dirección www.citabiblio.cat  del día 23 de abril de 2006 a las 

12,53. 

 

Rute Rosas, la doctoranda, utiliza las referencias como parte estructural de la obra presentada. 

Si estuviéramos en pintura diríamos que las utiliza como el color y la forma; si estuviéramos 

en dibujo, las concebiríamos como la línea, pero como estamos en un entorno escultórico las 

deberemos considerar como volumen. El volumen que otorga a la obra tridimensional esa 

presencia sugerida que permite el disfrute de la propuesta. Pero quizá por hallarnos de lleno 

en un entorno artístico las deberemos suponer como aquel ingrediente que conforma un total 

significante supeditado el dinamismo del gesto, en este caso semántico.  

 

Para finalizar desearíamos señalar como los sistemas narrativos utilizados por la doctoranda a 

lo largo de su trabajo nos obliga a entender toda la propuesta como un gran sistema 

hipertextual e hipermedia, ya que no se pretende establecer un único sentido en la narrativa. 

El paso de un contexto a otro, el trasvase de emoción entre un ambiente al siguiente nos 

señala la soledad y la individualización de los contenidos manejados. Nótese que en la 

narrativa tradición, aquella que se inicia y se termina con una finalidad prefijada, quizá la que 

se corresponde a un proyecto, todas y cada una de las piezas que lo componen se 

complementan para configurar y dar resultado final a dicho proyecto. Se diría que forman una 

http://www.citabiblio.cat/�
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escalera por la que se debe subir peldaño a peldaño hasta llegar a la cúspide que se manifiesta 

como conclusión final. Nada de ello sucede en los espacio “hiper”. En estos no existe la 

linealidad, no se señala una secuencia. Por el contario, los diferentes nexos configuran rutas 

aleatorias de lectura y de usos de los contenidos, haciendo variar el nivel de significado de 

todos y cada uno de los significantes en razón directa con el último entorno visitado.  

 

Bajo esa estructura cada parte consignada se vuelve autónoma, singular y cerrada en ella 

misma. Se configura como una pieza modular combinable con todas las otras y sólo toma valor 

social, eso es narrativo, cuando se incorpora en el acto de la lectura. En consecuencia no 

existe un contexto unificador en toda la narrativa. Por el contrario, éste viene condicionado por 

el último significante visitado, del cual toma la referencia argumentativa para connotar el 

contenido del sitio en que se está. Todo ello hace que una misma cita o un simple párrafo de 

texto no disfrute de un valor absoluto ni argumentativo ni narrativo. Por lo tanto mantener la 

tradición escolástica parece del todo absurdo e incluso diríamos que contrario a las nuevas 

formas de construcción textual y artística, las utilizadas en este trabajo.  
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