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RESUMO / ABSTRACT

A noção de abrigo, que conotamos 
hoje como a casa, o lar onde vivemos 
e habitamos (mais do que um objec-
to meramente funcional) é entendida 
como identitária do lugar do hábito 
– de onde provêm experiências e 
vivências e onde as memórias ficam 
impressas. ¶ Tendo as casas aban-
donadas, que encontramos no nosso 
quotidiano, como foco e objecto de 
estudo, o projecto de investigação 
discorre entre propostas de possíveis 
transferências do lugar do hábito – 
de um espaço (casa abandonada) 
para um outro (espaço discursivo) 
– (re)organizando plasticamente os 
pedaços dispersos (re)tirados da re-
alidade – veiculado pelos modos de 
fazer e de pensar a pintura. 

The shelter notion that we connote 
today as home, the place where we 
live and inhabit (more than a mere-
ly functional object) is understood 
as the identity of the place of habit 
– from where the experiences and 
liveliness come and where memories 
are printed. ¶ Having the abandoned 
houses, that we meet in our daily 
lives, as focus and subject of study, 
the research project talks between 
proposals for possible transfer of the 
place of habit – from a space (aban-
doned house) to another (discursive 
space) – (re)organizing plastically the 
scattered pieces (re)taken from real-
ity – transmitted by the ways of doing 
and thinking about painting.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Tendo como modelo a habitação devoluta que se encontra a cada virar da esquina pelas ruas do Porto e, sem 
a intenção de nos fixarmos em uma ou outra em particular, a presente investigação instiga o exercício teórico e 
prático sobre possíveis transferências de lugar do hábito, inscritas no discurso da e na pintura, propostas pelos 
projectos práticos desenvolvidos no âmbito do mestrado em pintura.
 Porquê estes espaços? As habitações mais recentes contêm pouca história registada em si, conse-
quentemente são espaços isentos de apropriação, despersonalizados e com menos foco de interesse plástico.        
Por sua vez, as habitações mais antigas e desabitadas, contêm em si mesmas marcas vivenciadas e carimbadas 
pelo tempo, imagens pictóricas contrastantes, narradas pelo uso, desgaste e degradação, ricas e repletas de 
cores reverberantes, com uma identidade muito expressiva, potenciadoras para estimular os modos de fazer e 
de pensar a pintura. As memórias, os sons, as marcas e as texturas que o tempo se encarregou de fixar no es-
paço físico destas habitações, fazem destes espaços potenciais lugares que despertam mecanismos processuais 
e especulativos no espaço discursivo. Ao devolver um olhar atento sobre estas habitações em que tropeçamos 
pela cidade, estabelece-se um posicionamento crítico sobre um problema iminente inscrito no tecido urbano 
que, mais do que procurar respostas, procura refletir sobre.
 A partir da ideia de casa como uma estrutura feita e pensada para acolher o ser humano e o resguardar 
no seu espaço – na fronteira entre o interior e o exterior, o privado e o público, o conforto e o desconforto, a ex-
periência do sensível e da vivência – a presente investigação propõe possíveis transferências do lugar do hábito, 
mediadas pelo discurso da e na pintura e sustentadas por uma dinâmica especulativa, processual e conceptual 
em torno da experiência do habitar. 
 Então que lugar é este a que chamamos lar? A ideia que tradicionalmente temos de habitação, o lar 
que nos acolhe e abriga, suscita memórias individuais, vivências experienciadas, histórias pessoais que ape-
lam aos sentidos. De que forma é que este espaço habitável que reclamamos como nosso, que nos espelha 
e alicerça de uma forma tão pessoal e intransmissível é capaz de ser, igualmente e simultaneamente, tão cul-
turalmente familiar, simbólico e reconhecível por qualquer um? Por mais diferentes formas e feitios em que 
a habitação se possa conceber e, independentemente de factores culturais, sociais e ou temporais, que se 
diferenciam de indivíduo para indivíduo, de lar para lar, a memória colectiva da experiência que advém do 
lugar em que habitamos remete para uma ideia de habitação entendida como identitária do lugar do hábito.
 Se a casa é compreendida como o lugar em que habitamos, o lugar onde se estabelece o hábito, então 
apreendemos que a casa cumpre uma função (a função para a qual ela foi estruturada), está activa (de hábitos nela 
vivenciados). Ora, não estando as casas abandonadas a ser habitadas no seu interior, poderíamos assim dizer que 
não estão a cumprir a sua função – estão desactivadas. A partir deste pressuposto, a investigação propõe uma aná-
lise temporal sobre o espaço físico da casa que não pretende ser linear nem contínua: o outrora, o agora e o devir 
espaço. Se outrora a casa esteve habitada e na sua essência se estabelecia o lugar do hábito (esteve activa), agora 
encontra-se desprovida de função (está desactivada). Então, o que poderá ter de devir este espaço que outrora 
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foi lugar do hábito mas que agora se encontra desprovido de função? De um olhar atento, ou um tempo de olhar 
sobre estas casas, esta investigação propõe uma relação dialética entre o espaço físico e o espaço discursivo. 
 O espaço discursivo desenvolve-se: in loco (no espaço físico das casas abandonadas); no atelier (onde 
se problematiza e questiona o objecto de estudo); e, no contexto (do próprio objecto de estudo). Veiculados 
por mecanismos processuais e especulativos, o discurso desenvolve-se por entre transferências itinerantes entre 
estes três espaços, promovendo assim possíveis transferências do lugar do hábito (reflectindo o que poderá ter 
de devir), propostas nos projectos desenvolvidos. 
 O carácter fortemente especulativo, conceptual e processual em que se inscreve toda a investigação, 
reflete todo um universo de contaminações – quer seja do quotidiano, do meio, do contexto em que vivemos, 
partilha de autores, referências das quais bebemos,  influências de com quem nos cruzamos… – dentro do(s) 
próprio(s) objecto(s) da pintura. Em que o próprio objecto, reflexo de todas estas contaminações, é questiona-
do enquanto objecto de si mesmo ou enquanto processo que possa ser entendido como objecto (resultado).
 Da relação dialética entre o espaço físico e o espaço discursivo e, impregnados no quotidiano que nos 
suscita e fomenta a prática artística, o universo de referências é amplo e diverso. Algumas referências estão 
intimamente ligadas ao discurso da e na pintura e outras tão díspares que dele se afastam mas que ao mesmo 
tempo veiculam possíveis modos de fazer e de pensar a pintura.

1.2. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO

Perante a investigação que se propõe, sobre possíveis transferências de um lugar (que outrora foi do hábito) 
para um outro lugar (o lugar do discurso da e na pintura especulativo). Mais do que respostas a um dado pro-
blema, o caráter tão fortemente processual em que se move e articula o corpo da investigação procura proble-
matizar e questionar sobre o tema, que é alvo de reflexão constante.
 Prende-se como objetivo estabelecer um diálogo permeável entre o corpo teórico e o corpo prático, 
que suportam e sustentam a investigação em curso. E com isto, divergir em vários projetos de forma a dar res-
posta à problemática colocada sobre os modos de fazer e de pensar a pintura.
 Assim, mais do que um só corpo de trabalho, pretende-se divagar sobre vários campos de experi-
mentação: com plasticidades, abordagens e intenções diferentes de projeto para projeto, promovendo novas 
narrativas. Em que cada uma delas (narrativa) procura a sua própria linguagem e expressão plástica estabe-
lecendo um compromisso com o conceito que lhe é inerente – no limite, o processo organiza o objeto e o 
resultado, mas o processo poderá ser entendido também como objecto (resultado).
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1.3. METODOLOGIAS DE PROJECTO

A metodologia de trabalho reflete-se na relação dialéctica entre o espaço físico e o espaço discursivo que activa 
mecanismos processuais e especulativos em torno do objecto de estudo. 
 Num percurso que não se força a ser linear, o corpo da investigação desenvolve-se in loco (no espaço 
casa abandonada), em atelier (espaço onde se questiona e problematiza o objecto de investigação) e no con-
texto do objecto (dentro do próprio objecto/projecto e, da leitura deste).
 Os meios são determinantes durante o desenvolvimento do projecto e, a questão da técnica da pintura 
não se constitui como um elemento central no trabalho. Importa reflectir sobre os modos de pensar e de fazer a 
pintura, não como aquisição de apetências de maior ou menor perfeccionismo técnico na pintura, mas antes recor-
rendo a ferramentas outras, que não as tradicionalmente usadas na pintura de cavalete. E que nos permitam reflec-
tir um olhar pictórico no discurso da e na pintura sobre o objecto de investigação – intimamente ligadas ao carácter 
processual em que se desenvolvem (tais como fotografia, vídeo, registo e levantamento de dados, performance…).
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2. TRANSFERÊNCIA DO LUGAR DO HÁBITO 

2.1. HABITAÇÃO — LUGAR DO HÁBITO

“Construir é edificar lugares. Por isso, construir é um fundar e articular espaços. Construir é produzir 
espaços, o espaço emerge necessariamente como spatium e como extensio na conjuntura dotada do 
carácter de coisa construída. O construir, porém, nunca configura ‘o’ espaço. Nem de forma imediata, 
nem de forma mediada. Assim é que, por produzir coisas como lugares, o construir está mais próximo 
da essência dos espaços e da proveniência essencial ‘do’ espaço do que de toda a geometria e mate-
mática. Somente sendo capazes de habitar é que podemos construir” (HEIDEGGER, 1954).

1 Numa leitura em MADERUELO, Javier (2008): La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporâneos 1960-1989. Ediciones Akial/
Arte Contemporâneo 2 Numa leitura em CORBUSIER (1954): Modulor: A Harmonious Measure to the Human Scale Universally Applicable 
to Architecture and Mechanics. London: Faber and Faber.

Desde sempre o Homem tenta combater o medo do mundo desconhecido, do infinito espacial, num mundo no 
qual ele próprio se compreende como medida do Universo. O Homem, segundo o historiador de arte Wilhelm 
Worringer1, ao erguer-se para se tornar bípede deixa de apoiar as mãos sobre o solo, deixando assim de reco-
nhecer o espaço circundante por meio do tacto e passando a confiar no sentido da visão, o qual lhe produz certa 
insegurança. Essa insegurança confere uma espécie de horror ao vazio, frente ao vasto espaço onde se sucedem 
fenómenos de forma estranha e desconhecida – ao que denomina Worringer como Agorafobia.
 Face a esse temor, o Homem sente a necessidade primitiva de o combater criando espaços ou cons-
truções para se abrigar. Desde a procura à construção de abrigo, o Homem sempre procurou refugiar-se e/ou 
edificar espaços que transmitissem conforto e o protegessem das adversidades e perigos do meio – um invólucro 
protetor, a casa, o lar que nos acolhe tal como conhecemos e concebemos hoje.
 A habitação parece ser, assim, um produto funcional e cultural produzido pelo e para o Homem.                    
O modelo de habitação vai-se alterando ao longo do tempo acompanhando ritmos, posturas e vontades da 
sociedade, inerentes à necessidade básica de construção de um abrigo. Assim, vão-se concebendo estruturas 
que acompanham essas necessidades e refletem desejos de tempos e culturas diferentes, sem que por isso a sua 
finalidade primordial – abrigo – se tenha alterado.
 Da reflexão acerca da forma e função da habitação, Le Corbusier – sob o paradigma da arquitectura 
moderna – defendeu o modelo funcionalista de habitação2. A casa deveria ser projetada como “uma máquina 
de habitar”, construída em série e com espaços racionalizados de forma a previligiar a vida prática das pessoas. 
A partir das medidas modulares baseadas nas proporções médias de um indivíduo, “Modulor”, a “máquina de 
habitar” servia um propósito meramente funcional, refletindo-se: no sentido prático dos espaços (“ter uma casa 
prática como uma máquina de escrever”); nos volumes estruturais simples (redução da construção a formas 
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simples e geométricas – cubo e paralelepípedo); e ainda, na eliminação de referências meramente decorativas. 
Mas será que o conceito de habitação é apenas isso? E, no limite, isto no que toca à memória que temos de lar – 
aquele lugar acolhedor e reconfortante – não será este conceito de habitação (estrutura pura e dura) desprovido 
de identidade, redutor e contido?
 Segundo Bañon, para compreendermos o significado de habitar devemos retomar às origens da pa-
lavra – ao latim – ao “seu significado mais humilde e elementar (...) aquele que para o expressar originou a 
palavra” (Bañon, 2005:64). Em latim, habitare (habitar) e hábitus (hábito) procedem do verbo habere (ter, pos-
suir) que corrobora com a ideia de que “habitar significa, estritamente, fazer com reiteração a mesma coisa no 
mesmo lugar”. (ibidem)

 Se pesquisarmos o significado de habitação na Enciclopédia e Dicionários da Porto Editora, aparece 
referido ao “ato ou efeito de habitar”; “lugar ou casa onde se habita, residência, domicílio”. No sentido de 
complementar esta pesquisa, reparamos que a palavra habitar surge como verbo transitivo: “residir ou viver em, 
morar em”; “ocupar, povoar”, “estar em”; “frequentar”. Ora, numa primeira instância, a palavra habitação pare-
ce estar implicada com o ato de habitar.

 Para o homem actual, o espaço de uma habitação (ou o edificado) é concreto: pode-se medir, registar ou 
desenhar com precisão. No entanto, existem fenómenos que escapam aos conceitos aritméticos e às represen-
tações standard. O espaço, de algo ou alguém, para além de albergar formas físicas características e precisas, é 
capaz de projectar no ocupante (que o experiência e vivência) uma carga de significados. Quando esse espaço 
é capaz de invocar uma projecção sentimental e deixa de ser reconhecido apenas pelas suas qualidades físicas, 

“A ideia de repetição é constituinte do verbo habitar: não é portanto sobre uma acção determinada, 
como podia ser hospedar-se, alimentar-se, descansar ou trabalhar em que o verbo se sustenta, mas 
sobre uma acção qualquer sistematicamente executada de modo idêntico ou similar num espaço de-
terminado, num lugar que possui as características oportunas para receber adequadamente essa acção. 
É a produção insistente, a reprodução de uma acção humana, tendo ou não uma origem instintiva, o 
que vem a significar genericamente habitar. A noção de período, de ciclo enquanto factor temporal que 
mede e ordena a repetição, está presente também na genérica do verbo.” (BAÑON,2005:65)

“É possível uma concepção do habitar, que mais do que soluções tipológicas absolutas, que dividem e 
estilizam, e por isso objetualizam e esteticizam a realidade, se se traduza no cuidar do que se move – e 
o que se move são as pessoas. E deste trânsito existencial, que instala um lugar de virtualização – en-
tendido como repetição infinita, dinamismo intenso, alteração possível -, o sujeito emerge e pelo gesto 
espalha sobre o espaço uma arquitetura diáfana, corpo vivo, mais uso que função, mais conteúdo que 
contentor, mais vivência que presença, mais ser que arché, mas ainda, casa, abrigo. Trata-se finalmente 
de uma tectónica de ‘acolhimento’, lugar do outro, que permite, em cada situação, a possibilidade do 
agir e do sentir, da invenção e do assombro”. (RAINHA, 2005:91)
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estruturais e nome próprio, então esse “espaço” adquire o peculiar atributo de: lugar 3. Como refere Rainha na 
citação acima transcrita a habitação parece ter “mais uso que função”, “mais conteúdo que contentor” (ao con-
trário do conceito de habitação defendido por Le Corbusier que, mediante este raciocínio aproximar-se-ia a: mais 
função que uso/ mais contentor que conteúdo). Parece-nos então que o ocupante ao movimentar-se por entre 
o espaço da casa, mais do que percepcionar esse espaço físico - paredes, janelas, portas, chão... (os elementos 
físicos e estruturais) - também se relaciona com ele. 
 Em “The Production of Space”, Henri Lefèvre refere-se ao espaço como uma dialética entre: represen-
tações do espaço e espaços de representação. Das representações do espaço entendam-se todas aquelas que 
importam ao espaço planificado e construído – como medir, registar, planificar, desenhar – e, por isso, próximas 
do conhecimento técnico-científico. Nos espaços de representação depreendem-se todas as práticas vividas que 
apontam para um conhecimento prático, corporal, sensorial e operativo – que se estabelecem no e pelo espaço.
Desta primeira premissa devemos apreender que um espaço será assimilado não apenas pelo posicionamento 
estático de um corpo-indivíduo mediante um outro corpo-espaço (edificado), mas também através da experiên-
cia que advém do e no trânsito dinâmico e existencial que o corpo-indivíduo vivencia no e pelo corpo-espaço (o 
edificado + o espaço vazio). 
 Maurice Merleau-Ponty em “Fenomenologia da Percepção” refere que “A espacialidade do corpo é o 
desdobramento de seu ser de corpo, a maneira pelo qual se se realiza como corpo” (PONTY,2001:206) – o que nos 
remete para a abstracção do corpo entendido como: medida do espaço. Neste sentido, a experiência corporal po-
derá vir a ser, por analogia, uma experiência espacial. Do entendimento do corpo enquanto elemento que explora, 
percepciona, relaciona e interage com o espaço, Merleau-Ponty acrescenta que “a consciência do lugar é sempre 
uma consciência posicional” (PONTY,2001:56). O que nos poderá aludir à ideia de que o espaço se diferencia da 
“ideia de lugar” mediante a experiência sensorial que o corpo-indivíduo estabelece com o corpo-espaço. A ressal-
var: a experiência sensorial será diferente de indivíduo para indivíduo, e por isso, posicional – como refere Ponty.

3 A importância da vivência do e no espaço, e da carga emotiva que estes (espaços) podem provocar no habitante, pode ser analisada à 
luz do caso da rainha Maria Antonieta que, para usufruir dos prazeres da vida mais simples e humildes, assim como para procurar refúgio e 
conforto, mandou construir junto ao palácio de Versalhes o Hameau. O Hameau era uma pequena casa inspirada na arquitetura campestre, 
onde a rainha Maria Antonieta se podia recolher para desfrutar da sua intimidade e conforto que o palácio não era capaz de proporcionar. 
Numa leitura em  GALFETTI, Gustau (s.d.): Não é somente uma questão de dimensões. In Casas Refúgio,Edições G.G.

“The sense of place, as the phrase suggests, does indeed emerge from the senses. The land, and even 
the spirit of the place, can be experienced kinetically, as well as visually. If one has been raised in a pla-
ce, its textures and sensations, its smells and sounds, are recalled as they felt to a child´s, adolescent’s, 
adult’s body. Even if one’s history there is short, a place can still be felt as an extension of the body, 
especially the walking body, passing through and becoming part of the landscape.” (LIPPARD,1977:34)
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 Há lugares que são significantes para determinados indivíduos e que não o são para outros. A percepção 
do e no espaço será experienciada de modo diferente de indivíduo para indivíduo, sendo o corpo-ser a condição 
para experienciar o mundo. A apreensão do espaço poderá depender/variar com a capacidade, apetência ou até 
pré-disposição cognitiva e sensorial do indivíduo, bem como do contexto social e cultural em que está inserido- 
num determinado percurso tempo espacial. A experiência vivenciada promove o laço afetivo entre o indivíduo e 
o espaço – que mais tarde será evocado através da memória – promovendo uma vinculação ao lugar. 
 Apesar de um lugar relatar memórias pessoais a um determinado indivíduo, através da afectividade, da 
memória, da significação cultural e história colectiva, as memórias em comum conduzem-nos ao reconhecimento 
íntimo de lugar. A casa, por mais diferentes formas que possa ter, por mais diferente que a possamos conceber, 
tem sempre subjacente uma ideia de casa que é transversal a todos os povos. Voltando ao início do capítulo e, 
voltando assim aos primórdios do conceito casa, o Homem desde sempre procurou um abrigo, um lar. A palavra 
lar surge de uma corruptela de lareira, da conotação com o fogo. A lareira primitiva era um elemento essencial e 
inseparável da cabana primitiva e está associada ao laço familiar, que aquece e une todos num mesmo espaço.4 
Citando Sérgio Rodrigues, “a casa serviu para marcar um território e referenciar um lugar e dessa forma, habitan-
do a casa, o homem habitava o mundo, povoando-o e significando-o à sua medida. Por isso, para além da casa 
ser um espelho do indivíduo, ela reflete também o Homem no seu conjunto” (RODRIGUES, 2009:83). Será este 
reconhecimento, do vínculo à habitação como o lugar do hábito, que se pretende resgatar de forma a articular 
a investigação em curso – a concepção de uma identidade do lugar do hábito. Do colectivo para o particular, e 
do particular para o colectivo - seja colectivo entendido tanto como: experiências colectivas e ou experiências 
pessoais; e particular entendido tanto como: o Homem e ou o indivíduo - a casa que habitamos está impressa de 
memórias, de vestígios e fragmentos, como se nela estivessem gravados o nosso código genético.

Tendo como foco de interesse reclamar um olhar atento, ou um tempo de olhar, sobre as habitações abandona-
das que ocupam um espaço esquecido e marginalizado pelas ruas que percorremos nas cidades, importa para a 
investigação em curso, propor narrativas que possam advir de um lugar que outrora foi do hábito. 
 O trabalho de campo centra-se sobretudo na cidade do Porto, redirecionando um foco de atenção à 
casa abandonada – objeto desprovido de função, de uso e, por isso, de hábito – promovendo e reescrevendo 
uma abordagem/linguagem plástica a partir desse olhar. Questionar e devolver um tempo de olhar sobre as casas 
devolutas em que tropeçamos pela cidade, de forma a reconduzir a atenção para um problema que está presente 
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4 Numa leitura em MIGUEL, Jorge: Casa e lar. A essência da arquitetura s.d. in Internet da universidade estadual de Londrina. Brasil

2.2. UM TEMPO DE OLHAR

“Infeliz aquele que estuda no antigo algo mais do que a arte pura, a lógica, o método geral! Ao deixar-
-se mergulhar nele fundo demais, perde a memória do presente”(BAUDELAIR,1993:23)
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na sociedade, estabelecendo um posicionamento crítico que, mais do que procurar respostas, procura refletir sobre.     
 Se procurarmos o significado da palavra Marginalizado no Dicionário (Porto Editora), é referido a algo 
ou alguém “que está ou que foi afastado da sociedade, de um grupo, de uma atividade; marginal”; “que foi ou 
é objeto de segregação; descriminado”. As casas abandonadas, que ocupam um lugar e espaço na sociedade, 
parecem estar à margem do olhar do transeunte que deambula pela cidade. Com um caráter imponente e de 
forte presença, estas casas passam quase despercebidas, como uma ferida que não se quer tocar, a quem por 
elas passa todos os dias.

 Ao percorrermos as ruas da cidade em que habitamos, na azáfama do dia-a-dia, já nem nos damos conta 
da paisagem urbana que nos rodeia - talvez porque percorremos essas ruas diariamente; talvez por nos termos já 
habituado a esses percursos, a esse trajeto que nos leva de um local a um outro; talvez porque estamos alheados 
pelos nossos pensamentos, pelos nossos afazeres; talvez, aqui e ali, o nosso olhar se prenda com aquilo que nos 
rodeia (o tráfego, a calçada, a casa, o cão, o degrau, o casaco daquele sujeito...); talvez porque os nossos interes-
ses estão focados em uma outra coisa, em um outro lugar; talvez por isto, talvez por aquilo, talvez por aquelou-
tro...; e, muitas vezes, as casas devolutas, que se encontram pela cidade a cada virar da esquina, aparecem-nos 
despercebidas/camufladas no tecido urbano.
 Encontrámo-nos num período em que a cidade do Porto tem uma grande afluência turística. E não estará 
muito longe da verdade afirmar que o turista, que deambula pela cidade, se sente de uma certa forma deslum-
brado, encantado com as ruínas dispersas que vislumbra. Não será esta a memória/encanto/identidade que 
transportam consigo? De uma cidade repleta de casas em ruína em envoltas numa dimensão aurática5? Parece 
então que, ao direcionar a nossa forma de olhar - num vasto mundo de formas e acontecimentos simultâneos – a 
nossa memória retém os nossos interesses e perspectivas num dado contexto.
 Sendo que o corpo é o meio para experienciar o mundo – considerando todos os factores mencionados 
no tópico anterior – parece pertinente mencionar Guy Debord – um dos membros do Movimento Internacional 
Situacionista, activo na década de 1960 (de cunho político e artístico).

“As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o meio. 
O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador – com grande adaptação à luz dos seus 
objectivos próprios – selecciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê. (...) Assim, a imagem de uma 
dada realidade pode variar significativamente entre diferentes observadores.” (LYNCH,2008:14)

5 Conceito de aura defendido por Walter Benjamin. Numa leitura em BENJAMIN, Walter (1992): Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. 
Lisboa: Relógio de Água
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“Uma das práticas situacionistas básicas é a “deriva” (literalmente: `”flutuar”), uma técnica de desloca-
mento através de variadas ambiências. A deriva implica um comportamento lúdico-construtivo e cons-
ciência dos efeitos psicogeográficos, e é, portanto, bastante diferente das noções clássicas de viagem 
ou passeio.” (DEBORD, 1958)

 As práticas situacionistas apontam-nos para o conceito de deriva como um catalisador para a exploração 
do meio urbano. Ao caminhar pela cidade, nessa deriva, desse olhar atento e cirúrgico, a cidade apresenta-se 
como campo de trabalho, uma espécie de laboratório, onde se encontra o objeto que se pretende investigar. 
 Fernando Távora, em “Da Organização do Espaço”, reflete sobre a decadência contínua de zonas parali-
sadas nas cidades. Segundo o autor, devemos deslocar a atenção para as casas antigas, casas da cultura popular: 
observar o construído a partir da convenção popular, das casas sem arquitetos.6 Não serão estas as casas que 
estarão mais próximas da ideia e memória que temos de lar? Observar estas construções – populares – sob o 
ponto de vista sobre o que está certo ou o que está errado, bem ou mal construído, bom ou mau exemplo de 
arquitectura, cabe a cada um utilizar os discursos, ferramentas, ou matérias quanto às suas possíveis abordagens. 
 Frank Gehry é exemplo deste olhar atento a que se refere Távora, ao projectar e edificar a sua própria 
habitação residencial “Gehry Residence” (1977). Nesta obra, assim como noutros edifícios da sua primeira épo-
ca, o arquitecto opta por deixar à vista parte das estrutura “pobres” assim como a textura de alguns comparti-
mentos que não foram pintados ou cobertos posteriormente. Num jogo de equilíbrios (entre o “fragmento” e a 
“totalidade”, o “novo” e o “antigo) o edifício vai revelando a trama construtiva expondo barrotes de madeira, 
pregos ou canalizações, entre outros elementos que fazem parte do léxico estrutural e construtivo de uma habi-
tação. A aparência do inacabado e a revelação dos materiais aparentam uma colagem em estado permanente 
de work in progress. Esta aparência de construção em constante processo é reforçada pelo próprio autor na 
medida em que uns anos mais tarde volta a fazer alterações a esta mesma casa. Repare-se que, Gehry não fez 
nada de novo uma vez que estas transformações para ampliar as casas unifamiliares eram muito típicas nos 
subúrbios norte-americanos – o que reflete um olhar atento e um tempo dedicado ao olhar (atenção) para as 
peculiaridades que se inscrevem no quotidiano. O que há de novo aqui é uma dialética entre casa de arquitecto 
– de autor – e casa sem arquitecto – da cultura popular (como refere Távora). Um olhar atento sobre aquilo que 
nos rodeia para perceber o que daí pode ter de devir: neste caso, para romper com alguns (pre)conceitos no 
campo da arquitectura (casa de autor próxima da casa da cultura popular); bem como para acompanhar e (co)
responder à sua época (desconstrutivismo).

6 Numa leitura em TÁVORA, Fernando (1962): Da Organização do espaço. Porto: FAUP Publicações
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IMAGEM 01

Gehry Residence
Santa Mónica, Califórnia, 1977
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 Num outro campo desta investigação – agora no campo da pintura –, poderá ser analisado a partir do 
livro “O que nós vemos, o que nos olha” de Didi-Huberman (2010) sobre Fra Angelico, o facto de se deslocar a 
atenção para algo que fica muitas vezes esquecido e não se dá muita importância, ou a devida importância.
 “Quando me interessei pela pintura da Renascença, havia o Cristo, a Virgem – reconhecemo-los –, e eu 
interessei-me pelos fundos” (DIDI-HUBERMAN, 2010:15). Ao estudar a pintura in loco, Didi-Huberman aperce-
beu-se de que o que observava em segundo plano poderia ser tão ou mais importante que o que observava em 
primeiro plano. Servindo-se da sua experiência com a fotografia e, deslocando a atenção dos enquadramentos 
para a imagem que está em segundo plano – desenquadrando o enquadramento – o autor depara-se com a 
possibilidade de tornar legível um outro olhar da pintura. “Em vez de olhar para Virgem e o Cristo, eu desci um 
pouco o quadro e deparei-me com um Jackson Pollock.” (ibidem). Com esta abordagem proposta por Huber-
man, é pertinente refletir que: é importante adoptar e recorrer a uma relação dialética com uma imagem. Esta 
relação dialética, exige do espectador um olhar activo, inteligente, capaz de “trazer” a imagem (que não actual) 
para os dias de hoje especulando o que ela possa ter de devir e de futuro.

 Em, “O que é o contemporâneo?” Giorgio Agamben (2008), refere que a contemporaneidade inscreve-
-se no presente: “e somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e assinaturas do arcaico 
pode dele ser contemporâneo” (AGAMBEN, 2008:72). Contemporâneo é, acrescenta, “aquele que dividindo e 
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos”. (ibidem) 
Devemos compreender o presente a partir das sombras, das fendas, a “via de acesso ao presente tem necessa-
riamente a forma de uma arqueologia que não regride, (...) a um passado remoto” (AGAMBEN, 2008:69) – para 
que possa, a partir desta leitura “rechamar, reevocar e revitalizar aquilo que tinha até mesmo declarado morto”. 
Em suma, a contemporaneidade é “uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias” (AGAMBEN, 2008:59).

“O poeta – o contemporâneo – deve manter fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, 
mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Con-
temporâneo é, justamente, aquele que sabe ver a obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando 
a pena nas trevas do presente.” (AGAMBEN, 2008:63)

“Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé – Une image, au 
contraire, est ce en quoi l’Autrefois recontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. 
En d’autres termes, l’image est la dialetique à l’arrêt. Car, tandis que la relation du présent avec le passé 
est purement temporelle, continue, la relation de l’Autrefois avec Maintenant présent est dialetic: ce 
n’est pas quelque chose qui se déroule, mais une image saccadée. Seules des images dialectiques sont 
des images authentiques (c’est-à-dire non archaiques); et l’endroit où on les rencontre est le langage.”  
(BENJAMIN, 2000:478)
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 Agamben parece aproximar-se do pensamento de Benjamin intuindo que a relação do presente com o 
passado não é puramente temporal, contínua e linear. O que deverá resultar da apreensão temporal, em ambos 
os autores, será uma relação dialética: compreender a sombra que está impregnada no presente (Agamben), apre-
endendo que a relação do Outrora com o Agora deverá resultar numa imagem autêntica (Benjamin). As imagens 
autênticas não deverão ser arcaicas, mas antes uma revitalização do que no nosso tempo declarou morto, para que 
a imagem dialética, e por isso autêntica (Benjamin) se possa rechamar, reevocar (Agamben) à luz do nosso tempo - 
para que assim se possa compreender o que aí vem a partir do que já lá foi – o que poderá ter de devir. Devemos 
localizar a imagem no seu contexto, localizar a imagem no nosso contexto e apreender o que advir dessa imagem.     
 E a deambular pela cidade - por vezes como um flanêur de Charles Baudelair, outras à deriva como Guy 
Debord – faz-se parte do percurso que conduz a investigação proposta com vista a uma possível transferência 
do lugar do hábito. Partindo da sombra da cidade e dos cantos obscuros das casas abandonadas que remetem 
para um lugar de memórias desmembradas que não querem ser olhadas como se, ao virar-lhes as costas, elas 
deixassem de estar num presente eminente. Pensar sobre estas casas em estado permanente de degradação 
que parecem refletir uma dimensão aurática (conceito de Benjamin) – pela sua singularidade e autenticidade –, 
devolvem-nos a consciência de que continuam a merecer um tempo de olhar.

Apoiando-nos no raciocínio de Agamben e Benjamin, para perceber o que há de vivo naquilo que o nosso tempo 
(presente) declarou morto (arcaico) e, que ainda pulsa de vida (o devir), devemos olhar para as casas devolutas 
como uma oportunidade para revitalizar (mais do que reciclar).  
 Assim, esta investigação propõe narrativas do lugar do hábito inscrevendo-se numa dialética entre espa-
ço físico e espaço discursivo. A relação dialética entre o espaço físico e o espaço discursivo activa mecanismos 
especulativos e processuais que conduzem a uma possível transferência do lugar do hábito – a casa.

 No espaço físico – a casa, o edificado, o invólucro, o contentor, o objecto – encontramos três espaços 
temporais: o outrora, o agora e o devir espaço. Assim como no discurso de Agamben e Benjamin, esta relação 
temporal entre os três espaços não pretende ser contínua nem linear.
   Outrora – a casa serviu o propósito para o qual foi construída. Na sua essência, a casa 
foi habitada. E desse habitar, alguém experienciou e vivenciou o espaço deixando vestígios da sua presença 
naquele que era o lugar do hábito. Nesse sentido, a casa cumpria a sua função/uso – estava activa;
   Agora – a casa, ou o que resta dela, encontra-se abandonada, esquecida, marginaliza-
da. Do trânsito existencial de outrora apenas restam vestígios do uso e do tempo (que se encarrega de a mo-
dificar). Não tendo quem a habite na sua verdadeira essência, encontra-se desprovida da função, do uso para a 
qual ela foi designada – está desactivada.
   Devir espaço – devolvendo um olhar atento sobre as casas devolutas, enquanto percorre-
mos as ruas da cidade como um flanêur, o conceito de habitação entendido como o lugar do hábito parece-nos difuso. 
Essa instabilidade suscita o levantando de questões/inquietações: se a casa já não é lugar do hábito (que se apresenta 

2.3. DEVIR ESPAÇO — TRANSFERÊNCIA DO LUGAR
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com naturezas tão diversas menos para a qual foi designada) que função, que uso poderá advir deste invólucro? 
Mais do que tentar reactivar estes espaços (porque reactivar implicaria voltar a devolver o estatuto de funcionali-
dade à habitação), procura-se uma transferência de discurso sobre a leitura especulativa do que poderão (estas 
casas) ter ainda de lugar de hábito. 
 As questões/inquietações provocadas na transferência de discurso sobre o devir espaço activam 
mecanismos processuais e especulativos que promovem novas narrativas sobre o lugar do hábito, de-
senvolvidas no espaço discursivo. Em suma, ao estabelecer uma relação dialéctica entre o devir espaço e o 
espaço discursivo, temos: uma transferência de discurso sobre a especulação do que poderá vir a ser afinal 
o lugar do hábito – que é suscitada dentro do devir espaço; como também uma transferência de discurso 
proposta por uma nova narrativa sobre o lugar do hábito – o projecto desenvolvido no espaço discursivo.

 No espaço discursivo localizam-se três espaços e, assim como no espaço físico, a relação temporal entre 
estes não se pretende linear nem contínua: In loco, Atelier e Contexto. 
   In loco – a casa é um laboratório onde o sujeito recolector efectua o registo e levanta-
mento de material, onde se recolhem impressões, ocorrendo assim uma transferência directa. A transferência 
directa está associada de uma forma mais imediata a impressões: a impressão de registo – seja, como prova de 
contacto que imprime vestígios da casa para um dado suporte (como tecido), vídeo, fotografia, desenho – o 
que queremos captar para narrar algo sobre...; e a impressão associada a uma outra leitura, aquela impressão 
ou sensação que o espaço suscita, muito mais emocional. 
   Atelier – o espaço especulativo e processual onde ocorrem transferências itinerantes 
onde se procura problematizar e questionar, dentro e fora do espaço in loco e do contexto; mediação de estraté-
gias processuais veiculadas entre o contexto do objecto e o registo e levantamento in loco; o material recolhido 
in loco é alvo de selecção, manipulação, mediação, experimentação e reflexão.
   Contexto – do/s objecto/s desenvolvido/s no âmbito de atelier onde ocorrem duas 
transferências de uso: a primeira dentro do contexto do próprio objecto – o objecto poderá ser entendido en-
quanto processo e, o próprio processo poderá ser entendido já como um objecto de si mesmmo (contaminado 
pela dialética entre o espaço físico e o espaço discursivo); e a segunda no contexto da leitura que se tem desse 
objecto/projecto – o(s) objecto(s)/projecto(s) propõem novos olhares, novas narrativas e concepções (e por isso 
novo uso) sobre o conceito de habitação entendida enquanto lugar do hábito.

 Fruto de um constante diálogo permeável, a dialética entre os espaços físico e discursivo promo-
vem uma transferência de lugar: de um espaço (casa abandonada) para um outro (espaço de atelier ou de 
exposição - contexto em que se apresenta o objecto/projecto). As transferências ocorridas no espaço discursivo 
veiculam o processo de investigação, podendo transitar de umas para as outras conduzindo assim, o léxico dis-
cursivo ao desenvolvimento das propostas de projecto de uma investigação que visa discorrer sobre possíveis 
transferências do lugar do hábito.
 A este propósito serão apresentados três casos de estudo, em que se exemplificam possíveis hipóteses 
de transferências: de discurso, de lugar e de uso.
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 1º Caso de estudo
 Transferência de discurso

“Abre-se a cortina. No centro do palco, encontra-se uma coluna, erguida, de oito pés de altura, dois de 
largura, em contraplacado, pintada de cinzento. Nada mais no palco. Durante três minutos e meio, nada 
acontece; ninguém entra ou sai. De repente, a coluna tomba. Passam três minutos e meio. A cortina 
volta a fechar-se”. (KRAUSS:201)

IMAGEM 02

Untitled (two columns). 
Robert Morris
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 O minimalismo afirmava-se como uma arte sem emoção, interioridade, recuo, reserva e tempo, restando 
apenas um objeto específico. Não pretendia representar nada nem reinterpretar nenhuma presença. Todavia, 
submetendo os objectos a um enredo performativo, onde estão implícitas as qualidades temporais e de duração, 
a obra Untitled (two columns) de Robert Morris parece assumir um carácter fenomenológico que o espectador 
intui ao observar o paralelepípedo de pé, a cair e por fim “morto”.
 Analisando a obra descrita podemos afirmar que o objeto é apenas um paralelepípedo, exacto e espe-
cífico. No entanto, ao assumir o caráter teatral, relacional e temporal sobre o objecto geométrico, poderemos 
afirmar que ocorre uma transferência de discurso: do objeto específico, para o objeto que reclama a qualidade 
de presença – à luz de uma projeção existencial do espectador. Assim sendo, deixa de ser interpretado apenas 
como um sólido geométrico.

 Existem povos que ainda hoje transportam consigo as experiências da vivência do hábito para um outro 
espaço. O Yurt, habitação nómada caraterística do povo mongol, é um exemplo de um abrigo que se desloca 
sazonalmente para outras zonas, servindo a comunidade e cultura locais. Esse abrigo tem uma estrutura e um mé-
todo de construção prático que permite ser desmontado e montado novamente. Nesse objeto-casa as memórias 
e histórias vivenciadas são transportadas, mantendo a mesma presença anterior à deslocalização. Poderemos as-
sim colocar a hipótese de uma ocorrência de transferência de lugar: de espaço cartesiano em espaço cartesiano.

 2º Caso de estudo
 Transferência de lugar

IMAGEM 03

lustração de montagem de um Yurt.

24



 3º Caso de estudo
 Transferência de uso

 A Torre David é uma obra do arquitecto Enrique Goméz, que por motivos de falência não acabou de ser 
construída. Por não ter sido concluída, a torre ficou abandonada, e por isso desprovida da sua função habitacio-
nal. No entanto, a população local invadiu a torre e apropriou-se do seu espaço, adaptando o edifício às suas 
necessidades. A esta readaptação, poderemos rotular de: transferência de uso.

IMAGEM 04

Torre de David. 
Venezuela.
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3. DISCURSOS DA E NA PINTURA 

3.1. MODOS DE PENSAR E DE FAZER A PINTURA

“Fazer falar a pintura é o mesmo que pensar o fazer” (FERREIRA, 2011:23)

“…a pintura é uma prática artística contemporânea, mas que não pode, nem deve, abdicar da sua es-
pecificidade, do seu enunciado, da sua linguagem e da sua função. Fazer a pintura é pensar a pintura. 
É, certamente, o desenvolvimento de um processo de investigação onde o universo pictural mediatiza, 
problematicamente, a comunicação e a representação de uma ideia, de um sistema, de um processo.” 
… “pensar a pintura para além do território do seu exclusivo fazer.” (FERREIRA, 2011:25)

Diante de um amplo universo de referências que nos influenciam sobre os modos de pensar e de fazer a pintura, 
apresenta-se difícil a tarefa decisiva de escolher esta ou aquela referência, porque poderia perfeitamente ser ou-
tra ou aqueloutra. As referências são vastas e diversas: algumas estão intimamente ligadas ao discurso da pintura 
e, outras tão díspares que dele se afastam e que ao mesmo tempo dele nos aproximam – que nos fazem pensar, 
reflectir sobre… Por vezes, o simples facto de deambular pela rua conduz-nos ao processo criativo. Dentro e fora 
do campo da pintura, dentro e fora do campo das artes plásticas, vão-se acumulando referências de (des)com-
plexidade multidisciplinar no banco de imagens. Como um atlas de Aby Warburg ou um museu imaginário de 
André Malraux, estas imagens, sem uma ordem específica nem maior ou menor grau de importância relativamen-
te às outras, instigam a formulação de um pensamento, de uma (re)acção. Ao beber de imagens, de conceitos, 
de autores, do quotidiano, da intenção e do acaso, daqui e dali, entre isto e aquilo… – rendilhados como num 
rizoma – vamos construindo o nosso léxico discursivo. 
 Sem intenções de abordar exaustiva e aprofundadamente, neste tópico, um autor específico ou um dado 
momento ou movimento artístico, os modos de pensar e de fazer a pintura irão ser discutidos incorrendo num 
discurso itinerante – aberto à subjectividade e (re)interpretações de quem o percorre. Sem querer com isto dizer 
que não devemos procurar conhecer a história (da arte, do que nela se faz, do que nela se fez, das tradições e 
das rupturas, dos autores, dos movimentos, dos críticos). De uma forma despretensiosa, ao incorrer num discurso 
itinerante, a discussão flui sobre os modos de pensar e de fazer a pintura, como se estivéssemos a pensar em voz 
alta: em que uma coisa nos leva a outra, e outra, e outra…

 Como refere António Quadros Ferreira, importa para o discurso da pintura não apenas o objecto findo 
como se nos apresenta, como também o que se perde e o que transita durante o processo, aquilo que se sus-
cita no plano etéreo das ideias – mediados entre o agir e o reflectir. O discurso da arte enquanto manifestação 
de um pensamento, presente em Marcel Duchamp e no Nouveaux Réalism e, a importância do processo no 
discurso da pintura, ou (des)pintura de Mário Cesariny.
 A pintura, entendida fora do seu campo tradicional, reflete uma dinâmica de processo e de mediação. 
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Mediação de um pensar e de um fazer, de um acto, de um gesto, de uma adição, de uma subtração, de uma in-
tenção, de um acaso, de um acidente, de um registo, de uma expressão, de um dialogo, de um deambular, de…
 O conceito de happening e performance é introduzido no discurso da pintura por Yves Klein com Inter-
national Klein Blue (1960). Pinturas em trânsito de um gesto de um corpo deslocam a atenção do resultado para o 
processo, do objecto para o evento – a ponto de implicar o espectador e de o arrancar da sua aparente passividade. 
 Michael Fried, na década de 60, introduz a tríade formulada por: a obra de arte, o site e o espectador. No 
entanto, analisando à luz do exemplo anterior, o contexto enquanto lugar de suporte parece ter importância para 
o reportório em que se articulam: a enunciação da obra; o site em que se inscreve; e o espectador que participa 
e apreende. Dentro do contexto – obra, site, observador – gera-se toda uma dinâmica de possíveis acontecimen-
tos que provocam no espectador diferentes leituras.
 Então, de que modo se manifesta o contexto enquanto lugar de suporte na criação artística? Até que 
ponto os discursos mediados entre o pensar e o fazer a pintura se circunscreve num objecto último? Se o 
processo veicula os modos de fazer e de pensar a pintura, não poderá o processo ser já entendido como um 
resultado – capaz de produzir modos distintos de comunicar? O processo define o objecto da pintura ou será 
capaz de se sustentar enquanto objecto de si mesmo?

 Mediante as questões acima formuladas, o discurso processual apresenta-se como uma ferramenta 
(sem com isto lhe tirar protagonismo) para a divagação criativa: sendo parte integrante do discurso do objecto 
artístico ou entendido como objecto de si mesmo. 
 Importa para a presente investigação reflectir o princípio do objeto da arte expandido no interior do 
próprio processo: quer seja a partir do que o quotidiano nos possa oferecer (object trouvé) ou como sujeito 
recolector que reconfigura numa assemblage (Nouveaux Réalisme); quer seja para registar o carácter efémero 
e transitório (land art); quer seja com um carácter de documentação e arquivo (Gilbert and Georges); ou mes-
mo para questionar os modos de pensar e de fazer a pintura perante o espectador (Ives Klein). Estas premissas 
irão constituir parte integrante para a especulação e projecção de um trabalho prático que pretende reflectir 
sobre possíveis transferências do lugar do hábito.     
 
 No tópico seguinte, com o intuito de discorrer sobre algumas estratégias processuais, que vão ao en-
contro dos modos de pensar e de fazer uma investigação teórico/prática com vista em possíveis transferência(s) 
do lugar do hábito: Heidi Bucher – Skin Room (House of Ancestors), 1980-1982 – o processo define o objec-
to; Richard Long – A lane made by walking (1967) – o processo veicula o objecto de uma acção (registo), e 
define-se como objecto de si mesmo (resultado); Souto Moura – Convento das Bernardas (2010) – o processo 
problematiza o objecto.
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Em Skin Room (House of Ancestors), Heidi Bucher imprime cada compartimento da casa abandonada 
dos avós, revelando formas, volumes e texturas. Em oposição à rigidez de uma estrutura arquitectóni-
ca, esta instalação de aspecto flácido e maleável, remete para a ideia de pele de habitação - ideia esta 
que é acentuada pela escala real. Como se de alguma forma o corpo da casa tivesse sido esfolado. 
 Os espaços da casa são revestidos integralmente com gaze embebida em borracha líquida, a 
partir de uma transferência directa ou prova de contacto. Este processo permite imprimir a memória 
do espaço contida em cada compartimento, revelando as texturas características de cada material. 
 Neste caso, o processo define o objecto artístico ao criar uma pele a partir da prova de con-
tacto sobre o corpo do edifício, que é posteriormente esfolada e (re)estruturada num novo corpo 
(objecto/instalação).

3.2. REFERÊNCIAS

 3.2.1. HEIDI BUCHER — SKIN ROOM (HOUSE OF ANCESTORS), 1980–1982

IMAGEM 05

Skin Room (House of Ancestors)
Heidi Bucher, 1980-1982



IMAGEM 06

Work in progress. Heidi Bucher. 
(Courtesy the estate of Bucher and Alexander Gray Associates)
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Richard Long faz a sua arte caminhando. Na obra A line made by walking (1967) de Richard Long, a ideia 
de viagem e de movimento é o modo de mediação e construção do espaço e experiência da obra - rela-
ção entre o corpo, tempo e espaço. Ao caminhar sempre em linha recta, de trás para a frente e de frente 
para trás, vai marcando um trilho na paisagem – caminhar, como experiência da paisagem inscrita no 
imaginário onde reinventa a paisagem. De certa forma, o autor encontra a sua prática artística caminhan-
do em linha reta, deixando a sua marca sem ter que contornar ou esbarrar com os elementos de uma 
sociedade regida por normas e estruturas – livre da rigidez e condicionamentos das estruturas urbanas.
 A land art surgiu nos finais da década de 60. As obras que se inscrevem na land art são muitas 
vezes vulneráveis a diferentes acções de deterioração ambiental e, consequentemente, de difícil pre-
servação. Porque se perdem no rasto do tempo as memórias da experiência do e no lugar e, porque se 
registam fora do contexto expositivo, estas obras são, maioritariamente, de carácter processual e/ou do-
cumental. O registo processual/documental poderá inscrever-se, por exemplo, sob a forma de desenho, 
registos vídeo e fotografia, que de alguma forma participam da experiência ocorrida. 
 As obras de Richard Long e de Hamish Fulton, com quem colaborou por diversas vezes, têm 
um carácter efémero e transitório, pois as suas marcas rapidamente desaparecem da paisagem sofren-
do erosão ambiental – deixando apenas rastos da memória ou memória processual da intervenção na 
paisagem. É evidente aqui o campo permeável onde tudo pode ser entendido como expressão artís-
tica: os materiais nobres são postos de lado; o abandono das convenções e da segurança do museu; 
cai a tradição; e, o simples facto de caminhar transforma-se em prática e expressão artística.
 A estratégia processual que importa reflectir a partir da obra A line made by walking (1967) de 
Richard Long é o cáracter de registo como captação de um efémero em que, essa estratégia, reflete o 
princípio do objecto expandido no interior do próprio processo. Ou seja: o processo que veicula o regis-
to de uma acção temporal e transitória; e, o processo enquanto objecto que veicula a mensagem para o 
espectador. Em suma, o processo será neste caso entendido como objecto autónomo capaz de produzir 
modos distintos de comunicar a intenção do autor: processo artístico como parte integrante da expe-
riência – durante o discurso; e, o processo enquanto objecto (resultado) de si mesmo – como discurso.

 3.2.2. RICHARD LONG — A LINE MADE BY WALKING (1967)
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IMAGEM 07

A line made by walking. 
Richard Long, 1967



O edifício do Convento das Bernardas que remonta ao século XVI foi reabilitado pelo arquitecto Edu-
ardo Souto Moura em 2010. Aquele que outrora fora mosteiro, fábrica e posteriormente ruína, é hoje 
um edifício habitacional. Para além das estratégias que foram usadas para a reabilitação do edifício, 
importa para a investigação em curso reflectir a estratégia processual como ferramenta que problema-
tiza o objecto. A forma como, entre a ideia e o confronto, entre tentativa e erro, avanços e recuos, o 
processo nos conduz à análise sobre possíveis estratégias plásticas, de modo a conseguir retirar partido 
da matéria – procurando compreender os materiais a fim de extrair deles a sua essência.
 As cores reverberantes de um vermelho gasto e queimado pelo tempo, conferiam ao edifício 
abandonado a sua própria identidade. O projecto de reabilitação de Souto Moura abrangia caiar as fa-
chadas de vermelho, com o intuito de manter a sua identidade. No entanto, ao cobrir de vermelho, a cor 
plástica e opaca camuflava a textura dos diferentes materiais que se foram acumulando ao longo dos anos, 
como se, ao (re)vestir o edifício de tinta se deixasse de ver a sua pele, com todas as suas marcas e cicatrizes. 
 Surgiu assim um problema. As fachadas não podiam ser caiadas de vermelho porque, sem a 
transparência, não se conseguiria “ler” o suporte daquilo que foi acrescentado em cada época e, com 
isto, a “transparência” das diferentes texturas dos materiais: o que é cimento, o que é betão; o que é 
areia; e o que é pedra.
 Como reacção ao problema Souto Moura decidiu pintar as fachadas de branco. Conseguindo as-
sim evidenciar as diferentes texturas dos diversos materiais que se foram acrescentando ao longo do tem-
po, desmascarando a identidade do edifício - adivinhando-se uma leitura quase pedagógica da sua história.

 3.2.3. SOUTO MOURA — CONVENTO DAS BERNARDAS (2010)
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IMAGEM 08

Vista exterior do convento, antes da intervenção.
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IMAGEM 09

Convento das Bernardas
Pormenor das texturas dos diferentes matariais.
Eduardo Souto Moura. Tavira, 2010
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4. PROJECTOS 

4.1. HABITAÇÃO NÓMADA
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IMAGEM 10

Habitação Nómada (2013)
220 x 260 x 180 cm
Instalação na Biblioteca Almeida Garrett, Porto
(registo fotográfico)



O lençol que                                                                           
                    dá corpo à habitação nómada                            entre                          fronteiras itinerantes
                                                                                               ,entre                          o interior e o exterior
                                                                                               ,entre                          o público e o privado
                                                                                               ,entre     o conforto     e  o                          
d e s c o n f o r t o                                                                            ,
                                                                                    (trans) porta  
                    a memória do lugar do hábito          que                       oscila                                     com a pas-
-sagem.

 Sinopse

IMAGEM 11

Esquiço sobre o processo de montagem (2013)
Caderno A3 | Transferência de imagem fotográfica com xilol e colagens
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 O corpo da habitação nómada é confrontado com a ideia de uma estrutura habitacional – pela relação 
que tem com a escala, e pelas impressões que nela se registam. Os lençóis, que nos acolhem e resguardam, 
que nos alojam sob e transmitem conforto, suportam uma nova dimensão de corpo de habitação com marcas 
e vestígios impressos na sua pele. 
 Assim como toda a habitação é suportada por uma estrutura construtiva que a sustenta (os alicerces), 
os lençóis também irão ser suportados por um esqueleto (de ferro). A estrutura surge a partir da ideia tradi-
cional de moldura que suporta uma pintura. A partir da moldura e das medidas adoptadas, esta começa a 
desconstruir-se no espaço, passando assim de moldura a elemento estrutural espacial. O sistema de monta-
gem da estrutura foi pensado para que cada peça encaixe como uma espécie de lego – podendo-se alterar a 
composição e adaptar a qualquer espaço. A estrutura, como elemento espacial que se desdobra no espaço, 
condiciona o espectador a movimentar-se e a contornar a instalação para conseguir apreender o todo - como 
acontece ao deslocar-se de um compartimento da casa para outro.
 Este projecto, habitação nómada, propõe uma narrativa sobre transferências do lugar do hábito: 
deslocam-se as memórias e vestígios, da materialidade que se encontra nas camadas acumuladas, de um 
espaço (habitação abandonada) para um outro (espaço expositivo); e, o novo corpo de habitação (objecto/
instalação) é passível de se desmontar, transportar e  deslocar para um outro espaço, adaptando-se a este.
 As impressões registadas nos lençóis não provêm de apenas uma casa abandonada. São recolhidas 
impressões em vários espaços que, coexistindo num mesmo contexto reforçam o conceito generalizado de 
casa: entendida como lugar do hábito.

 A impressão dos lençóis é efectuada a partir de transferência directa – ou prova de contacto – entre o 
lençol e o elemento (porta, janela, parede…) do qual se quer retirar a impressão.
 In loco, os lençóis são fixados com fita-cola ao elemento estrutural. Depois de fixados os lençóis 
aplica-se cola acrílica. Quando seco, como se estivéssemos a esfolar a parede, o lençol é retirado. O processo 
define o objecto/instalação. Importa atender às características dos materiais que se querem imprimir, de forma 
se conseguir extrair deles a informação pretendida, por exemplo: no caso do lençol com impressão de uma 
parede de tijolos, foi necessário lixar a matéria para extrair os pigmentos; nos casos da janela e da porta de 
madeira, antes de fazer a impressão, a madeira foi pintada com alvaiado (material que se usava antigamente 
para pintar as portas de madeira) para que a coloração imprimisse as texturas. 

 Enquadramento Conceptual

 Enquadramento Técnico
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4.2. ...MAIS UM DIA...

IMAGEM 12

...mais um dia... (2013)
Instalação no Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto
(registo fotográfico 1)

IMAGEM 13

...mais um dia... (2013)
Instalação no Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto

(registo fotográfico 2)
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 …mais um dia… mais um gesto… uma acção, uma persiana que se abre e que se fecha... a repetição, dos 
gestos, dos ritmos… abre, fecha, abre, fecha, abre... a marca que fica, que testemunha e imprime as memórias 
de uma acção… a persiana a abrir e a fechar, o registo, a marca... abre, fecha, abre, fecha, abre… a reprodução, 
o som, nunca são iguais apesar da repetição, apesar de um ritmo, apesar de um hábito, apesar de uma provoca-
ção... abre, fecha, abre, fecha, abre… a reprodução, o múltiplo, nunca igual mas que se sincroniza com o tempo... 
abre, fecha, abre, fecha, abre… o positivo, o negativo, o interior e o exterior, o registo e o espaço em branco, o 
som e o silêncio, a memória e o esquecimento… fecha…mais um dia… mais um gesto… uma acção, uma persia-
na que se abre e que se fecha... a repetição, dos gestos, dos ritmos… abre, fecha, abre, fecha, abre... a marca que 
fica, que testemunha e imprime as memórias de uma acção… a persiana a abrir e a fechar, o registo, a marca... 
abre, fecha, abre, fecha, abre… a reprodução, o som, nunca são iguais apesar da repetição, apesar de um ritmo, 
apesar de um hábito, apesar de uma provocação... abre, fecha, abre, fecha, abre… a reprodução, o múltiplo, 
nunca igual mas que se sincroniza com o tempo... abre, fecha, abre, fecha, abre… o positivo, o negativo, o in-
terior e o exterior, o registo e o espaço em branco, o som e o silêncio, a memória e o esquecimento… fecha…

 Sinopse
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IMAGEM 14

Desenho sobre o processo A (2013)
Caderno A3 | Caneta de feltro sobre papel

IMAGEM 15

Desenho sobre o processo B (2013)
Caderno A3 | Caneta de feltro sobre papel



 A Habitação como sugere a própria ontologia da palavra, é produtora de lugar de hábitos, de rotinas 
que se repetem, sem que haja consciência de tais actos. Mais um dia é anunciado ao abrir a persiana pela 
manhã... E o fim de mais um dia é ditado ao correr a persiana ao cair da noite.
 A ideia surgiu diante da hipótese de imprimir, com tinta acrílica, marcas de uma persiana ao abrir e ao 
fechar de forma mecânica sobre um rolo de papel, como imposição de um ritmo. Como uma ideia que leva a 
outra e outra, o projecto vai-se desenrolando em hipóteses.
 De carácter fortemente processual o projecto … mais um dia… reescreve-se de dia para dia numa má-
quina de escrever. Ao escrever, de forma descomplexada sobre as relações entre: a persiana, os hábitos e as 
rotinas, a própria máquina vai impondo um ritmo com os sons das teclas. Seguindo este raciocínio, a uma dada 
altura e à procura do próprio ritmo do teclado, vai surgindo a repetição da palavra ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo 
ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo…
 Como existe uma pequena quebra de ritmo ao teclar a palavra ritmo, e ainda à procura de um ritmo no 
som das teclas, retira-se ao ritmo a letra m e, ainda na máquina de escrever, devaneia-se sobre a associação entre 
as palavras rito, ritual e hábito, voltando posteriormente à imposição do ritmo: rito rito rito rito rito rito rito rito rito 
rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito 
rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito rito….
 Numa espécie de obsessão da imposição do tal ritmo, mas ainda mais frenético e mecânico surge um 
ritmo imposto pela letra o: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 De tanto pressionar a tecla o a fita da máquina rompe-se e, como um cortante, rasura o papel. Do acaso, 
os orifícios que vão surgindo da letra impressa fazem uma associação directa com os orifícios de uma qualquer 
persiana entreaberta.

 Enquadramento Conceptual
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 A máquina de escrever, neste projecto, está intimamente associada ao mecanismo das acções que fa-
zemos diariamente no lugar do hábito sem nos darmos conta: como abrir e fechar uma persiana.
 Sobre o objecto/instalação: a iluminação direcionada sobre o papel projecta na parede pequenas reen-
trâncias da letra o por entre a sombra que faz do papel, assemelhando-se à luz que entra pela casa através dos 
orifícios de uma persiana. O rolo de papel sai pela máquina, desenrola-se pelo chão até se enrolar sobre uma 
velha roldana de persiana que foi encontrada na rua. A roldana e a luz/sombra projectadas na parede são as 
únicas associações mais directas à persiana.
 O projecto tem um forte cariz processual, em que uma acção vai sugerindo outra e outra e outra – en-
contrando no acaso soluções para as respostas que se procuram. O objecto/instalação não se encerra em si mes-
mo, no sentido em que continuam a surgir novas hipóteses processuais a partir deste. Neste sentido, o próprio 
processo poderá ser entendido enquanto objecto de si mesmo - onde se estabelecem transferências de discur-
so que activam mecanismos processuais e especulativos, entre o espaço físico (a casa) e o espaço discursivo.

 Enquadramento Técnico
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4.3. ORGANISMO VIVO

IMAGEM 16

Organismo Vivo (Outubro 2014)
Registo documental fotográfico



 É o que não foi e foi aquilo que agora já não é.
 As heras que trepam pela casa de pedra envolvem-na quase por completo. Os bichos que se alimen-
tam das heras e os bichos que penetram a casa. A casa é feita de pedra, as pedras da casa, as pedras que 
sustentam a casa, a casa que sustenta as heras, as heras que sustentam os bichos. Os bichos alimentam-se 
das heras, que se alimentam da casa, que se alimenta dos bichos. A casa é feita de heras de tom esverdeado.        
As heras esverdeadas, avermelhadas, acastanhadas, amareladas acabam por secar. E os bichos? A casa deixou 
há muito de ser aquilo que foi, é agora um novo ser.
 Um novo ciclo, uma nova vida.

 Sinopse
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IMAGEM 17

Dossier de Investigação (2013)
Registo fotográfico (vista geral)
Instalação no Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto

IMAGEM 18

Dossier de Investigação (2013)
Registo fotográfico (pormenor)

Instalação no Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto



 Esta peculiar casa que se fixa em Águas Santas (Porto), encontra-se esmorecida, sem função, devoluta. 
Abandonada, encontra-se permeável ao ambiente em que está inserida, ao olhar estranho, à indiferença, ao 
esquecimento mas, não está vazia de si e em si mesma. Para sobreviver, adopta novas características que lhe per-
mitem adaptar-se ao ambiente em que se fixa revelando ser, assim, um organismo vivo em constante mutação.
 É notória a envolvência do meio natural com o edificado da casa ao longo da acção e passagem efémera 
do tempo que se repete como um ciclo - ciclo anual. A partir do registo fotográfico é possível captar, ou fixar no 
tempo, as várias alterações físicas que vão surgindo ao longo de um ciclo.
 Com o intuito de inverter os papéis do agente modificador da casa, a imagem fotográfica - como objec-
to de estudo - é manipulada quimicamente através dos métodos e técnicas de impressão - tirando partido do 
erro, do acaso e da corrosão da chapa de forma mais ou menos controlada – que altera a sua imagem. Em detri-
mento da acção temporal na casa, através de uma dinâmica desse processo de mediação e (re)acção, procura-se 
uma abordagem e experiência manipulável sobre: a retenção do tempo, o residual, o desgaste e o que fica. 
 Para além da documentação fotográfica, o processo está organizado num dossier de investigação onde 
estão contidos os resultados das manipulações – com os registos e fichas técnicas de cada impressão - encarando 
o objecto de estudo como uma investigação de laboratório.

 Enquadramento Conceptual
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IMAGEM 19

Dossier de Investigação (2013)
Registo fotográfico documental
Pormenor da impressão sobre papel, 
a partir do processo fotomecânico

IMAGEM 20

Dossier de Investigação (2013)
Registo fotográfico documental
Pormenor da impressão sobre papel, 
a partir do processo químico
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 Numa primeira instância existe uma documentação fotográfica que procura registar, uma vez por mês, 
as várias fases das alterações que ocorrem e alteram a aparência do objecto de estudo - casa. A partir do registo 
fotográfico, dá-se lugar à selecção de uma só imagem que irá ser manipulada quimicamente. Os vários testes 
são registados e armazenados, com as respectivas fichas técnicas, num dossier de investigação - para que as 
experiências e teste efectuados possam servir como base de dados para novas experiências.

Testes:
As experiências foram efectuadas em matrizes de alumínio, zinco e ferro. Cada uma dessas matrizes, passou por 
um processo químico e um processo fotomecânico em duas chapas distintas para cada material (uma chapa para 
cada processo). Do resultado de cada uma das matrizes foram impressos testes em papel.

Processo químico:
— fotocópia do negativo da imagem fotográfica em contacto com a matriz;
— o toner da fotocópia é transferido com aplicação de acetona;
— água tinta;
— acidulação (tempo de acidulação: 18 horas aproximadamente).

Processo fotomecânico:
— é feita uma tela serigráfica do negativo da imagem;
— impressão sobre a matriz com verniz;
— água tinta;
— acidulação (resguardo da chapa / comparar vários de corrosão na mesma matriz); 
— registos de tempos de acidulação.

Impressão de testes:
— relevo seco;
— descargas;
— tintagem;
— descargas;
— tintagem xilográfica (impressão do negativo da matriz);
— descargas.

 Importa, a partir dos vários testes efectuados, perceber o comportamento, características e potencia-
lidades de várias matrizes/objectos (como o alumínio, o zinco e o ferro) a partir das propriedades de cada um 
destes elementos. Este projecto tem um carácter de investigação, onde se documentam e arquivam os registos 
efectuados. No caso do dossier de investigação, o objecto contém em si mesmo as etapas do processo – ope-
rando como objecto e como ferramenta.

 Enquadramento Técnico
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4.4. POR UM FIO...

IMAGEM 21

Por um fio... (2014)
Registo fotográfico (vista geral)

Instalação na Galeria REM, Porto
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IMAGEM 22

Por um fio... (2014)
Registo fotográfico (pormenor)
Instalação na Galeria REM, Porto
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 Sinopse
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IMAGEM 23

Por um fio... (2014)
Registo fotográfico 
(pormenor do tecido esfiado)
Instalação na Galeria REM, Porto
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IMAGEM 24

Por um fio... (2014)
Registo fotográfico 
(close-up do pormenor do tecido esfiado)
Instalação na Galeria REM, Porto
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 A porta define-se como um elemento limite de passagem, uma fronteira entre o interior e o exterior, o 
público e o privado. A linha ténue de contacto que se estabelece ao fazer a impressão directa, da porta para 
um pano-cru, interlaça vestígios do tecido urbano.
 O tecido que contém a impressão da porta é desfragmentado e desfiado, reforçando a ideia de pas-
sagem - de fronteira, como uma linha ténue. Reorganizados num sistema de amostragem, os fragmentos de 
tecido são dispostos em caixas individuais, pequenos relicários, remetendo para a arqueologia.

 Enquadramento Conceptual
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IMAGEM 25

Por um fio... (2014)
Processo de desfragmentação 
Registo fotográfico (vista geral)

IMAGEM 26

Por um fio... (2014)
Processo de organização

Registo fotográfico (pormenor da folha 
de registo que foi utilizada no contexto 

expositivo na Galeria REM, Porto
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 A impressão no tecido é efectuada a partir de transferência directa – ou prova de contacto – entre o 
tecido e a porta. O tecido é fixado com fita-cola à porta, ao qual se aplica cola acrílica. Quando seco, como se 
estivéssemos a esfolar a porta, o tecido é retirado. Depois de impressas as texturas da porta no tecido, este é 
desfragmentado, separando-se as partes do todo. 
 As caixas que contêm o tecido foram feitas à medida para cada fragmento. Os materiais utilizados foram: 
mdf, cola acrílica, pregos e vidro. As caixas servem o propósito de funcionarem como um sistema de mostragem, 
que se podem abrir ou fechar facilmente (o vidro corre por um dos lados da caixa). O exterior das caixas tem um 
lado tosco, onde se podem ver marcas que ficaram das medições e anotações no mdf (reforçando a ideia de cai-
xa de armazenamento). O interior das caixas, foi pintado de branco para destacar os fragmentos nelas contidas.

 Enquadramento Técnico

4.5. PULSAR...

IMAGEM 27

Pulsar... (2015)
Registo audiovisual
Frame do vídeo

NOTA: VER VÍDEO 
EM CD EM ANEXO
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 Despojada e declarada como morta, a casa ainda pulsa de vida…

 Esta casa foi encontrada assim, ao deambular pela rua. Apesar de estar abandonada, desprovida de 
lugar do hábito e de quem a respire, dá lugar a um outro discurso que foi, do acaso, registado em vídeo.
 A persiana, pendurada e a oscilar como a retensão de um suspiro vertiginoso entre a suspensão e a 
queda. Quando irá cair? Ao nos demorarmos mais um pouco diante da casa, vamos-nos apercebendo de que 
ela reage ao contexto, ao meio em que se fixa. Arrancada da sua aparente passividade, quando os carros pas-
sam, ela fica agitada, a persiana reage freneticamente, o coração acelera. Afinal, a casa ainda pulsa de vida.

 O registo vídeo foi captado por uma câmara digital portátil.
 Em atelier, ao manipular o vídeo percebe-se que a câmara vai constantemente alterando o zoom, aproxi-
mando e afastando, para tentar estabilizar aquilo que, a olho nu não é percetível. Do acaso e do erro, ao manipu-
lar as velocidades, o enquadramento do vídeo sugere que a casa parece estar a respirar. Manipulando os tempos 
de velocidade do vídeo, a casa começa por aparecer pulsando levemente. Em seguida, quando os carros passam, 
a casa fica com um batimento mais acelerado como que reagindo ao contexto – este efeito é provocado pela 
aceleração do vídeo. Gradualmente, o vídeo volta ao seu fluxo normal, transmitindo a ideia de que a casa se volta 
a acalmar. O som foi retirado para não perturbar a leitura do vídeo, que está pensado para funcionar em loop.

 Sinopse

 Enquadramento Conceptual

 Enquadramento Técnico
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Os dois projectos que irão ser apresentados neste tópico, ensaio nº1 e ensaio nº2, explanam hipóteses de 
discurso na pintura. Têm um carácter preformativo, em que a intenção é captar a atenção do público de forma 
a participar da leitura na pintura. Mediados pelo acto performativo, os modos de fazer e de pensar a pintura 
assumem um carácter efémero e processual.
 São utilizadas duas soluções incolores que em contacto uma com a outra adquirem uma coloração magen-
ta (no vídeo em anexo - ensaio – visualiza-se a reação química, a título exemplificativo) solução alcoólica de fenolf-
taleína a 2%; e solução de hidróxido de sódio a 8%. Depois de misturadas as soluções - como uma delas contém 
uma solução alcoólica - a coloração magenta começa a evaporar, vai desvanecendo até desaparecer por completo 
ao fim de aproximadamente uma 1h. O processo poderá ser repetido até à saturação dos dois reagentes químicos.

4.6. ENSAIOS

NOTA: VER VÍDEO 
EM CD EM ANEXO

IMAGEM 28

Ensaios (2014)
Registo audiovisual
Frame do vídeo



63

 4.6.1. ENSAIO Nº1

IMAGEM 29

Ensaio Nº1 (2014)
Instalação na AISCA, 
Viana do Castelo
Registo fotográfico (vista geral)
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 Folha de registo

 ensaio nº____

 Procedimento experimental:
 1º preparar solução alcoólica de fenolftaleína a 2%;
 2º pulverizar a preparação química previamente homogeneizada no suporte;

 Observações:
 (registar o comportamento da reacção observado aquando aplicada a solução)
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

 Responsável pelo ensaio
 ________________________________

 Data____________         Hora________

 Sinopse
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IMAGEM 30

Ensaio Nº1 (2014)
Instalação na AISCA, Viana do Castelo
Registo fotográfico da performance (vista geral)
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 Este projecto foi pensado para a exposição colectiva que decorreu na AISCA em 2014, Viana do Cas-
telo, com o tema e título Teoria da Pintura - com o intuito de explanar sobre o discurso na pintura em que o 
objectivo seria, de alguma forma, conseguir captar a atenção do público de forma a participar na leitura desse 
discurso. Quando estamos perante um objecto de pintura, vemos apenas o resultado de uma acção, de uma in-
tensão de quem o criou. Quantos de nós já não foram a um museu para ver uma pintura icónica e apercebemo-
-nos de que, muita da gente que por lá passa, vira as costas para o objecto, tira uma foto com a pintura como 
pano de fundo e, vai embora sem se demorar. 
 O discurso da e na pintura reflete os modos de a pensar e de a fazer. Muito para além do objecto 
que se apresenta, importa reflectir sobre os modos de fazer e de pensar a pintura - o gesto de uma acção, 
a intenção, o movimento na gestualidade, com maior ou menor amplitude, com maior ou menor expres-
sividade, a expressividade imbuída por este ou aquele pincel (e quem diz um pincel, pode dizer um outro 
qualquer veículo que transporte a matéria para o suporte)… - que definem a leitura que pode advir do 
objecto da pintura que por fim se apresenta. E ainda sobre este objecto e das possíveis leituras deste, o 
seu enunciado será sempre especulativo por parte de quem o apreende demorando-se sobre ele - mesmo 
conhecendo, ou julgando conhecer, a técnica, os materiais utilizados, o contexto e as intenções do artista. 
 Com o propósito de reflectir sobre a Teoria da Pintura, houve a intenção de recriar um ambiente labo-
ratorial asséptico e controlado que conduzisse o espectador, através da observação, a participar dessa experi-
ência sobre possíveis leituras do objecto alvo de investigação - pintura.
 Dentro do contexto expositivo, quando o espectador chega ao local depara-se com o objecto/insta-
lação que é entendido enquanto objecto de si mesmo. A partir dos seus elementos compositivos, o objecto/
instalação disposto na parede pretende recriar o tal ambiente laboratorial - onde se podem encontrar: o objecto 
de investigação (uma tela em branco); uma prateleira com amostras lacradas, folhas de registo e um vaporizador 
transparente com um líquido incolor; ferramenta (pincel pendurado), ficha técnica com instruções de segurança; 
e equipamento de segurança (bata branca, luvas e óculos de protecção).
 A meio do discurso da exposição, o performer que estava imiscuído entre o público dirige-se para o 
local. Tira o casaco, pega na bata, pendura o casaco no sítio em que estava a bata e coloca o equipamento 
de segurança para iniciar a investigação. Ao vaporizar a solução incolor sobre a tela começa a surgir a pintura. 
 Um pequeno parêntesis: a tela que se apresenta ao público em branco tinha sido previamente pintada 
com a solução de hidróxido de sódio a 8%; quando o performer vaporiza sobre a tela branca a solução alcoólica 
de fenolftaleína contida no vaporizador, esta reage com a solução aplicada anteriormente e adquire uma colora-
ção magenta. De seguida, o performer dirige-se para a prateleira e regista na folha de registo o fenómeno obser-
vado (“coloração magenta visível a olho nu”), assina, regista a data e hora da experiência, retira o equipamento 
de segurança, pega no casaco e, vai embora. Ao aproximar-se do local, depois da performance decorrida, o 
espectador observa na tela em branco a pintura de uma pincelada, em que é perceptível a gestualidade (direc-
ção) empreendida na acção através das marcas que o arrastamento dos filamentos do pincel imprimiram na tela. 
 Ainda no contexto expositivo: e durante o período de portas abertas ao público, depois de provocada 
a re(acção) (acção performativa, reacção química e, reacção do público) a coloração vai-se desvanecendo e, 

 Enquadramento Conceptual
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 Este projecto decorre em 3 etapas:
  1ª — em contexto de atelier – sobre a tela, aplica-se uma pincelada com a solução incolor de 
hidróxido de sódio a 8%; a tela não apresenta indícios de conter qualquer tipo de intervenção.
  2ª — em contexto expositivo – os elementos compositivos desta instalação (a tela em branco, 
prateleira branca, pincel, borrifador transparente com químico incolor,  bata, óculos de protecção, luvas, ficha 
técnica e instruções de trabalho) foram dispostos de forma a recriar um ambiente laboratorial. Esta composição 
asséptica opera enquanto objecto de si mesmo.
  3ª — em contexto performativo – quando o performer vaporiza sobre a tela a solução alcoólica 
de fenolftaleína, ocorre de imediato nas zonas pulverizadas uma reação química entre as duas soluções, surgin-
do uma coloração magenta. Como a solução alcoólica de fenolftaleína contém álcool, vai evaporando. O que 
faz com que a coloração vá ficando cada vez mais ténue. No final de aproximadamente uma hora a coloração 
desaparece por completo, ficando novamente a tela em branco. 
 Para além do carácter efémero e performativo que implica a presença do público durante o registo em 
que discorre este projecto, o objecto/instalação poderá ser também entendido enquanto objecto de si mesmo. 
Poderá ser, assim, compreendido como um objecto híbrido, que tanto pode ser: autónomo - que se pode en-
tender como objecto de si mesmo (o objecto/instalação); como objecto performativo - que implica uma acção 
performativa e a presença do público para se realizar enquanto objecto; assim como, objecto documental – que 
implica o registo fotográfico e ou vídeo que ligue as partes e o todo, para que se possa apreender enquanto 
enunciação de objecto resultado de um projecto.

 Enquadramento Técnico

enquanto o espectador percorre o espaço expositivo para ver outros trabalhos artísticos lá presentes, ao final 
de aproximadamente uma hora, a pintura desaparece por completo – o que nos poderá remeter para a me-
mória, aquilo que fica depois de termos visitado uma pintura.
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 4.6.2. ENSAIO Nº2

IMAGEM 31

Ensaio Nº2 (2014)
Instalação na Galeria Shair, Braga
Registo fotográfico (pormenor do gesso cartonado antes de aplicar o reagente químico)
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 Um quadro pitoresco de um lugar do hábito, uma pintura em trânsito, que se desloca para um outro 
lugar, onde habita.

 Sinopse

IMAGEM 32

Ensaio Nº2 (2014)
Instalação na Galeria Shair, Braga
Registo fotográfico (vista geral)
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 Este projecto foi apresentado no espaço Galeria Shair em Braga, 2014.
No contexto expositivo, num primeiro momento, no chão encostado a uma parede, o espectador vê aquilo que 
parece ser um vestígio de uma parede com marcas de uma cofragem (enchimento de uma parede).
 Num segundo momento (performativo), alguém se aproxima desse vestígio e coloca-o naquele que 
deveria ser o seu devido lugar - entenda-se “lugar” como sendo o lugar que lhe pertence enquanto parte de 
uma parede mas também, o lugar de destaque que lhe pertence enquanto objecto de pintura - colocado na 
parede. O performer, atónito entre o vestígio encontrado e o objecto que pode adevir do seu discurso, vaporiza 
um líquido incolor sobre o achado. Ao vaporizar, surgem impressões da estereotomia de tábuas de madeira. 
 As marcas vão desaparecendo com o decorrer do tempo, até inexistirem por completo ao final de apro-
ximadamente uma hora. Ao sair da galeria e ao deparar-se com a “tela em branco”, da pintura revelada e pre-
senciada pelo espectador, resta apenas a memória e o vestígio que a suporta.

 Enquadramento Conceptual
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 Assim como no ensaio nº1, a coloração que surge durante a performance acontece porque as duas solu-
ções aplicadas reagem em contacto uma com a outra. 
 O projecto decorre em 3 etapas:
  1ª — em contexto de atelier - de um pedaço de gesso cartonado encontrado numa casa aban-
donada, esculpiram-se linhas que fazem lembrar uma cofragem; sobre o gesso cartonado, fizeram-se várias 
impressões directas de uma tábua de madeira no sentido horizontal, com a solução incolor de hidróxido de 
sódio a 8% como médium; o gesso não apresenta indícios de conter qualquer tipo de impressão.
  2ª — em contexto expositivo - o gesso cartonado que se encontra encostado a uma parede 
opera enquanto objecto de si mesmo.
  3ª —  em contexto performativo – quando o performer vaporiza sobre o gesso a solução alco-
ólica de fenolftaleína, ocorre de imediato nas zonas pulverizadas uma reação química entre as duas soluções, 
surgindo uma coloração magenta. Como a solução alcoólica de fenolftaleína contém álcool, vai evaporando. 
O que faz com que a coloração vá ficando cada vez mais ténue. No final de aproximadamente uma hora a 
coloração desaparece por completo, ficando novamente o gesso em branco. 
 Como no ensaio nº1, este objecto poderá ser entendido como um objecto híbrido: objecto autónomo 
- que se pode entender como objecto de si mesmo (o objecto/instalação); como objecto performativo - que 
implica uma acção performativa e a presença do público para se realizar enquanto objecto; assim como objec-
to documental – que implica o registo fotográfico e ou vídeo que ligue as partes e o todo, para que se possa 
apreender enquanto enunciação de objecto, resultado do todo de um projecto.

 Enquadramento Técnico

IMAGEM 33

Ensaio Nº2 (2014)
Instalação na Galeria Shair, Braga
Registo fotográfico (pormenor do gesso cartonado antes de aplicar o reagente químico)
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5. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

Este projecto teórico-prático irá ser submetido à avaliação no âmbito do Mestrado em Pintura, compondo-se por dois 
momentos: o da disposição e apresentação dos projetos em estado de working progress; e o da defesa da dissertação.
 O corpo prático dos projectos desenvolvidos, porque têm um carácter fortemente processual, não se 
encontra encerrado em si mesmo enquanto objecto, mas antes em constante alteração. Cada projecto procura 
responder a uma dada problemática, procurando assim um vínculo com a narrativa proposta. E ainda dentro 
de cada projecto, como quem conta um conto acrescenta um ponto, reescreve-se a narrativa a partir de novas 
leituras que possam adevir do projecto, o próprio projecto vai sofrendo de alterações, procurando narrativas 
outras. Visto este tema ser terreno fértil para este tipo de volatilidades, para além deste “estado em aberto” de 
cada projecto, ficam outros por explorar e que se mantêm, ainda, no plano etéreo das ideias.
 A metodologia envolvente de cada processo criativo parece atravessar linhas pessoais, vestindo-se na 
pele da natureza daquilo que somos. A prática artística inscreve-se numa possível metodologia de prática espe-
culativa e processual, reflexiva de um pensamento que vai ganhando corpo, à imagem do corpo que a explora, 
afastando-se da metodologia aplicável às ciências exactas.
 Estabelecendo uma analogia e considerando que cada autor se alimenta de tudo o que o rodeia, po-
deríamos dizer que aquilo que consome constitui o bolo alimentar que nutre a sua prática criativa.
 Assim, do bolo alimentar, como resultado da envolvência entre o alimento e a saliva, entenderíamos o 
alimento como sendo todas as referências e fontes das quais se adquire conhecimento. E a saliva como parte 
do ADN de cada autor, que envolve todo esse conhecimento com o seu cunho pessoal e intransmissível, con-
tagiando o processo criativo. E poderíamos ir ainda mais longe nesta analogia: 
 — a mão que faz, que produz, que veicula a transferência de conhecimentos adquiridos de onde pro-
vêm os ingredientes que alimentam a prática criativa;
 — os dentes que mastigam os ingredientes, imbuídos no ADN e, por isso, de individualidade, que 
activam mecanismos processuais e especulativos do e no plano discursivo da prática criativa;
 — a língua que articula o discurso individual (imbuído de ADN) com o discurso da prática (imbuído de 
conhecimento adquirido);
 — o esófago, onde o percurso reflexivo entre o discurso processual e o discurso especulativo se demora; 
 — e o estômago onde posteriormente se selecciona, onde se escolhe, onde se descarta, onde, no 
fundo, o discurso processual e especulativo é digerido e assimilado.
 Esta analogia serve como contraponto para a reflexão de que: parece não haver uma receita específica 
de uma metodologia sobre os modos de pensar e/ou exercer uma prática criativa. É uma receita que se vai re-
escrevendo, recordando e partilhando saberes transmitidos por gerações, guiada pela intuição, articulada com 
os dados adquiridos e posta em prática com as ferramentas que temos à disposição, entre tentativas e erros 
que dão aso ao acaso, originando hipóteses, experiências, contaminações intrínsecas e extrínsecas aos modos 
de fazer e de pensar, dentro e fora do discurso do objecto.
 Expor a presente investigação teórica e prática impondo a escrita como meio de comunicação, revela-
-se um exercício de debate para a tomada de decisões, deixando sempre por terra algumas pontas soltas mas, 
ainda assim, um bom exercício para estruturar e edificar as ideias.
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