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resumo 

 

 
Esta investigação aborda os termos de flâneur, deriva, caminhar, psicogeografia 

e lugar, não só desde a parte conceitual, como a metodológica e processual. 

O fazer dentro da prática artística é relevante nesta investigação e neste sentido, 

é analisada a experiência dos artistas Hamish Fulton, Jonas Mekas, Armelle 

Caron e Edward Ruscha, que mostram a quotidianidade e a experiência no lugar 

como desencadeante de processos artísticos. Por outro lado, e a través das 

obras literárias de George Perec e Miguel Ángel Herranz os lugares habituais 

revelam-se como fonte de inspiração. 

A partir de uma metodologia baseada na análise e no fazer, se desencadeiam 

os quatro projetos desta investigação: Linha ténue e densa, No alto da 

montanha, Contratempo e Entre o dia e a noite, concebidos com base na 

metáfora dos lugares como livros. 

Da mesma forma, também são mostrados os motivos que levaram a 

desenvolver esta investigação que se baseia no caminhar como prática artística 

e a importância do caderno de apontamentos no processo criativo. 
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abstract 

 

 
This research addresses the terms of flâneur, drift, walking, psychogeography 

and place, not only from the conceptual part, but also the methodological and 

procedural one. 

The doing within artistic practice is relevant in this research and in this sense, 

the experience of the artists Hamish Fulton, Jonas Mekas, Armelle Caron and 

Edward Ruscha is analysed, showing the quotidianity and the experience in the 

place as a trigger of artistic processes. On the other hand, and through the 

literary pieces of George Perec and Miguel Ángel Herranz, the usual places 

reveal themselves as a source of inspiration. 

From a methodology based on analysis and making, the four projects of this 

research are developed: Linha ténue e densa, No alto da montanha, 

Contratempo e Entre o dia e a noite, conceived based on the metaphor of 

places as books. 

In the same way, the reasons that led to develop this research that is based on 

walking as an artistic practice and the importance of the notebook in the 

creative process are also shown. 
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Introdução  

Para o desenvolvimento desta dissertação por projeto, foi abordado o conceito do flâneur, a 

sua relação com os lugares e o seu olhar dos pequenos detalhes que estão no seu quotidiano. 

Dentro deste processo de investigação, dei muita importância ao fato de caminhar pelos 

lugares, enquadrando os percursos em Portugal, com algumas linhas condutoras como 

arquitetura, arte decorativa no espaço público, natureza e o seu enquadramento paisagístico. 

Às vezes, no nosso quotidiano e no meio da rotina, parece que temos dificuldade em encontrar 

o assombro (o qual é importante para despertar o pensamento e mantê-lo vivo). Surge assim 

a importância do conceito do flâneur para esta investigação, devido à capacidade que ele tem 

de concentrar-se nos detalhes, apurando os seus sentidos para todas as experiências que os 

lugares oferecem; não com a ideia de acumular desesperadamente novas vivências, mas sim 

de adquirir uma renovada forma de percebê-las. 

Navegar por cada um dos lugares com uma atitude de flâneur, é ter um olhar/sentir íntimo com 

eles, tal como numa conversa de amigos, onde gostarias de conhecer os pormenores. Não é 

uma atitude idílica e muito menos utópica. É antes um olhar/sentir com interesse próprio de 

quem está a reparar a imensidade de algum lugar ou objeto pela primeira vez, onde cada 

pequeno detalhe é novo, importante e valioso. Hoje em dia, esta atitude poderia ser uma 

espécie de meditação para acalmar o barulho mental. É pausar, respirar, caminhar, olhar, 

sentir e estar presente. É, portanto, viver. 

Ao longo desta memória, falar-se-á daquele flâneur que Charles Baudelaire descreve como 

“observador apaixonado” (2006, p.857), com curiosidade profunda e imperiosa, comparada 

com a de criança. Também de Walter Benjamin, (2005) que compara a este personagem 

[flâneur] com um homem lobo que deambula à espreita. A forma em como Baudelaire e 

Benjamin descrevem a este personagem, é base importante desta investigação, já que permite 

descobrir os lugares como esses espaços multidimensionais, dispostos a serem explorados, 

talvez não ao mesmo ritmo do flâneur de Benjamin, o qual no século XIX andava pelas 

passagens de Paris com uma tartaruga; mas, sim mostrando os lugares como espaços que 

oferecem novas experiências para o caminhante que os atravessa e que quer desfrutar das 

milhares de histórias guardadas para ele, andando pelas suas passagens sem pressa, como 

se estivesse à deriva. 
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No que concerne à estrutura desta memória, o primeiro capítulo contém o enquadramento 

teórico da investigação desenvolvida durante este último ano do mestrado, que inclui 

conceitos como: deambular, lugar, cartografia e psicogeografia. É feita uma breve análise 

histórica, desde a pré-história, até ao século XX com a investigação desenvolvida pelos 

dadaístas, surrealistas e situacionistas e que orienta alguns dos métodos usados nesta 

investigação. No final deste capítulo, estabeleço uma metáfora dos lugares como livros, 

mostrando assim como o lugar (entidade viva) pode ser lido de múltiplas formas, já que 

contem uma infinidade de histórias prontas a serem descobertas pelo caminhante curioso. 

No segundo capítulo, estabeleço uma comparação entre a investigação de alguns artistas 

e aquela que foi desenvolvida nesta dissertação. Para isto, referencio o trabalho de artistas 

como Hamish Fulton e a importância que tem para ele o ato de caminhar não só na sua 

vida, como no seu processo criativo. Jonas Mekas e o seu jeito de documentar aquelas 

atividades quotidianas. Armelle Caron e as representações cartografias por ela 

desenvolvidas. Edward Ruscha, e a forma como coloca ao dispor do espetador aqueles 

percursos por si realizados, nas suas jornadas. Também, menciono a George Perec e 

Miguel Ángel Herranz com a sua forma de escrever, descrever e criar lugares a partir de 

textos carregados de acontecimentos quotidianos, que suscitam o interesse dos seus 

leitores. 

Quanto ao terceiro capítulo, contém o desenvolvimento dos projetos, onde explico a 

metodologia usada, os cronogramas estabelecidos, os lugares (não)selecionados e cada 

um dos projetos (desde a parte formal até conceitual). Faço uma análise de cada um, com 

as referências usadas anteriormente. Por último, neste capítulo refiro-me à exposição 

realizada e menciono as minhas conclusões finais da investigação desenvolvida a partir do 

diálogo criado entre os conceitos apresentados no primeiro capítulo e o meu processo 

criativo. 

 

 

 

 

 



 
 

- 9 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

Enquadramento Teórico  
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1. O lugar e o flâneur 

O conceito do lugar, abordado na presente dissertação é abrangido desde o ponto de vista 

geográfico, relacionado com a área e o território em que habitam um conjunto de pessoas que 

possuem algumas características culturais próprias. Por conseguinte, encontra-se ligado ao 

conceito de apropriação de um determinado espaço (Ramírez & López, 2015).  

O lugar pode ser considerado como um produto de tempos contínuos que estão 

compreendidos no percurso histórico da humanidade, onde as relações sociais tecem o 

caráter identitário e simbólico. Por tanto, o lugar como espaço de interações, indica que este 

tem o seu processo e que não está imóvel no tempo; 

Instead then, of thinking of places as areas with boundaries around, they can be imagined as 

articulated moments in networks of social relations and understandings, but where a large 

proportion of those relations, experiences and understandings are constructed on a far larger 

scale than what we happen to define for that moment as the place itself, whether that be a street, 

or a region or even a continent (Massey, 1991, p.28). 

Também, segundo Lucy Lippard o lugar é uma “portion of land/town/cityscape seen from the 

inside, the resonance of a specific location that is known and familiar. Most often places applies 

to our "own" local". (1997, p.7). Ainda assim, na presente memória não vou falar do próprio 

lugar que é familiar para o ser humano, já que estou a realizar uma investigação num território 

muito distante de onde nasci. O interessante para mim, é descobrir aquelas linhas comuns que 

podem existir nos lugares e as relações que pode estabelecer o ser humano a partir das suas 

memórias.  

Nesse sentido, é normal uma pessoa reagir donde se sente perto do seu lugar habitual, do 

seu lar. Por exemplo, chegar a Aveiro e ver os azulejos na cidade levou-me as ruas do bairro 

El Prado de Barranquilla, que usualmente percorria e onde algumas das suas construções, 

que iniciaram no período Republicano (1920-1965), contem Mosaicos Hidráulicos (fig. 1), que 

segundo Jiménez & Llanos; 

se encontraron fuertemente influenciados por las diferentes tendencias y estilos artísticos que 

llegaban a la ciudad, el art Nouveau, el art Deco y el Eclecticismo, lo cual hacía de Barranquilla 

una ciudad de vanguardia no solo a nivel tecnológico y económico sino también artístico y 

arquitectónico (Jímenez &Llanos, 2015, p.6) 
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Figura 1 Imagem de Mosaico hidráulico no bairro El Prado, da cidade de Barranquilla. Arquivo pessoal, 2018. 

Os padrões dos mosaicos hidráulicos, muito semelhantes no aspeto formal a alguns azulejos 

portugueses (fig. 2), fizeram que sentisse a cidade de Aveiro mais perto de mim, da minha 

experiência na cidade donde nasci, que lembrara os dias em que caminhava por aquelas ruas 

cheias de história e arte. 

 

Figura 2 Imagem de azulejo na cidade de Aveiro. Arquivo pessoal, 2019. 
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É normal que essas reações aconchegantes no lugar não sejam uma experiência diária, já que 

a rotina tira muitas vezes essa capacidade de assombro e, é então quando o flâneur, aparece. 

Este, também considerado um cronista da realidade, parece estar à procura de uma 

medicação contra o tédio da rotina e de encontrar na mudança do seu olhar. Segundo 

Benjamin, esta personagem é alguém para quem os ínfimos detalhes são maravilhosos;  

los brillantes carteles esmaltados de las empresas son tan buenos, o mejores, como decoración 

de pared como para el burgués, en su salón, un cuadro al óleo; los muros son el pupitre contra 

el que apoya su cuaderno de notas; los quioscos de diarios son su biblioteca y las terrazas del 

café miradores, desde los que, terminado el trabajo, contempla sus aposentos (Benjamin, 2012, 

p.100).  

Talvez, o jeito em que o flâneur se relaciona com os lugares, com uma intimidade única, é o 

que faz com que estes lhe deem sinais (Benjamin, 2005). Edgar Allan Poe, foi o primeiro a 

mostrar a presença desta personagem curiosa, quem andava pela cidade como um avido 

observador. Em -El Hombre de la Multitud-, Poe (2014) descreve a um homem que num dia 

qualquer se encontra imerso no que se está a passar fora do seu local de trabalho, e decide 

olhar de um modo diferente, observando realmente com grande interesse, com uma estranha 

sensação de novidade para ele.  

Depois de Poe, Charles Baudelaire expõe o flâneur como um artista, um “pintor das coisas 

eternas, ou pelo menos mais duradouras […], um poeta […]; o pintor do circunstancial e de 

tudo o que se sugere de eterno” (2006, p. 854). Neste período, o flâneur viaja de uma populosa 

Londres até uma Paris cheia de ruas, onde o seu olhar pode ser comparado com o de uma 

criança, com uma curiosidade própria. Baudelaire descreve, ao mesmo tempo, esta 

personagem como alguém com uma paixão única e amante do movimento, porque o estático 

não é algo que consiga atrair o olhar do flâneur; são as ondulações dos seus percursos que o 

convidam, como se o mundo que está a percorrer fosse a sua própria casa. 

Em linha com Poe e Baudelaire, Walter Benjamin mostra a um flâneur que se alimenta de tudo 

o que se lhe apresenta e que caminha pela cidade com uma espécie de “embriaguez 

anamnética” (2005, p.422), ou seja, relembrando acontecimentos a partir das associações que 

estabelece entre os lugares e as suas experiências prévias, as quais dependem do seu 

contexto sociocultural.  
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Por outro lado, apesar de Baudelaire já ter situado ao flâneur em Paris do século XIX, foi 

Benjamin quem falou das passagens, onde parece que o tempo não existe; como se estes 

absorvessem a nossa personagem. Benjamin, não refere que o flâneur seja estático, que 

estivesse à espera, mas sim como alguém que caminha a um ritmo muito lento, sem pressa. 

Ao mesmo tempo, este flâneur é incapaz de ser apenas um caminhante que tem uma boa 

experiência de viagem. Ele aproveita a sua caminhada para melhorar a sua atitude de 

observador com uma aguda atenção que não têm os desprevenidos transeuntes (Benjamin, 

2005). 

Por outro lado, Benjamin (2005) compara ao flâneur com um jornalista, um avido observador 

durante as suas caminhadas na cidade, lugar que ele refere como um território fértil para 

andar. É compreensível que o lugar se transforme perante este curioso ser; que parece 

misturar-se na multidão, mas que claramente tem uma atitude decidida de indagador fecundo.  

Finalmente, o lugar (na ampla definição do termo), transforma-se num espaço de investigação 

permanente, onde o flâneur pode vê-lo com olhar de criança, ter uma relação íntima com o 

espaço que, ao mesmo tempo, o apaixona e convida a perder-se nele, a fazer derivas. 

2.  As derivas do flâneur  

Pode-se falar de deriva como uma viagem sem rumo, guiada um pouco pelas circunstâncias, 

por coincidência. Um comportamento experimental que não procura necessariamente uma 

tradução ou uma representação da realidade, assim como também talvez não tenha qualquer 

busca, que apenas mostra a presença do caminhante naqueles lugares que atravessa. Essa 

deriva, dá-se quando o ser humano se deixa guiar pelas condições de cada lugar e decorre 

com os encontros que surgirem (Debord, 1999).  

Não obstante, ser uma atividade que começou por causa da necessidade do ser humano de 

encontrar alimento, de garantir a sua própria sobrevivência, com o passar dos anos e depois 

de ver esta necessidade satisfeita, se transformou num ato simbólico que lhe permitiu 

conhecer o mundo, habitá-lo e, inclusive, construi-lo. 

Com efeito, é provável que tenha sido antes o nomadismo – e mais exatamente a errância – 

que deu vida à arquitetura, ao fazer com que surgisse a necessidade da construção simbólica 

da paisagem. Tudo isso começou antes do nascimento do próprio conceito de nomadismo e 
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ocorreu durante as errâncias intercontinentais dos primeiros homens do paleolítico, muitos 

milênios antes da construção dos templos e das cidades, (Careri. 2020, p. 40) 

Esta deriva é definida por Guy Debord como; 

Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica 

de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente 

para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia. (Debord, 1999, p.18) 

Este comportamento experimental teve início no século XX quando apareceram alguns 

artistas, que deram um novo significado à deriva. Por exemplo, os dadaístas parisienses 

visitaram diferentes lugares de Paris (a partir de 1921) e se apropriaram do conceito do flâneur 

descrito por Walter Benjamin com o propósito de fazer umas derivas iniciais. Neste deambular 

por lugares abertos, descobriram uma componente surrealista através da qual encontraram 

áreas insuspeitas dos lugares que estavam a visitar.  

Francesco Careri menciona como os dadaístas iam “diretamente ao lugar a ser descoberto, 

sem realizar operação material alguma, sem deixar rastos físicos, a não ser a documentação 

ligada à operação - os panfletos, as fotos, os artigos, as narrações – e sem qualquer tipo de 

elaboração subsequente” (Careri, 2020, p.75). É então, nessas saídas, que os dadaístas 

estabeleceram um ponto de partida para as derivas artísticas logo realizadas pelos 

surrealistas, letristas e situacionistas onde o principal interesse era a constante descoberta 

dos lugares.  

Por volta de 1924, os surrealistas apareceram com a ideia de fazer passeios sem rumo, 

primeiro em espaços desabitados fora da cidade e logo em zonas marginais, apropriando-se 

do termo deambulação, definido segundo Careri como a “própria essência da desorientação e 

do abandono no inconsciente” (2020, p. 78). Nesse período, o lugar transformou-se num 

produtor de relações, onde o conceito de psicogeografia começou a integrar-se nos percursos 

realizados.   

Naquela altura, o deambular - um dos processos humanos diários e naturais - tornou-se numa 

forma através da qual lugares insuspeitos podiam ser descobertos para revelar o 

extraordinário que estava no quotidiano. Essa falta de controlo, essa experimentação 

surrealista, podia ser considerada como uma espécie de manifestação contra a monotonia e 

o automatismo de alguns habitantes de Paris daquela época. 
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Já no início dos anos 50, apareceram os letristas e se posicionou, nas suas caminhadas, o 

conceito de deriva como “a construção e a experimentação de novos comportamentos na vida 

real, a realização de um modo alternativo de habitar a cidade, um estilo de vida que se situa 

fora e contra as regras da sociedade burguesa e que pretende ser a superação da 

deambulação surrealista” (Careri, 2020, p.85). Esta deriva, catalogada pelos letristas como 

atividade coletiva e fugaz, permitiu compreender a influência do contexto no ser humano e 

revelar-se frente ao sistema artístico tradicional.   

Os letristas, através de textos e guias, apresentaram ao habitante uma cidade com todos os 

seus matizes, que o onírico devaneio surrealista não tinha permitido ver pelo véu que geravam 

as suas descrições românticas. 

Posteriormente, os letristas separaram-se e alguns dos seus integrantes decidiram formar o 

grupo dos Situacionistas. Durante aquele período, alguns dos artistas que integraram o grupo, 

partilharam métodos experimentais de observação na cidade, como entrar em casas 

demolidas, percorrer diferentes lugares aleatórios e andar sem interrupção a noite toda.  

Com a corrente filosófico-artística dos situacionistas, a deriva permitiu a exploração de novos 

lugares, através de novas rotas, onde estes se transformam em espaços lúdicos de 

reapropriação do território, onde os desejos das pessoas que habitavam os lugares 

constituíram a base de uma deriva onde cada uma se sentisse como na sua própria casa. 

Nesse período, Guy Debord criou o mapa Guide psychogéographique de Paris, catalogado 

como “o primeiro verdadeiro mapa psicogeográfico situacionista” (Careri, 2020, p. 92) e que 

convidava o habitante a perder-se na cidade. 

Estas derivas do século XX, em que aparecem os dadaístas, surrealistas, letristas e 

situacionistas, mostram-se uma e várias personagens que viajavam pela cidade, que 

decidiram explorá-la de várias formas, de perder-se nela, a fim de encontrar interesse no que 

os outros (aqueles que se deixavam levar pela rotina) não notavam ou ignoravam 

frequentemente.  
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3. Psicogeografia  

Fascina-me a amplitude de efeitos que um prédio ou uma paisagem de rua podem exercer 

nas minhas emoções e pensamentos: viajei pelo mundo desejoso de vivenciar diretamente 

esses efeitos. Collind Ellard 

O conceito de Psicogeografia, já mencionado, foi abordado no século XX quando os 

Situacionistas encararam a deriva como uma atividade coletiva que procurava definir os 

lugares. Em simultâneo, visava investigar como a paisagem urbana e rural produzia um efeito 

psíquico nos indivíduos. Hoje em dia, esse conceito tem-se espalhado pelo mundo, devido à 

grande influência que podem ter os lugares sob o ser humano. 

O mesmo termo, já existia antes dos situacionistas e foi apropriado por Guy Debord, que na 

Internacional Situacionista se refere a este como o "estudio de los efectos precisos del medio 

geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento 

afectivo de los individuos.” (1999, p.17). Para os situacionistas, a cidade era considerada uma 

forma de expressão onde cada percurso realizado pelo individuo era uma oportunidade para 

reconhecê-la e reconstruí-la a partir das experiências próprias de quem realizava derivas nos 

lugares. 

No ano de 1957, Debord realizou o primeiro mapa psicogeográfico “Guide 

psychogéographique de Paris” onde mostrava os movimentos de um caminhante guiados pela 

ação do ambiente geográfico sobre a sua afetividade, e onde Debord reconstituiu 

psicogeograficamente o espaço urbano, tornando-o próximo às próprias experiências 

humanas, como se observa na figura 3. 
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Figura 3 Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l'amour, 1957. 

Nesse mesmo ano, Debord publicou The Naked city: Illustration de l’hypothese des plaques 

tournantes en psychogéographique (fig.4); um mapa líquido, onde os bairros estão flutuando 

sem orientação alguma, à deriva.  Debord, realizou uma representação emocional-afetiva do 

lugar e daquelas zonas que pareciam indicar ausência ou vazio, a fim de apresentar as infinitas 

possibilidades de criação por parte do caminhante. 

 

Figura 4 The Naked city : Illustration de l’hypothese des plaques tournantes en psychogéographique. 
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A forma em como Debord apresentou aqueles mapas psicogeográficos, como uma espécie de 

ilhas flutuantes, transformou o conceito de deriva em estar “à mercê das águas” (Careri, 2020, 

p.97), o que relevou novos territórios prontos a serem explorados pelo navegante urbano. Este 

andar sem rumo, no meio de um oceano de infinitas oportunidades, ainda permite ao 

caminhante uma nova construção do seu espaço. 

Até agora, a importância da psicogeografia revela-se como uma nova forma de percorrer, 

habitar e criar um lugar, que pode ser o seu espaço habitual. No entanto, hoje em dia há mais 

do que isso; o psicólogo Colin Ellard fala da importância que tem nas nossas decisões os 

nossos estados de afeto. Por exemplo, é comum estar à procura de determinados lugares por 

querermos reagir ou sentir-nos de determinada forma. É usual permanecer mais tempo num 

lugar donde existe uma sensação aconchegante, já que o ser humano têm a necessidade de 

sentir-se como se estivesse no seu lar; 

Na verdade, estudos científicos descobriram que a exposição a cenas grandiosas, sejam 

fenómenos naturais de cortar a respiração como um céu noturno estrelado ou as profundezas 

do Grand Canyon, ou uma obra construída pelo homem, como o teto de uma catedral, pode 

exercer uma influência imensurável no que sentimos sobre nós próprios, no modo como 

tratamos os outros e até a nossa perceção da passagem do tempo. (Ellard, 2019, p. 17) 

É claro que usualmente as experiências diárias que vivemos não sejam extraordinárias. Mas, 

esta afirmação que realiza Ellard sobre os lugares e a psicogeografia está ligada à forma em 

como o flâneur de hoje se relaciona com os lugares, bem como à sua perceção do tempo 

enquanto está mergulhado nas águas profundas de um oceano de encantos.  

4. O flâneur e a cartografia  

O flâneur, nos seus percursos, pode criar cartografias, as quais vou referir como mapas 

emocionais, com informações específicas que funcionam como um reflexo daquela realidade 

que está nos sons, cheiros, sabores, sensações, cores, encontros e todas aquelas 

experiências - por vezes ténues - que são vividas nos lugares. Josep Cerdà refere-se às 

cartografias como; 

“una mapificación de un territorio a partir de una experiencia física o un hecho sensorial. (…) 

Hay una tipología de cartografías que están realizadas por artistas que son exploradores de la 

realidad. Se necesitan dotes de observación para captar una geografía que no es estática sino 
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fluctuante y difusa. Lo que define a las cartografías artísticas es que el punto de observación no 

está fijo, y el observador toma una posición relativa y móvil para captar los matices sutiles y los 

diferentes órdenes ocultos de lo que nos rodea” (Cerdà, 2005, p. 150). 

As cartografias são então um compêndio de informação sobre aquelas paisagens urbanas e 

rurais, onde se instalam as ações de diferentes indivíduos. Estas também interagem com estes 

espaços e elementos que os rodeiam. Certamente, se estas representam a realidade de quem 

as faz, o caminhante experimenta-as diretamente e atribui-lhes esse componente afetivo 

psicogeográfico. 

Careri (2020), fala do homem nómada, habituado à transumância, como alguém com a 

capacidade de construir o seu próprio mapeamento, baseado no fato de não ter pontos de 

referências estabelecidos, na sua constante observação e atribuição de valores simbólicos e 

estéticos do território.  

Nesta dissertação, há múltiplas cartografias inspiradas em tudo o que foi encontrado nos 

percursos realizados, e seguidamente filtrado. Esta informação é tão necessária quanto as 

cartografias topográficas, já que é um reflexo dos lugares enquanto espaços em constante 

transformação, não estáticos, sempre mutáveis. Estes são apercebidos dependendo do olhar 

do caminhante quem mostra aqueles subtis matizes e informações consideradas relevantes 

por si próprio. 

5. A metáfora dos lugares como livros  

Todo el arte es autobiográfico, la perla es la autobiografía de la ostra. 

Federico Fellini. 

Todas as experiências que se vivenciam nos lugares são um reflexo de cada um, tal como um 

livro. A capa, a dedicatória, a epígrafe, o prefácio, os fólios (a quantidade depende do lugar e 

de quem o recorre), entre outros. Porém, gostava de indicar que nesta metáfora dos lugares 

como livros, não poderia existir o epílogo (a meu jeito de ver), já que os lugares nunca se 

terminaram de percorrer ou de construir.  

A capa, pode-se referir ao enquadramento no espaço geográfico (já que os lugares parecem 

não ter limites realmente definidos para o flâneur). A dedicatória, podem ser aquelas pessoas 

das quais o caminhante se lembra durante esses percursos. A epígrafe, seria a forma como e 
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apercebido aquele lugar ou um resumo daquilo que foi considerado importante pelo flâneur. O 

prefácio, pode ser aquela motivação do caminhante a percorrer determinados lugares. 

Também estão os fólios, podem ser as experiências vivenciadas, os aspetos mais relevantes, 

as sensações, as emoções, os cheiros, os azulejos, os sons. O caminhante tem uma infinidade 

de fólios para descrever o seu percurso naquele lugar e nesta metáfora dos lugares como 

livros, não se pode colocar uma página final, já que cada lugar é um ente vivo, sempre pronto 

a ser explorado pelos novos flâneurs. 

Por outro lado, o lugar, desde o ponto de vista formal, pode ser comparado com um livro já 

que este, como diz Ulises Carrión “es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios 

es percibido en determinado momento: un libro es también una sucesión de momentos” (1975, 

p.33). Então, cada lugar é um reflexo das experiências vivenciadas pelo caminhante e a 

mistura do seu olhar com aquelas coisas que são inerentes aos lugares e que esta 

personagem consegue aperceber.  

Paralelamente, o flâneur que decide perder-se nos lugares, nas suas ruas, nas suas 

passagens, tem as suas próprias interpretações, que pode logo traduzir segundo o seu 

contexto sociocultural e as suas experiências prévias. Neste sentido, o escritor francês George 

Perec disse; 

Recorrer el mundo, surcarlo en todos los sentidos, nunca será algo más que conocer unas 

cuantas áreas, unas cuantas fanegas: minúsculas incursiones en vestigios desencarnados, 

escalofríos de aventura, búsquedas improbables coaguladas en una bruma almibarada de la 

que nuestra memoria solo guardará algunos detalles […] (Perec, 2001. p.119) 

Este caminhante, preservará aqueles detalhes que conectam consigo mesmo, com as suas 

relações estabelecidas, com as suas lembranças. E cada pessoa que caminha pelos lugares 

só poderá descobrir o que esteja disposto, assim como os lugares nem sempre se mostraram 

completamente perante a esta personagem; só se tiver uma curiosidade profunda.  
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CAPÍTULO 2: 

Enquadramento referencial 
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6. Referentes artísticos  

É notório como o ser humano desde os tempos pré-históricos sentiu a necessidade de se 

movimentar, de descobrir o mundo e habitá-lo. O nomadismo e sedentarismo se contrapõem 

constantemente, na sua forma de perceber os lugares; como menciona Careri “o espaço 

sedentário é mais denso, mais sólido e, por isso, cheio, ao passo que o nômade é menos 

denso, mais líquido e, por isso, vazio” (Careri, 2020, p.40). 

Esta forma de perceber o espaço tem sido um ponto de partida para alguns artistas 

percorrerem e interagirem com determinados espaços. Mas, do ponto de vista artístico, é só a 

partir do século XX, com os dadaístas, que esta perceção do espaço é considerada como 

campo de investigação. Os membros do movimento Dadá, por exemplo, não intervinham nos 

lugares. A sua intenção era explorar os lugares a fim de descobrir as suas realidades e isto 

podia ser feito tanto no campo como no centro das cidades. Posteriormente, os surrealistas 

usaram o deambular como método de investigação que permitiu entrar em contacto com uma 

parte adormecida do território e experimentá-lo artisticamente. Finalmente, os situacionistas 

foram os primeiros em criar mapas psicogeográficos com um componente artístico que 

levavam o caminhante a navegar pelas cidades líquidas criadas. 

Atualmente, embora existam artistas que utilizam o ato de caminhar como método de 

investigação e alguns deles se inspirem no quotidiano para realização das suas obras, vou 

mencionar algumas referências que põem em prática os conceitos já mencionados no capítulo 

anterior e que usam o diário como processo investigativo. Eles são Hamish Fulton, Jonas 

Mekas, Armelle Caron e Edward Ruscha. 

6.1 Hamish Fulton 

"Um objeto não pode competir com uma experiência"  

Hamish Fulton 

Artista inglês (1946), que a partir dos anos 70 começou a andar por diferentes lugares do 

mundo, documentando as suas experiências a través de fotografias e diários. Gerou, deste 

modo, uma nova forma de entender o processo criativo, possibilitando nas caminhadas 

realizadas, outras formas de pensar. 

 



 
 

- 26 - 
 

O artista procura uma interação entre estas as suas experiências as do espetador, através de 

diversos recursos, como: fotografia, pinturas, desenhos, vídeos, escrita, livros, entre outros. 

Nas caminhadas que realiza, Fulton revela o seu grande interesse pelo horizonte, que se pode 

apreciar em obras como France on the Horizon (fig. 5) e que foi feita numa caminhada circular 

de um dia na área de Dover, Kent, no sudeste de Inglaterra onde Fulton caminhou 50 milhas 

e, no seu percurso, tirou a foto. A obra está acompanhada de uma descrição que inscreve ao 

espetador naquele lugar.  

 

Figura 5 France on the Horizon, 1976.  Hamish Fulton. 

Este horizonte, que ajuda a estabelecer uma organização do ser humano com o mundo, está 

entre o real e o imaginário. Fulton usa esta linha imaginaria para, ao mesmo tempo, posicionar 

ao indivíduo;  

Creo que caminar es sagrado. Es sagrado porque une la tierra, la mente y el cuerpo. Los 

humanos se unen con la naturaleza al caminar. Mi empresa consta de dos partes separadas: 

primero, el paseo y, segundo, las obras de arte resultantes. Aunque los paseos pueden 

repetirse, los días nunca pueden repetirse. El tiempo es como un río que fluye. En una sola 

dirección (Fulton, 2005, p. 233). 
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É interessante encontrar em muitas das obras de Fulton a presença de uma via que evoca 

uma caminhada e que pode ser feita pelo espectador (fig. 6). Ao mesmo tempo, enquadra a 

paisagem, procurando nela linhas e formas para ordená-la.  

 

Figura 6 Northern France/Southern England. 1977. Hamish Fulton 

Do mesmo modo, nas obras de Fulton, nota-se um interesse cartográfico, onde se evidencia 

só um fragmento daquela realidade que ele pode experienciar nos seus percursos. Ainda 

assim, este artista leva o espectador a sentir esses lugares como se foram os seus lares. Na 

obra, One Hundred Walks (fig.7), regista as emoções, experiências e descobertas nas suas 

caminhadas, neste caso por 30 anos, num livro de 136 páginas, desenhado por ele e impresso 

em diferentes cores que convertem a peça numa poesia visual. 

 

Figura 7 One hundred walks. 1991. Hamish Fulton. 

Outro exemplo, visualmente muito poético, é o livro de acordeão Ajawaan (fig. 8), que mostra 

uma caminhada de oito dias pelo centro de Saskatchewan que, quando totalmente aberto, 
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revela uma vista panorâmica do Lago Ajawaan e que contem palavras relacionadas com a sua 

experiência naquele lugar. 

 

Figura 8 Ajawaan. 1987. Hamish Fulton. 

6.2 Jonas Mekas 

I do not know where I am. I do not know where I am! But I know I have experienced some 

moments of beauty, brief moments of beauty and happiness, as I am moving ahead, as I am 

moving ahead, my friends! I have, I know, I know I have experienced some brief brief moments of 

beauty!  

Jonas Mekas 

Cineasta e poeta lituano (1922), começou em meados dos anos 60 o seu estilo "cinema-diário" 

do qual foi o pioneiro. Mekas, documentava pequenos e íntimos momentos que descreviam a 

realidade quotidiana, sem serem poéticos. Para ele, era importante registar o momento 

presente que é uma ilusão e que, ao mesmo tempo, é a única coisa real, que não existe, 

porque se está a passar enquanto o leitor está a ler cada palavra desta memória. 

Life is continuing... Life is continuing... And what’s important to me may be totally unimportant to 

you, totally unimportant to you...Though everything eventually passes, except this very, this very 

very moment, and the next second we are in another moment and something else happens and 

everything else is gone, is past, is memory, is memory. But some of the memories... no, they 

never really go away. Nothing really goes away, it’s always here, and sometimes it takes over 
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you, and it’s stronger than any reality around you, around me, now. That is... reality. That is real. 

That is really real, though it’s not here anymore, as they say, it’s not here anymore. But it’s here 

for me, it’s here and now. (Mekas, 2013, p.17) 

Na sua obra, Daybooks (2003) o artista compila um total de 76 curtos relatos e poemas que 

revelam pensamentos, vivências e sentimentos escritos entre 1970 e 1972. Na figura 9, se 

aprecia uma página dupla que contem uma fotografia documental e um texto descritivo1 de 

Mekas onde relata como se estivesse ao olhar pela janela da sua casa entanto esta a tomar 

uma cerveja.  

 

Figura 9 Fragmento de Daybooks 1970-72, 2003 (versão em Inglês). Jonas Mekas 

Além isso, na obra Reminiscences of a Journey to Lithuania (fig. 10) notasse o espanto 

experienciado por Mekas em alguns lugares, através das coisas simples, do quotidiano. O 

artista, baseado nas suas lembranças e de Adolphas Mekas2, utiliza material filmado em três 

períodos da sua vida (1950, 1957 e 1971) para refletir sobre o sentimento de enraizamento, 

de pertença a uma comunidade e, em suma, da ideia de casa e de lar.  

 
1 I sit / drink my beer / look at the window / it´s raining / newspaper on head / a man / runs by / woman 

a green raincoat / red street / crossigs / sidewalk / weaving / wet / I sit / drink my beer / look at the  window. 

(Mekas, 2003) 
2 Irmão mais novo de Jonas Mekas (1925) 
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Figura 10 Fragmento do vídeo Reminiscences of a Journey to Lithuania. Jonas Mekas. Min 6:07 

De um modo que parecesse aleatório e espontâneo, Mekas fala de emoções e memórias 

subtis da sua experiência pessoal (ao mesmo tempo universais), fazendo das suas obras um 

trabalho não só autobiográfico, mas que conecta através da honestidade. No seu filme, As I 

Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, com cinco horas de duração, 

utilizou várias gravações acumuladas ao longo de 50 anos da sua vida; uma obra 

autobiográfica que revela acerca dos interesses do artista. Em relação a esse filme, ele diz; 

“is a record of subtle feelings, emotions, daily joys of people as recorded in the voices, faces 

and small everyday activities of people I have met, or lived with, or observed - something that I 

have been recording for many years. This, as opposed to the spectacular, entertaining, 

sensational, dramatic activities which dominate much of contemporary filmmaking. The film is 

not conceived as a documentary film, however. It follows a tradition established by modern film 

poets. I am interested in intensifying the fleeting moments of reality by a personal way of filming 

and structuring my material. A lot of importance is being given to color, movement, rhythm and 

structure - all very essential to the subject matter I am pursuing.” (Mekas, 2020) 

Na exposição A Few Things I Want to Share with You, My Paris Friends (2009), Mekas 

explorou novos formatos e abordagens, incluindo a instalação de vídeo, música ao vivo e o 

seu projeto de filme de 365 dias, baseado na Internet. Num fragmento de 365 Day proyect (fig. 

11), observam-se vários calendários onde ele organizava os seus dias e os seus projetos. Esta 

forma de ordenar de Mekas, tem-me permitido organizar o meu processo de criação artística.  
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Figura 11 Fragmento de 365 Day project, na exposição "A Few Things I Want to Share with You, My Paris 

Friends,"    Jonas Mekas, 2009 

6.3 Armelle Caron        

Para esta artista francesa (1978), o ato de caminhar e percorrer lugares, faz parte do seu 

processo criativo. Sempre, em constante movimento, ela tem um olhar fino que lhe permite 

perceber a poesia que está no mundo, nas coisas triviais e, com isto, estabelecer conexões 

nos espaços geográficos que habita. Para Caron, a sua relação com os lugares, especialmente 

as cidades, é tão estreita que consegue criar obras onde faz duvidar o espetador da 

representação que tem na sua mente; talvez as suas cartografias (de casas, do transporte 

público, das cidades, etc.) criem uma espécie de mapa líquido parecido aos psicogeográficos 

criados por Debord e que foram expostos no capítulo anterior. 

Nessa relação com o espaço, Caron consegue, por vezes, fragmentá-lo ao falar sobre os 

lugares que podem ser habitados. Na sua obra Chambres (figura 12) desenha, num plano 

zenital com feltro, uma parte de uma casa e acompanha-a com um texto que funciona como 

uma evocação daquele espaço, a fim de criar uma atmosfera poética da sua experiência. 
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Figura 12 Parte de la obra Chambres. Armelle Caron. 20173. 

Caron estabelece uma dinâmica entre imagem e escrita que lhe permite moldar parte do seu 

trabalho, onde o território é mostrado como elegante, conciso e harmonioso. Também tem 

tendência para a reestruturação de espaços urbanos ou rurais, a fim de criar assim novos 

ordenamentos e resignificar lugares. Um exemplo disto nota-se em Les Villes Rangees, onde 

ela usa mapas originais de cidades como Berlim, Paris, Nova Iorque, Montpellier, entre outras, 

e os compara com mapas que organiza através das microunidades dessas cidades, mas numa 

ordem diferente, reinterpretando estes espaços, como se pode observar nas figuras 13 e 14. 

 
3 Quarto pequeno. 

Uma passagem para Nicolas, Jeremie e Dana. 

Quatro portas, uma janela. 

Uma estante, sem mesinha de cabeceira, tudo na cama: despertador, sinos de vento, lápis, livros, lenços, 

cartões, noites inquietas. 

Nantes, rua das Carmélites, passagem. 

Tradução livre, feita pela autora 
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Figura 13 New york/ New York rangé. Les Villes Rangees. Armelle Caron. 2014. 

 

Figura 14 Berlin / Berlin rangé. Les Villes Rangees. Armelle Caron. 2014. 

Por vezes, as propostas cartográficas feitas por Caron supõem um novo lugar, utópico e que 

é interpretado individualmente. Ainda assim, ela propõe um ritmo, com a intenção de direcionar 

o olhar do espetador. Com os mapas criados a partir dos diferentes espaços geográficos que 

percorre, onde o banal é considerado importante, ela procura um novo olhar quanto o mundo 

que habitamos, tornando ao mesmo tempo, a arte em algo lúdico.  

6.4 Edward Ruscha 

Este artista norte-americano (1937), tem trabalhado com pintura, fotografia, gravura, livros, 

entre outros. Nos anos 60, durante algumas das suas viagens para visitar os seus pais, 

elaborou obras a partir de fotografias, ao estilo de documentação jornalística entre as quais 

está o livro Twentysix Gasoline Stations, que contem 26 de postos de gasolina que encontrou 

durante as suas viagens de Los Angeles até a cidade de Oklahoma e onde, através de num 

livro acordeão, dirige o olhar do espetador, como se observa na figura 15. 
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Figura 15 Interior do livro “Twentysix Gasoline Stations”.Edward Ruscha. 1963 

Outro dos livros criados por Ruscha foi Every Building on the Sunset Strip (fig. 16), onde 

também através do formato acordeão e a disposição das imagens, mostra novas formas de 

leitura. O espetador pode observar a forma particular como uma rua pode ser lida. Transitar 

aquele livro oferece uma sensação de estar a caminhar pela avenida a olhar de um lado para 

o outro. 

 

Figura 16 Every Building on The Sunset Strip, Edward Ruscha. 1966. 
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7. Referentes literários 

A escrita tem sido um exercício chave no processo desta memória. Levar um diário dos meus 

percursos, fazer apontamentos, descrever o que se estava a passar em cada um dos lugares 

onde foram realizadas as derivas, criar histórias de um jeito poético e imaginar novos cenários 

com aquilo que estava a encontrar. Neste subcapítulo, vou falar da escrita como processo e 

resultado, referenciando a dois autores, o francês George Perec e o espanhol Miguel Ángel 

Herranz; períodos totalmente diferentes, mas um modo particular de olhar o mundo. 

 7.1 George Perec  

Este escritor francês (1936) mostrava lugares-comuns e banais de uma forma tão 

pormenorizada e detalhada que envolvia (e ainda envolve) o leitor no que estava a descrever. 

Em Perec, observa-se o interesse que tinha em olhar para aquilo que não era normalmente 

notado; aquilo não importante; o que acontecia no meio da rotina (pessoas, instalações, carros, 

casas, árvores, etc.) e descrevia-o. Tinha uma grande habilidade para se aperceber das coisas 

à sua volta de um modo diferente; em seguida escrevia-as e criava coisas novas a partir do 

seu sentir. 

Por outro lado, algo que me parece interessante sobre Perec é que, para além de histórias 

meticulosas, em trabalhos como “Especies de Espacios” (2001) ele mostra vários exercícios 

práticos que hoje em podem ser úteis para olhar e descrever os lugares a fim de fazer uma 

cartografia emocional ou sistemática. Por exemplo, descrever o local em que se encontrava, 

desacelerar o caminhar, obrigar-se a ver naturalmente, encontrar o seu próprio ritmo, observar, 

ler e ouvir tudo à sua volta, etc. Exercícios simples, porém, hoje em dia podem ser uma espécie 

de manual para quem deseja viver como um verdadeiro flâneur dentro da sua vida quotidiana. 

No livro “Especies de Espacios”, quando está a falar dos diferentes territórios que habitamos, 

menciona algumas formas de reconhece-os; 

habría que renunciar a hablar de la ciudad, a hablar sobre la ciudad, o bien obligarse a hablar 

de ella del modo más simple del mundo, a hablar de ella de forma evidente, familiar. Abandonar 

toda idea preconcebida. Dejar de pensar en términos muy elaborados, olvidar lo que han dicho 

los urbanistas y los sociólogos. (Perec, 2001, p.99) 

Paralelamente, Perec revela algumas coisas que pode levar à prática o flâneur 

contemporâneo, nomeadamente: não definir um lugar a partir do primeiro contacto, do primeiro 
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momento; detalhar o que se está a presenciar (pode ser algo que se está a ver na rua ou uma 

sensação que se está a experienciar); diferenciar os elementos. Por último, convida a 

contemplar quando a cidade pausa, o que sugere ao caminhante parar também.  

Do mesmo modo, ele também gostava que o leitor participasse no que estava a contar. No 

seu livro “La vida, Instrucciones de uso”, ele relata; 

“El salón de la señora de Beaumont está casi enteramente ocupado por un gran piano de 

concierto, en cuyo atril se puede ver la partitura cerrada de una famosa canción americana, 

Gertrude of Wyoming, compuesta por Arthur Stanley Jefferson. Un hombre viejo, sentado 

delante del piano, con la cabeza cubierta con un pañuelo de nailon de color naranja, se dispone 

a afinarlo. 

En el rincón de la izquierda hay un gran sillón moderno, hecho con una gigantesca semiesfera 

de plexiglás ceñida de acero y montada sobre una base de metal cromado. A un lado, sirve de 

mesa un bloque de mármol de sección octogonal; encima de ella hay un encendedor de acero 

y un macetero cilíndrico del que emerge un roble enano, uno de esos bonzai japoneses, cuyo 

crecimiento ha sido controlado, frenado y modificado hasta tal punto que presenta todos los 

signos de la madurez e incluso de la vejez sin haber prácticamente crecido, y cuya perfección, 

al decir de quienes los cultivan, depende menos de los cuidados materiales que se les prodigan 

que de la concentración meditativa que les dedican sus cultivadores. 

Muy cerca del sillón, directamente sobre el parquet de tono claro, hay un puzzle de madera, 

cuyos cuatro lados están prácticamente reconstruidos. En el tercio inferior derecho se han unido 

unas cuantas piezas suplementarias: representan la cara ovalada de una muchacha dormida; 

sus cabellos rubios enroscados en forma de corona sobre la frente se mantienen gracias a un 

par de cintas trenzadas; su mejilla descansa sobre la mano derecha, cerrada como una 

caracola, como si escuchara algo en sueños.” (Perec, 1988, p. 14) 

Esta forma clara e poética em que Perec descreve os lugares, convida o leitor a fazer parte da 

história. Por exemplo, no texto acima, podemos imaginar aquela sala com uma iluminação 

quente ténue que envolve aquele homem sentado ao piano, enquanto completamos o puzzle 

que mostra uma cena ao estilo das obras da pintora e aguarelista francesa Madeleine Lemaire.  
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7.2 Miguel Ángel Herranz4 

Este poeta espanhol (1978), construía histórias de profunda emoção, cheias de 

acontecimentos quotidianos, de leituras alegres, conversas improvisadas, memórias 

luminosas, daqueles pequenos fragmentos que tecem a experiência humana. Herranz tinha 

uma profunda relação com o entorno rural, que sempre foi parte do seu quotidiano; incluso, 

em alguns dos seus versos notasse esta ligação. Por exemplo, no seu escrito Pequeño Vals 

Vienés; 

El mito es una de las aves más insignificantes del Europa (por su tamaño, no por su belleza). Visto de 

lejos consta únicamente de cabeza y cola. Dos franjas negras atraviesan su cuerpo; desde la base del 

pico, ambos lados del píleo, hasta el extremo de las timoneras. Se alimenta de insectos y, pese a su 

pequeño tamaño, sobrelleva los fríos peninsulares como si con él no fuese el invierno. 

He observado a los mitos danzar entre árboles cubiertos de escarcha a temperaturas indecentes, bajo 

lluvias torrenciales o castigados con un sol de justicia: el mito baila, el clima le es indiferente.  

Para un mito, las copas son su nación. Vienen en grupos (veinte, treinta), se posan en un arbusto 

cercano y, de pronto, se lanzan sobre el árbol elegido y bailan. 

(Herranz, 2019, p. 26) 

Miguel Ángel era um flâneur do rural, um ávido leitor, devorador de literatura diversa, sempre 

curioso. Ele encontrava a poesia em cada canto, inclusive em lugares onde não se imaginava 

que pudesse existir algum tipo de beleza. Sempre carregava com uma espécie de diário de 

acontecimentos onde guardava as suas ideias, esboços iniciais, sugestões de leituras, entre 

outros.   

No ano 2019 publicou o seu livro Lírica de lo cotidiano, uma espécie de convite ao personagem 

distraído. Com alguns versos e relatos, Herranz revela a beleza que conseguimos perceber 

quando olhamos ao nosso redor com outra perspetiva, quando reduzimos o ritmo para andar 

e apreciar realmente. Um convite para estarmos presentes. Em três linhas, resumiu o que, 

para mim, pode ser propósito do ser humano: 

 

 

 

 
4 Também conhecido como Miki Naranja 
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Détente en todo 

y que nada 

te detenga. 

(Herranz, 2019, p.78) 

Miguel Ángel Herranz, ao igual do que George Perec convida o leitor a imergir-se no oceano 

de encantos que podem ser os lugares e apreciar realmente o que está a sua volta, com uma 

curiosidade que lhe permitirá ao caminhante descobrir novamente o território em que habita. 
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CAPÍTULO 3: 

Enquadramento projetual 
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8 Metodologia  

Esta dissertação e o seu desenvolvimento possui um modelo por projeto, com uma 

metodologia qualitativa já que, segundo Denzin e Lincoln “envolve o estudo do uso e a coleta 

de uma variedade de materiais empíricos – estudo de caso; experiência pessoal; introspeção; 

história de vida; entrevista; artefactos; textos e produções culturais; textos observacionais, 

históricos, interativos e visuais- que descrevem momentos e significados rotineiros” (2006, 

p.17). Ao mesmo tempo, tal como Clara Coutinho refere, esta metodologia encontra-se 

apoiada na observação, como técnica de recolha de dados para ser logo materializada em 

notas descritivas e reflexivas (Coutinho, 2018) 

Também, desde o início desta investigação tive acesso uma bibliografia base disponível, a 

partir de conceitos tais como flâneur, deriva e cartografia, com alguns textos de base como O 

caminhar como pratica estética (2020), de Francesco Careri; Especies de espácios (2001), de 

George Perec, Internacional Situacionista (1999), textos completos en castellano de la revista 

“internationale situationnist"; e, por último, o artigo Observatorio de la transformación urbana 

del sonido, de Josep Cerdà (2012). 

Para o desenvolvimento desta investigação foram estabelecidas três etapas, que são: 

planificação; o processo; a execução. A seguir, explico cada uma delas. 

8.1 Planificação – Etapa 1 

Nesta primeira etapa foi elaborado, no mês de outubro do ano 2020, um plano de trabalho 

inicial que incluiu as etapas que foram determinadas para o desenvolvimento desta 

investigação, com um cronograma flexível (tabela 1). Este poderia ser alterado acordo com as 

necessidades e variáveis externas. Para além disso, fez-se uma lista dos lugares a percorrer, 

que se detalha na tabela 2, com um padrão de escolha baseado no meu interesse inicial por 

azulejaria e bordado, sempre com a possibilidade de incorporar outros lugares que pudesse 

encontrar durante a investigação. 
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Tabela 1 Plano de trabalho inicial 

 
Tabela 2 Lista dos lugares inicialmente pensados 

Desde o início, o conceito do flâneur mencionado por Benjamin (2005) foi entendido nesta 

dissertação como uma atitude, sensível à implementação das minhas dinâmicas e tempos nos 

percursos, o meu jeito de olhar as coisas e o meu foco de interesse em cada lugar. Para isso, 

as ferramentas que usei a fim de coletar informação foram: caderno de sketchs, câmara 

fotográfica T3 e telemóvel para gravação de som e, por vezes, registo visual. Em alguns 

lugares, por peso e velocidade, foi usado só o telemóvel para depois apontar no meu caderno, 

em casa, as experiências.  
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8.2 Processo – Etapa 2 

Nesta segunda etapa, detalha-se o processo de recolha da informação e a gestão de espaço 

para apresentação do projeto de dissertação.   

No mês de janeiro do ano 2021 fez-se um ajuste à planificação inicial, por motivos pessoais e 

das restrições na mobilidade em Portugal por causa do Covid-19, enquadrada no último prazo 

do calendário académico da Universidade de Aveiro, como se observa na tabela 3. Para além 

disto, os lugares e datas para realizar os percursos foram adaptados às medidas nacionais, 

dando início na cidade de Aveiro e arredores, o meu entorno mais próximo, no mês de fevereiro 

(como indicado na tabela 4). 

 
Tabela 3 Novo plano de trabalho da dissertação. 
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Tabela 4 Lista dos lugares planejados em janeiro de 2021. 

Durante fevereiro e março, realizei percursos pelas pequenas ruas, os passadiços, aqueles 

caminhos encontrados nas cidades de Aveiro, Gafanha da Nazaré e Ílhavo, segundo as 

sugestões de amigos e colegas. Nestes meses, foi feito registo fotográfico e de escrita 

baseado na natureza e arquitetura (sobretudo das paisagens encontradas, as edificações 

abandonadas e portas de casas). As figuras 17 - 19 mostram alguns elementos encontrados 

nos percursos realizados. 

 

Figura 17 Imagem da cidade de Aveiro. Arquivo pessoal, 2021 
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Figura 18 Imagem em Ilhavo, Aveiro. Arquivo pessoal, 2021. 

 

Figura 19 Imagem na cidade de Aveiro. Arquivo pessoal, 2021 

É importante mencionar que, desde o início, escrever foi parte fundamental do processo já que 

me permitia contar as próprias experiências, emoções, sensações e lembranças e durante 

este período, o exercício de escrita era mais descritivo, como se observa na nota a seguir: 

O dia estava maravilhoso. O sol fez a sua aparição hoje e muitas pessoas estavam na rua. Sai 

a caminhar um pouco. Um cachorro numa janela chamou a minha atenção, metade preto, 

metade branco. As suas patas pareciam tocar na borda da janela, eu pensei que ele iria cair; 

ele só estava a brincar, a se divertir.  
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Caminhei pela ponte que atravessa o parque. A vista da Universidade e do outro lado da cidade, 

era linda, luminosa. Caminhei pelo outro lado do parque e vi um rapaz que estava a tentar 

apanhar algo com uma marmita amarrada a um pedaço de madeira. Lembrei-me da ria do dia 

anterior, porque essa água notava-se suja também. Mas ele, estava feliz tentando apanhar 

qualquer coisa.  

No centro, o canal não tinha muitas pessoas, claramente a pandemia tinha feito a diferença na 

vida das pessoas. Ainda assim foi bom ver o pôr de sol nesse lugar. (Aveiro, fev 27) 

A final de março a escrita era muito mais pessoal, abordando o recurso da metáfora e 

escrevendo uma espécie de cartas. Na figura 20, por exemplo, mostro um dos exercícios 

inicias; um curto texto, fotografia e desenho. 

 

Figura 20 Interior do caderno. Arquivo pessoal. 2021 

Posteriormente, no mês de abril, fiz viagens de grupo (algo que não estava pensado, já que 

inicialmente os meus percursos foram solitários) e onde tive de adaptar as minhas dinâmicas 

para realizar a pesquisa necessária. Os lugares foram Braga, Gerês, Ponte de Lima, Valença, 

Guimarães e a recolha de informação foi diversa, como expresso a seguir: 

Em Braga, fiz registo fotográfico da arquitetura na zona histórica (fig. 21) 
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Figura 21 Imagem na cidade de Braga. Arquivo pessoal, 2021 

No Parque Nacional da Peneda-Gerês, tomei apontamentos rápidos no meu telemóvel e tirei 

fotografias da natureza (fig. 22); nesta região os cheiros também fizeram parte e foram 

incorporados, a través da escrita, no meu caderno de sketchs. 

 

Figura 22 Imagem no Parque Nacional da Penede-Gerês. Arquivo pessoal, 2021 

Em Ponte de Lima, fiz registo fotográfico da arquitetura e natureza (fig. 23), para além de 

apontamentos rápidos. 
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Figura 23 Imagem em Ponte de Lima. Arquivo pessoal, 2021 

Em Valença, fiz registo fotográfico focado no interior da Fortaleza, nas suas pequenas ruas, 

casas, portas, nos azulejos, na vista da cidade desde o interior da Fortaleza (fig. 24) e, partir 

desse registo visual, fiz os apontamentos no caderno. 

 

Figura 24 Imagem na fortaleça de Valença. Arquivo pessoal, 2021 

Em Guimarães, escrevi notas rápidas no telemóvel e fiz registo fotográfico baseado na 

arquitetura e decoração em espaço publico (fig. 25) 
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Figura 25 Imagem na cidade de Guimarães. Arquivo pessoal, 2021 

No mês de maio fui a Lisboa. Neste caso, o grande interesse nesta cidade estava nos azulejos 

e os museus, entre os quais visitei: Museu Nacional do Azulejo, Mosteiro dos Jerónimos (por 

sugestão do meu anfitrião), Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Coleção Berardo, Museu 

do Chiado, Museu Bordalo Pinheiro; também fiz caminhadas pelo bairro tradicional de Alfama, 

pela Praça do Comércio, a Avenida da Liberdade, entre outros lugares. Aproveitei para visitar 

uma loja da fábrica Sant'Anna, ver a casa de Viúva Lamego (fig. 26) e visitar a Casa 

Portuguesa; todas cheias de azulejos. Também, cheguei até Sintra e caminhei um pouco na 

parte principal da vila, conheci algumas lojas de azulejos, fui ao Museu Nacional de Sintra e à 

Quinta da Regaleira.  
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Figura 26 Antiga loja de Cerâmica Viúva Lamego, na cidade de Lisboa. Arquivo pessoal, 2021. 

Em Lisboa e Sintra, as rotas estabelecidas foram influenciadas, em várias ocasiões, pelo 

acaso. Por exemplo, ao encontrar azulejos com influência Art Nouveau, ver um artista no meio 

da rua a fazer um grafiti (fig. 27), pedir sugestões a taxistas ou funcionários nos museus, entre 

outros, que me desviavam do planeado.  

 

Figura 27 Gonçalo Mar a realizar um grafiti numa rua de Lisboa. Arquivo pessoal, 2021 
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Neste mês, também notei que as próprias experiências e o ato mesmo de escrever, foram 

transformando o modo de contar aquilo que estava a vivenciar nos percursos; por exemplo, o 

texto a seguir que está inspirado numa ilustração de uma das obras que esta no Museu 

Nacional do Azulejo em Lisboa; 

Ele tocava o violino 

Naquela festa, 

Ela dançava com um homem  

Com um lindo chapéu 

Mas com dois pés esquerdos 

Que só maltratavam os dela. 

Ela dançava com elegância, 

Enquanto o homem só improvisava. 

O violino deixou de tocar, 

Porque o músico fatigou-se  

De vê-la dançar 

Com um homem que, 

nem graça, nem ritmo 

Tinha para dançar. 

O músico e a dama 

Estão agora a dançar, 

Naquela festa municipal; 

Os seus corpos estão perdidos 

No ritmo musical. (Lisboa, maio 2021) 

Neste processo de recolha de informação, fui a Vouzela no mês de junho com os meus colegas 

de curso na Universidade de Aveiro, por motivo de uma residência artística. Este município 

conquistou-me com as pequenas ruas, a sua arquitetura, a pedra, a antiga ponte ferroviária e 

natureza que o rodeia (fig. 28). Fiz derivas sozinha e com uma amiga; tirei fotografias 

calmamente, fiz apontamentos rápidos das coisas interessantes que encontrei no caminho. 

Interessou-me o interior de casas abandonadas, as edificações em pedra, as paisagens e 

objetos encontrados, a forte influência da igreja católica em Portugal e o pôr-do-sol atrás das 

montanhas que, simplesmente, foi extraordinário. Vouzela, em resumo, pareceu-me um lugar 

fantástico. 
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Figura 28 Imagem em Vouzela. Arquivo pessoal, 2021 

Depois da residência, no mesmo mês iniciei aulas de roda de olaria e depois de modelagem 

com barro, no Porto. Queria aproximar-me à elaboração dos azulejos, mas primeiro achei que 

era bom ter uma proximidade com o material. Foi uma experiência com muita aprendizagem; 

o barro requer de muita paciência e concentração. Mesmo seguindo os processos, há sempre 

muitos fatores na elaboração que contribuem para o resultado final das peças. 

Em julho, para além de continuar com as aulas de modelagem no barro, fui à Ilha da Madeira. 

Os percursos foram sugeridos e acompanhados. Admirou-me a variedade de paisagens que 

encontrei, desde o fantástico mar azul até às altas montanhas, nas que sentia tocar as nuvens 

(fig. 29). Os cheiros indecifráveis, as cenas como quadros de Van Gogh e o clima que me fez 

sentir na cidade de Barranquilla, onde nasci. Sem duvidar, esta foi uma viagem que 

pessoalmente me impactou. Para os registos, usei a camara fotográfica e o telemóvel. 

 

Figura 29 Imagem na Ilha da Madeira. Arquivo Pessoal, 2021 
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Neste mês terminaram os meus percursos em Portugal e comecei a organização do material 

coletado (que se explica a detalhe na etapa 3) para prosseguir na elaboração das obras a 

expor no mês de dezembro. Além disso, para expor o projeto de dissertação, desde junho até 

setembro, entrei em contato com os seguintes espaços no concelho de Aveiro:  Museu da 

cidade de Aveiro; Biblioteca municipal “Atlas” (contato feito em julho, mas que só foi 

concretizado até setembro); Centro cultural de Ílhavo e, a Galeria da Universidade, lugar onde 

foi realizada a exposição.  

8.3 Execução- Etapa 3 

A partir do mês de julho, comecei a organizar o material coletado, fazer esboços e elaborar 

pequenos protótipos das obras para definir o que seria exposto. Também, explorei a ideia de 

fazer projetos editoriais e decidi incorporar a escrita como parte das obras e não só como 

ferramenta de recolha de informação. 

Neste mês, a ideia de trabalhar com barro e óxidos, para criar alguns azulejos como parte das 

obras que estariam na exposição, foi temporalmente colocada de lado, depois que várias das 

peças que tinha feito como teste nos meses de maio e junho, quebraram no forno do atelier 

onde estava a praticar (fig. 30-31) e algumas terem afivelado no calor (fig. 32-34). Preciso 

esclarecer que os primeiros azulejos feitos, não mimetizam o processo de elaboração original 

já que o meu interesse inicial estava na aproximação com o material, os pigmentos e o teste 

de azulejo em relevo. 

 

Figura 30 Esboço de azulejos. Arquivo pessoal. 2021 
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Figura 31 Protótipo de 4 azulejos pintados, para queimar no forno em atelier do Porto. Arquivo pessoal. 2021 

 

Figura 32 Azulejos depois da primeira queima no forno. Arquivo pessoal. 2021 
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Figura 33 Azulejo depois da última queima no forno. Arquivo pessoal. 2021 

 

Figura 34 Azulejo depois da última queima no forno. Arquivo pessoal. 2021 

Posteriormente, nos meses de agosto e setembro, comecei à procura de material (papeis e 

cartolinas com diversas gramagens) e a elaborar pequenos protótipos das obras (fig. 35), com 

o apoio do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade, até definir possíveis 

formatos, incluído o digital. Foram definidas a quantidade de obras e a interação obras-espaço-

publico como elemento importante na exposição.  
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Figura 35 Protótipo de uma das obras. Arquivo pessoal. 2021 
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9 Projetos 

“No corras, no te preocupes. Estás aquí sólo de visita.  

Merece la pena que te detengas a oler las flores”.  

Walter C. Hagen 

No concernente aos projetos de esta investigação, foram desenvolvidos num período de 4 

meses, de julho a outubro do ano 2021. A sua concretização foi exposta no dia 3 de dezembro 

na Galeria da Universidade de Aveiro e esteve conformada pelos 4 projetos a seguir: 

• Linha ténue e densa 

• No alto da montanha 

• Contratempo 

• Entre o dia e a noite 

Cada um deles foi realizado depois de vários protótipos e ter estudado diversos materiais e 

possibilidades de montagem. O livro como meio, por exemplo, foi importante não só nesta 

investigação como na concretização das obras dado que estava a ser explorado como algo 

mais que um simples contentor de informação.  

Por outro lado, a interatividade das obras com o espetador e de todos os elementos dentro do 

espaço expositivo foi peça chave, devido à experiência que podia ser gerada e ao diálogo 

entre ambas partes que dariam evidencia da “arte como un estado de encuentro” (Bourriaud, 

2008:17) 

Em continuidade com o anteriormente mencionado, explico o processo de elaboração e a 

análise de cada um dos projetos antes mencionados.  

9.1 Linha ténue e densa 

9.1.1 Apresentação  

É uma instalação conformada por 13 cartografias gravadas a laser sobre madeira pintada de 

cor azul junto com um livro de artista, onde é organizada aquela cartografia imaginaria criada 

a partir dos percursos realizados, desses fragmentos de espaços visitados, totalmente 

diversos e a partir da minha própria visão; 
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Cada sistema de representación, según Deleuze, es una posibilidad o capacidad de 

organización del mundo, y con esta organización también estamos estableciendo una jerarquía 

en lo que nos rodea. Un mapa ordena, procesa y transmite información, pero la tipología de la 

información que queremos fijar está asociada a nuestra capacidad de formar o deformar la 

realidad, en definitiva es reflejo de nuestra visión del mundo. (Cerdà, 2012, p.150) 

Esta grande cartografia imaginaria convida o espetador a uma nova construção desses 

lugares, através de mapas incompletos que suscitam interesse acerca daqueles espaços 

geográficos, como se fossem um mapa psicogeográfico parecido aos criados por Debord no 

século XX; 

Os percursos internos dos bairros não estão indicados, as placas são ilhas complemente 

percorríveis, ao passo que as setas são os fragmentos de todas as derivas possíveis, trajetórias 

no vazio, errâncias mentais entre lembranças e ausências (…) A unidade da cidade pode ser 

resultado exclusivamente da conexão de lembranças fragmentarias. (Careri, 2020, p.92) 

Junto com esta grande cartografia encontra-se um livro criado a partir dos elementos tomados 

em cada lugar (fotografias, folhas de árvores, etc.) e que, posteriormente, foram filtrados 

segundo as experiências vivenciadas. No seu interior (fig. 36 -37), recorro à utilização de vários 

recursos visuais e não visuais a fim de fazer ao espetador parte daqueles percursos. 

 

Figura 36 Imagem do livro da obra Linha ténue e densa. Arquivo pessoal, 2021. 



 
 

- 59 - 
 

 

Figura 37 Imagem de interior do livro da obra Linha ténue e densa. Arquivo pessoal, 2021 

9.1.2 Elaboração do projeto 

Depois fazer os exercícios de deriva, de caminhar sem pressa e de criar os meus próprios 

percursos nesses 13 lugares, selecionei as zonas em que estive e logo fiz uma aproximação 

no google maps (fig. 38), reconhecendo o espaço em que foi feito cada um deles. Isto é 

importante, já que a investigação não foi feita de zero; estive a caminhar por ruas já projetadas 

ainda muitas vezes fizesse os meus percursos sem uma guia, sem mapa, com o propósito de 

fazer os meus próprios rumos ao azar.  

 

Figura 38 Mapa de Braga em e uma aproximação da zona que foi percorrida. Extraido de Google maps e editado 

em Illustrator 
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Com cada aproximação dos lugares, fiz a sua digitalização em Adobe Illustrator (fig. 39-40) 

para serem posteriormente gravados a laser no Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade (DeCA).  

 

Figura 39 Aproximação do mapa de Braga em Google maps e a digitalização da zona percorrida 

 

Figura 40 Digitalização da zona percorrida em Braga em Adobe Illustrator 

Depois de digitalizados, fiz os primeiros testes na madeira, verificando a espessura da linha e 

profundidade da gravura na máquina, obtendo diversos resultados como se observa a seguir 

(fig. 41); 
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Figura 41 Testes da gravura a laser de um fragmento da cidade de Valença 

Parece que cada mapa poderia ser uma matriz, já que a imagem poderia ser reproduzida n 

vezes e, ainda assim, o resultado nunca seria o mesmo. Neste sentido, estabeleço uma 

comparação com as experiências nos lugares, devido a que não é possível viver algo duas 

vezes da mesma forma, nem encontrar alguns elementos nos mesmos sítios. Exemplo disto 

foram os meus percursos semanais ao Porto para ir ao atelier de cerâmica, já que embora 

tomasse as mesmas ruas e passadiços, as experiências sempre foram diferentes; o meu olhar 

era diferente em cada percurso. 

Depois de fazer os testes, escolhi como cor das pecas o Azul ultramarino, dada a relação 

deste espaço geográfico com o mar já que Portugal, segundo Ricardo Serrão Santos, foi 

historicamente considerado pais marinheiro e logo estado costeiro. A sua conexão com o mar 

é indiscutível até o dia de hoje (2020). Este território é também fonte de inspiração para 

artistas, como se observa no poema Mar Português de Fernando Pessoa; 

MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 
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Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

(Fernando Pessoa. 1972) 

Para a elaboração das peças, foi usado o MDF como suporte com dimensões de 15 x 20 cada 

(usado em formato horizontal e vertical, dependendo da zona geográfica), pintado de cor azul 

com spray (aplicando duas camadas) como se observa na figura 42. 

 

Figura 42 Processo de pintura do MDF 

Depois de secar, foram levadas as pecas ao laboratório do DeCA para realizar a gravura e os 

acabamentos (fig. 43). 
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Figura 43 Mapa da zona percorrida na cidade de Aveiro 

Já finalizadas, iniciou-se a elaboração do livro. Organizaram-se cada um dos elementos que 

estariam contidos nele; as imagens, os textos e pensou-se, também, em incluir elementos 

digitais. Exploraram-se diversas técnicas e formas diagramar, a partir de uma grelha livre. Por 

isso, se observa em algumas páginas do livro a grelha retangular, de colunas, modular, etc. 

Esta grelha livre, guarda relação com a ideia dos lugares como contentores de uma informação 

abundante e não estática; por isso, tomei a liberdade de expandir a diagramação do livro e 

usei cada página como um espaço de criação que remetesse aos lugares explorados.  

9.1.3 Análise 

Os conceitos de movimento e proximidade estão imersos neste projeto, onde através de uma 

cartografia criada com fragmentos de lugares caminhados pela artista, se evocam espaços 

que podem ser percorridos. Cada um dos mapas que compõem a cartografia de Linha ténue 

e densa interagem com o espetador-leitor e levam até um livro que funciona como contentor 

das experiências vivenciadas durante esses percursos, a fim de estabelecer uma relação entre 

o espetador e esta instalação, que convida a uma descoberta e reconhecimento dos lugares 

habitados, a ter uma proximidade com eles.  

Apesar de guiar, por meio da informação topológica e da disposição horizontal da cartografia, 

a instalação oferece a liberdade de criação de novos percursos e novas leituras. Claramente, 

existe uma diferença entre a linha desenhada, que oferece uma informação topográfica, e a 
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linha imaginária, criada pela artista e pelos espetadores. Esta última, atravessa os limites 

criados na fisicalidade da peça, expande-os; por isso, a diversidade de técnicas contida no 

livro que chega até virtualidade. 

A materialidade desta instalação apresenta uma semelhança com o contexto em que se 

desenvolveu o projeto. A cor azul ultramarina dos mapas e da capa do livro, mergulha ao 

espetador nas águas profundas do Oceano Atlântico que abraça a Portugal e banha 

Barranquilla; lugar onde nasci. A madeira e o papel, despontam a minha necessidade de estar 

com os pés na terra, enquanto a minha imaginação leva-me a outros cenários que estão 

contidos em cada página do livro e que levam ao leitor a ter uma experiência íntima sensorial 

com o projeto.  

Neste sentido, Linha ténue e densa, introduz ao espetador numa exposição que o leva a 

percorrer o seu lugar habitual a partir de um olhar que pode criar novas possibilidades no seu 

quotidiano andar.  

9.2 No alto da montanha 

9.2.1 Apresentação  

É uma instalação interativa que reflete sob como o ser humano estabelece a suas próprias 

conexões com coisas, lugares e pessoas a partir de experiências prévias que tem uma maior 

ligação cultural e emocional, do que física. 

Se fez uma seleção das experiências vivenciadas em cada lugar, relacionadas com 

experiências previas e com elementos que fazem parte da minha história pessoal e cultural, 

com o objetivo de incitar ao espetador a ter as suas próprias vivências nesses e outros lugares, 

a partir das conexões que pode estabelecer por si. 

No seu aspeto formal, “No alto da montanha” está conformado por 4 obras tridimensionais 

elaboradas em papel, que se complementam com 4 livros digitais colocados na plataforma de 

Issuu onde as pessoas podem aceder a través de um QR code localizado ao lado de cada 

obra tridimensional.  

Cada obra é elaborada a partir de uma imagem que teve um impacto a nível pessoal e que me 

evocou pessoas e memórias. Por exemplo, a imagem de “No alto da montanha” foi escolhida 
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pelas lembranças que aquele pôr-do-sol no Parque Nacional da Peneda-Gerês trouxe da 

minha infância no cais de Puerto Colômbia (fig. 44), em “Histórias a contar”, a imagem lembra-

me das cores nas redes que sempre tem havido em casa dos meus pais (fig. 45) e mostra um 

fragmento da cultura Caribe, sobretudo da importância dos tecidos que a mulher indígena 

Wayuu5 faz (fig. 46); a imagem de “Música do lugar” é um azulejo que me evoca aqueles 

almoços em família e como o milho era algo que semanalmente estava na mesa; por último, 

em “Caminho da praia”, uma imagem do farol na praia da Barra (fig. 47) que me lembra do 

meu sobrinho e do bom que foi ter escolhido uma cidade que, como a minha, tem o mar perto 

de si para limpar as tristezas que, por momentos, chegam. 

 

Figura 44 Imagem do cais de Puerto Colômbia, Atlântico. Arquivo pessoal. 2018 

 
5 Según la tradición Wayuú, cuando las niñas se convierten en adolescentes, van al “Süttüsü Paülü'ü”, un 

"encierro" en el rancho en donde aprenden el oficio del tejido y la sabiduría necesaria para desempeñar su papel 

como mujer, pilar fundamental para la sociedad matrilineal Wayúu.  

Allí, madre, abuela y tías maternas, les enseñan a hilar, torcer hilos, manejar el telar para tejer hamacas, 

chinchorros y fajas, así como a elaborar cordones y mochilas. Extraído de 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/waleker-el-espiritu-de-una-cultura_11425. 
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Figura 45 Redes tradicionais. Arquivo pessoal. 2015 

 

Figura 46 Mulher indigena Wayuu a tecer uma bolsa tradicional. Fotografia de Davier Perez Reynoso. 2016 
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Figura 47 Imagem na Praia da Barra, Aveiro. Arquivo pessoal, 2021 

Os livros digitais, que conformam este projeto, foram elaborados nos softwares Adobe 

Illustrator e InDesing. O formato digital foi escolhido como parte do projeto a fim de dar 

versatilidade de leitura ao espetador e permitir qualquer lugar para a sua visualização já que 

só é preciso fazer o scan do QR code, para ter acesso a cada livro digital6. Outra vantagem 

deste formato é a facilidade de partilha com outras pessoas só enviando o link da plataforma. 

Cada livro contem entre 8 e 10 relatos em forma de poesia e com o recurso da metáfora, 

devido à versatilidade que oferece esta figura retórica e a forma em que pode ser usado para 

estabelecer conexões a partir das vivências do próprio.  

9.2.2 Elaboração de No alto da montanha 

Para a elaboração das obras tridimensionais, foi selecionada cada imagem a partir de um 

banco inicial que tinha (fig. 48) de cada um dos percursos realizados. No caso de Aveiro, 

apesar de morar na Veneza portuguesa, como é conhecida, a nível pessoal não tenho uma 

grande ligação com os moliceiros, além de ser um tema amplamente abordado por distintos 

artistas da zona, pelo qual me foquei numa imagem que realmente conectasse comigo e que 

pudesse gerar uma ligação com o espetador. 

 
6 A seguir, os links dos livros digitais: No alto da montanha, https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/no_alto_da_montanha-
nov21 . Histórias a contar, https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/historias_a_contar-nov_21. Música do lugar, 
https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/lisboa-nov21. Caminho da praia, 
https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/caminho_da_praia-nov21 

https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/historias_a_contar-nov_21
https://issuu.com/juliettsarmiento/docs/lisboa-nov21
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Figura 48 Estudo de imagem no Parque Nacional Peneda-Gerês. Arquivo pessoal. 2021 

O papel disposto em camadas, foi escolhido para realizar as obras tridimensionais com uma 

dupla intencionalidade. Em primeiro lugar, reforçar através de cada camada a ideia do 
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processo como esse conjunto de fases sucessivas que levam a um todo; o que permite ver os 

objetos na sua totalidade e não só em pequenos fragmentos divididos. Em segundo lugar, 

mostrar como esse todo está cheio de pequenas coisas que lhe dão sentido e onde cada 

elemento é importante.  

No processo de elaboração, depois de selecionar as imagens a trabalhar, digitalizei em Adobe 

Illustrator a que ia usar na primeira obra, para fazer o teste (fig.49). Decidi escolher cores 

planos devido a que as imagens seriam logo traduzidas ao corte a laser em papel, no 

Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro. 

 

Figura 49 Digitalização da imagem da obra No alto da montanha em Adobe Illustrator 

Comprei papel e cartolina, com uma espessura entre 180 e 220 gr (para garantir a sua 

resistência), tomando a imagem digitalizada como referência para a escolha. Posteriormente, 

no laboratório da Universidade, para fazer o teste com corte a laser em pequeno formato tive 

de colocar cada forma vectorizada com a sua cor correspondente num arquivo diferente, em 

formato, imagem.dfx (fig. 50).  
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Figura 50 Preparação da imagem para corte a laser em Adobe Illustrator 

Depois de cortado o papel, o passo a seguir foi organizar cada fragmento para colar as 

camadas de cor com fita adesiva dupla face de 19mm, a fim de obter a profundidade desejada 

(fig. 51).  

 

Figura 51 Construção da imagem com camadas de papel. Arquivo pessoal. 2021 
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De forma simultânea à elaboração do protótipo físico do projeto, foi feito o primeiro livro digital 

correspondente. Uma das coisas que tinha claro desde o início, era que não queria livros muito 

extensos, para permitir ao leitor ter uma primeira ideia do lugar e deixar aberto a viver novas 

histórias por si próprio. Para isto, se fizeram vários esboços de forma manual (fig. 52) a fim de 

estabelecer um padrão para cada capa, o tratamento digital das imagens (fotografias originais 

ou editadas), a tipografia (se pensou se seriam usadas uma principal e secundaria/serif ou san 

serif, etc.) e a diagramação baseada num layout que inicialmente era uma mistura de grelha 

hierárquica com modular até ser definida uma retangular com algumas variações de grelha 

hierárquica e de colunas quando considerasse. 

 

 

Figura 52 Primeiros esboços da estrutura dos livros. 
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Aqueles scketchs em papel foram traduzidos no computador. A figura 53, mostra um primeiro 

esboço do que seria a diagramação de uma página dupla do livro digital. Encontra-se uma 

imagem digitalizada em Photoshop, logo importada em Adobe Illustrator, acompanhada de um 

corpo de texto em Candara italic de 22 pt. centrado, com uma letra capitular em Bellissima 

Script Pro de 75pt. e o título em Century Gothic bold de 27pt., estabelecendo no máximo para 

cada página estas três tipografias diferentes.  

 

Figura 53 Primeiro esboço digital de um dos livros 

Depois de vários esboços, testes tipográficos e do alinhamento no texto, foram estabelecidos 

os parâmetros para cada um dos livros: 

1. Para a capa e contracapa de cada livro, se usariam os mapas da obra Linha ténue e 

densa  

2. Família tipográfica: Montserrat; uma tipografia com Licença aberta, criada por Julieta 

Ulanovsky. Para os títulos, semibold italic de 30pt; para os blocos de texto, light de 17pt 

e com alinhamento à esquerda (fig. 54) 

3. As imagens usadas no interior, seriam digitalizadas em Adobe Photoshop e Illustrator, 

como uma forma de abrir a curiosidade no leitor acerca do que pode encontrar 

realmente em cada lugar, mas sem mostrar a imagem real. 

4. Os livros iam ter um mínimo de 8 e um máximo de 10 relatos. 
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Figura 54 . Interior do livro digital Caminho da praia 

Já elaborados os livros, com a sua correção de estilo, o passo a seguir foi criar o QR code 

correspondente no site https://www.the-qrcode-generator.com/, salvado no formato PNG para 

ser digitalizado em Illustrator, logo impresso e colado num suporte rígido para colocar ao lado 

da obra no espaço expositivo, como se observa na visualização (fig. 55). 

 

Figura 55 Visualização da obra “No alto da montanha” com o QR code correspondente 

9.2.3 Analise 

A materialidade das obras deste projeto, corresponderam de forma positiva com a 

intencionalidade que tinha. O conceito de proximidade com o lugar, é reforçado com cada 

camada de cor que leva ao espetador a determinado espaço geográfico, porém com um olhar 
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mais íntimo. A ideia de usar uma moldura branca para estas obras é como se o espetador 

encontrasse uma janela aberta no meio da rua e tivesse vontade de ver o que há no seu 

interior; só consegue saber se se aproximar o suficiente. 

É interessante observar o modo como a fisicalidade e a virtualidade se ligam muito bem. A 

estratégia de usar um QR Code era como ver aquela pequena porta em Valença, que ninguém 

parecia notar, mas que de certeza continha muitas histórias. Por isso, decidi contar através de 

curtos relatos, o meu olhar daqueles lugares que me tem aconchegado em Portugal. Essa 

evocação e intimidade com cada um e que me fez sentir parte de um país onde, por vezes 

tenho-me sentido deslocada.  

O espetador, perante cada obra vive só uma pequena parte da experiência que logra completar 

quando lê o livro. Claramente, eu estou a falar a partir das minhas próprias vivências; mas 

interessa-me que o leitor fique com vontade de viver as suas, nesses e noutros lugares. Por 

outro lado, a estratégia de usar um QR code dá a liberdade ao espetador para procurar o seu 

canto na galeria e mergulhar na leitura de cada livro. 

Enquanto à elaboração do projeto, Miguel Ángel Herranz, fala no seu poema “Partir”, de chegar 

e explorar os lugares com poucas expectativas a ver que pode acontecer em cada um deles. 

Isto foi vivenciado ao longo desta investigação e notasse na forma em como foram 

desenvolvidos os projetos. Herranz, diz; 

Partir al centro de uno mismo. 

dejar atrás el alfoz, 

lo colindante. 

Llegar; 

y llegar sin equipaje, 

a ver qué pasa, 

a ver qué ocurre, allí; 

dentro, 

en las soberbias 

planicies de mi alma. 

(Herranz, 2019, p.25) 
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9.3 Contratempo  

9.3.1 Apresentação  

É uma instalação composta por uma fotografia impressa em papel fine-art, livre de ácidos, e 

um livro branco com um layout específico, como se o texto se movimentasse em contratempo. 

O projeto reflete sobre como o ritmo do caminhante pode ir em contratempo com o que se está 

a passar ao seu redor e de como nesse caminhar pode descobrir que a imensidão está nos 

pequenos detalhes à sua volta. O seu fim é incitar a calma do espetador perante uma obra 

que o pode transportar a um cenário qualquer, íntimo; criando uma experiência pessoal. 

A imagem (fig. 56), capturada no último dia na cidade de Funchal, na Ilha de Madeira, poderia 

ser em qualquer outro lugar do mundo. As nuvens, agrupadas, com sombras difusas indicam 

que se podia desencadear uma chuva leve e que o tempo podia mudar em qualquer momento. 

Assim mesmo é a vida, nada é permanente, tudo se vai transformando. Esta é uma 

característica da paisagem, por isso o caminhante pode encontrar cada vez ao passar, algo 

diferente no mesmo lugar. 

 

Figura 56 Imagem do projeto “Contratempo”. Arquivo pessoal. 2021 

O livro, conformado por um escrito que metaforicamente relata uma vivência pessoal nesse 

lugar, está feito sob uma grrelha retangular modificada, com pequenos deslocamentos e o 

tracking alterado ao longo do livro (fig. 57), já que como referem Ambrose e Harris “Las 

funciones de espaciado, división y justificación de las palabras se emplean para controlar mejor 

un bloque de texto, ya que permiten regular el espacio entre ellas” (2009, p.122). Neste caso, 

as alterações no tracking dentro de uma grelha retangular permite brincar com o texto de uma 

forma ampla, reforçando assim a ideia do movimento e transitoriedade que estão imersas no 

projeto. 
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Figura 57  Interior do livro “Contratempo” 

Para a montagem da obra no espaço da Galeria, decidiu-se fixar a imagem numa altura de 

2.5m. Em frente estaria o livro num pedestal, levemente à sua esquerda, e a uma distância de 

2m (fig. 58), a fim de permitir ao espetador observar a panorâmica, entanto que lê o livro. Esta 

montagem também permite à obra respirar, ter o seu espaço.  

 

Figura 58 Visualização do projeto “Contratempo” 
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9.3.2 Elaboração 

A imagem de Contratempo é panorâmica e a sua distância com o livro é pensada de forma a 

que a experiência seja orgânica e fluida. Ainda assim, o espetador pode ver a imagem a 

distância que seja mais confortável para si. 

Para a elaboração de cada uma das peças de Contratempo estabeleceram-se várias etapas. 

A primeira foi a seleção da imagem a usar. A segunda, a sua digitalização em Adobe 

Photoshop e provas de impressão em papel fine-art. A terceira, e quase em simultâneo com 

os testes da imagem, foi decidir o conteúdo do livro (neste caso, só tipográfico). A quarta 

relacionou-se com a elaboração de diversos testes em Adobe Illustrator (fig. 59) para observar 

qual tipografia funcionava melhor para o projeto. Foram testadas as tipografias san serif como 

Montserrat semibold e Colaborate light, ate chegar a estudar a possibilidade de usar serif, já 

que segundo Ambrose e Harris; 

Los tipos con serifa, remate o gracia son tipos que presentan pequeñas líneas transversales en 

los extremos de sus astas, mientras que las letras sin serifa no tienen este tipo de remate. 

Dichas líneas, a menudo casi imperceptibles, ayudan a reconocer los caracteres y facilitan la 

lectura, dado que dirigen la vista por la página. Por este motivo, los tipos con serifa suelen ser 

más fáciles de leer que los tipos sin serifa. (Ambrose & Harris, 2009, p. 62) 

Logo, se testaram a Garamond bold e a Gandhi bold; esta última foi a selecionada dado que 

permitia uma melhor leitura do texto. 

 

Figura 59 Estudo tipográfico para o livro, em Adobe Illustrator 
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Elaborou-se o conteúdo do livro com esboços feitos a mão e logo nos softwares de Adobe 

InDesign (fig. 60) e Adobe Illustrator. Na quinta etapa, foi definido como A5 o tamanho do livro 

a fim de estabelecer uma relação de intimidade com o espetador. Foram testadas diferentes 

espessuras e qualidades de papel em cor branca e se definiu o tipo de encadernação. A sexta, 

e última, foi a elaboração do livro e os acabamentos. 

 

Figura 60 Diagramação do livro em Adobe InDesign 

9.3.3 Analise 

Neste projeto, os conceitos de movimento e proximidade também se encontram imersos. Por 

um lado, aparece uma imagem a certa distância do espetador; por outro, está um pequeno 

livro que atua como conector entre o espetador e aquela imagem do céu, um céu imenso que 

pode evocar qualquer lugar do mundo. 

Este projeto pode conectar com qualquer pessoa do mundo, devido àquela imagem das 

nuvens que é silenciosamente forte. Paralelamente, o ritmo da leitura do livro eleva o 

espetador numa dança que mostra a intimidade que pode viver quando conecta com algo no 

seu redor. 

A montagem da imagem e do livro, geram duas experiências de leitura no espetador; uma de 

proximidade e outra de distanciamento. Por outro lado, as dimensões que se contrapõem, 

reforçam a ideia de que a imensidão se encontra nos pequenos detalhes, nas coisas mais 

simples. Os lugares às vezes se mostram perante nós quando realmente estamos presentes, 
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quando não estamos na correria do dia após dia. Às vezes assim também chegam as 

respostas; de uma forma calma e pouco barulhenta. É só situar-nos a ouvir, ver, sentir. 

9.4 Entre o dia e a noite 

9.4.1 Apresentação  

É um livro acordeão que contém azulejos criados a partir dos percursos realizados. Através 

das próprias experiências vivenciadas nos lugares, procura conectar com o espetador e levá-

lo a percorrer esses sítios a seu ritmo, na ordem que quiser e gerar a suas ligações com cada 

lugar através de cada imagem.   

Foi estabelecido o formato de acordeão para falar da sequência, dos lugares percorridos, mas 

com uma leitura livre, onde leitor poderia mexer no livro ao seu jeito e lê-lo na ordem que achar 

melhor para si. Por esse motivo, estaria fechado no espaço. 

No início, estava a pensar que os esboços ficariam no papel do meu caderno, já que a maioria 

de azulejos que conhecia eram de padrão, do século XVII, de faiança azul sobre branco muito 

usado na igreja católica muito figurativa, ou azulejos com influência Art Nouveau, como se 

observa em algumas construções de Aveiro. Mas, depois de visitar o Museu Nacional do 

Azulejo, em Lisboa, e ver a variada produção que tem, com motivos árabes, estampados e 

aerografados (fig. 61), feitos com placas de relevo (fig. 62), com técnica de foto mosaico, entre 

outros, entendi que podia criar livremente aqueles azulejos. 

 

Figura 61  Composição. Jorge Barradas. Estampilha e aerografia. Fabrica Cerâmica Viúva Lamego, década de 

1950. Arquivo pessoal 
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Figura 62 Painéis de Azulejos. Tex-tile (Cândida Wigan), 2018 

9.4.2 Elaboração das obras 

O processo de elaboração deste projeto iniciou-se em simultâneo à realização dos percursos. 

Os azulejos foram inspirados em árvores, pôr-do-sol, montanhas, cores, texturas, etc. (fig. 63) 

que ia encontrando nos lugares. 
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Figura 63 Primeiros esboços de azulejos 

A ideia inicial com estes esboços, era realizar azulejos em relevo, mas como se mencionou 

nas metodologias, isto foi colocado de lado depois de fazer vários testes e não ter obtido o 

resultado desejado. Ainda assim, é algo que gostaria de continuar a explorar. 

A partir daí, pensei no formato do livro acordeão, e nas possibilidades que este poderia 

oferecer. Posteriormente, no mês de outubro, fiz uma seleção e comecei a digitalização dos 

azulejos a partir dos esboços iniciais (fig. 64). Pensei realizar uma sequência dos lugares 

percorridos, mas finalmente deixei que a liberdade do formato acordeão os organizasse. Não 
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foi importante a quantidade de azulejos de cada lugar, e assim a experiência que continha 

cada um deles. 

 

Figura 64 Digitalização de azulejo. Inspirado numa paisagem em Ponte de Lima. 

Alguns dos azulejos criados correspondiam as paisagens dos lugares, entretanto outras 

eram mais abstratas, como se observam nas figuras 65 e 66. 

 

Figura 65 Digitalização de azulejo, inspirado em alguns elementos em Valença. 
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Figura 66 Digitalização de azulejo, inspirado nas tardes na praça Marques de Pombal 

Depois de digitalizados os azulejos, foram escritas umas instruções para que o leitor tivesse 

uma guia ao momento de encontrar o livro. Por exemplo; abrir e espalhar na mesa para assim 

andar à volta dele e olhar cada página. No entanto, o espetador-leitor tinha a liberdade de 

explora-lo do jeito que quiser.  

9.4.3 Analise 

Neste projeto, a sua materialização aporta significativamente a intenção desta investigação e 

a montagem da exposição. O conceito do flâneur, que é abrangido ao longo das páginas desta 

dissertação é reforçado pela decisão de elaborar este livro acordeão, aliada à sua disposição 

no espaço expositivo, para que o espetador o leia a seu ritmo.  

Este projeto é uma clara metáfora dos lugares, já que como eles, este livro deixa uma sugestão 

e opções de leitura ao espetador quem também poderá percorrê-lo no seu tempo e com o seu 

olhar; para que este se transforme, segundo Benjamin (2005), como passagem. 
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10. Análise conclusiva dos projetos desenvolvidos 

A partir do conceito do flâneur, levou-se a cabo esta investigação que conduziu à elaboração 

dos projetos artísticos, metaforicamente relacionados com os lugares e enquadrados nos 

conceitos de leitura, proximidade e movimento. Este último, fundamenta a forma em que os 

projetos estiveram dispostos no espaço para que o espetador os percorresse e se relacionasse 

com eles.  

A possibilidade de interação esteve sempre presente, como elemento fundamental desta 

exposição, pela forma em como os lugares se apresentam perante nós e as relações que 

estabelecemos, baseados em experiências prévias relacionadas com a nossa cultura.  

Por outro lado, um dos conceitos base desta investigação, ligado ao flâneur, é o caminhar. 

Apercebi-me, desde o início, que se estabeleceriam relações com trabalhos de artistas, já 

expostos no capítulo 2 desta memória, e os conceitos que estive a trabalhar dentro desta 

dissertação. Por exemplo, o artista inglês Hamish Fulton coloca em prática o conceito de 

caminhar, como parte do seu processo investigativo, e para ele este é mais que um simples 

ato; 

Quería que mi arte tratara de la experiencia real, no de situaciones ficticias ni de una 

manipulación de los medios. Cuando comencé, no tenía ni idea de dónde me llevaría el camino. 

He pasado los últimos treinta años intentando desentrañar aquella decisión básica (Fulton, 

2005, p. 224-225). 

Fulton, traduz as suas caminhadas em fotografias, desenhos, esculturas, entre outros. 

Notasse isto, por exemplo, na exposição “Caminando en la Península Ibérica” onde o artista 

apresenta uma série de trabalhos baseados em 16 percursos realizados em Espanha 

continental, Ilhas Canarias e Portugal.  

No caso desta investigação, os projetos apresentados na exposição Sem pressa traduzem 

várias das experiências vivenciadas durante os 6 meses em que foram feitos os percursos 

dentro de Portugal, em fotografias, colagem, escrita, técnicas mistas, etc., e que procuram 

gerar um vínculo com o espetador no momento em que conectam com alguma emoção; como 

expressa Bourriaud; 
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Una obra puede funcionar como un dispositivo relacional que contiene cierto grado de variables 

aleatorias, una máquina que provoca y administra los encuentros individuales o colectivos 

(Bourriaud. 2008, p.33). 

No entanto, essa conexão só existe quando há elementos em comum entre ambas partes e, 

nessa afirmação, cada um dos projetos, para além de estar enquadrados no contexto 

português, refere-se aos lugares. Aqueles que Fulton aborda nas suas fotografias, como em 

France on the Horizon (1975), que Armelle Caron interpreta e fragmenta em obras como Les 

Villes Rangees (2014), que Jonas Mekas documenta de forma diária, como faz em Daybooks 

1970-1972 (2003). 

Uma ação importante, levada a cabo durante e à posteriori da realização dos percursos, foi a 

documentação das experiências no meu caderno. Esta, considerada como um método de 

arquivo, permitiu-me não só coletar informação, mas também me ofereceu a oportunidade de 

compor a minha própria melodia dos lugares, como se observa nas figuras 67 - 68. Jonas 

Mekas, foi reconhecido por documentar diariamente as suas experiências, a pesar de ser o 

pioneiro no estilo de cinema-diário, este artista também costumava escrever acerca da sua 

realidade quotidiana em versos que descreviam o seu dia a dia.  

 

Figura 67 Interior do caderno. Arquivo pessoal. 2021 

 

Figura 68 Interior do caderno. Arquivo pessoal. 2021 
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Por outro lado, encontrasse Armelle Caron, quem também usa em algumas obras este recurso 

da escrita; por exemplo, em Chambres (2017), descreve a sua experiência em espaços 

interiores de distintos lugares do mundo; 

La première chambre dont 

je me souviens: lino beige, 

murs en contreplaqué blanc, 

jalousies en bois 

et moustiquaire verte à la fenêtre. 

Bruits de brousse. 

Un drap seulement, nuit moite. 

(Caron, 2017) 

 

Quanto ao formato livro, amplamente abordado na realização das obras, apesar de ter uma 

relação formal com alguns dos trabalhos de Edward Rucha, como Twenty-six Gasoline 

Stations (1963) ou Every Building on the Sunset Strip (1966), o artista que realmente me 

convidou a explorar com este formato foi Bruno Munari. Através dos livros ilegíveis (fig. 70) 

deste artista e designer italiano e as suas instruções pouco usuais de leitura onde convida à 

exploração dos objetos por parte do espetador, fez-me refletir das múltiplas possibilidades que 

tinha na elaboração dos livros. Por isto, alguns dos meus projetos oferecem opções para 

serem lidos e explorados, deixando no espetador uma ampla possibilidade de interação.  

 

Figura 69 Libro ilegible. Bruno Munari. 1967 
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11 Exposição  

A exposição Sem Pressa, foi inaugurada no dia 3 de dezembro do ano 2021 na Galeria da 

Universidade de Aveiro. Os espectadores encontraram-se com o título, uma folha de sala e 

um texto curatorial realizado pelo professor Dr. João de Almeida Mota, como se vê na figura 

71. Apesar das obras estarem dispostas ao lado esquerdo e de forma linear, a montagem 

estava pensada para dar liberdade no modo em que foram vistos cada um dos projetos 

realizados. 

 

Figura 70 Fotografia de visitante na exposição. 2021 

Depois do texto curatorial, estava a obra Linha ténue e densa, junto com um pedestal onde 

estava o livro de artista criado (fig. 72). Ao seu lado, a primeira obra do projeto No alto da 

montanha, uma imagem do pôr-do-sol no Gerês e depois, logo as imagens de Valença, Aveiro 

e Lisboa, respetivamente. Ao lado de cada uma, estava o QR code para os espectadores 

mergulhar nesta experiência. Graças ao aceso digital, esta obra permitiu a cada visitante 

afastar-se um pouco, ler a seu modo e seu tempo cada um dos livros (se considerar). Nas 

figuras 73 e 74 se observa a interação dos espetadores com este projeto.  
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Figura 71 Linha ténue e densa na Galeria da Universidade de Aveiro. Fotografia de Paula Lima. 2021 

 

Figura 72 Visitante a interagir com o projeto No alto da Montanha. 2021 

 

Figura 73 Visitante a interagir com a obra No alto da montanha. 2021 
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Logo, a uma altura superior a 2.50 mt, estava a imagem do projeto Contratempo na parede 

(fig. 75). Em frente (a 2mt de distância) estava o pequeno livro branco, num pedestal de 

música. Os leitores, podiam ver primeiro a imagem, se afastar, se aproximar, e logo, ler o livro. 

Ou explorar este projeto do jeito que quiseram (fig. 76).  

 

Figura 74 Visitante a interagir com a obra Contratempo. 2021 

 

Figura 75 Visitante a interagir com a obra Contratempo. Fotografia de Paula Lima. 2021 
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Perto daquele pedestal, estava uma mesa com Entre o dia e a noite, o último projeto (fig. 76- 

77). Na mesa, encontravam-se instruções, enquanto sugestões, para o espetador interagir 

com este projeto. O livro estava inicialmente apresentado fechado. Ao visitante foi pedido, 

após a sua consulta, para fechar novamente o livro que permitia ao seguinte leitor abrir como 

entender.  

 

Figura 76 Visitante a interagir com o projeto Entre o dia e a noite. 2021 

 

Figura 77 Visitante a interagir com o projeto Entre o dia e a noite. 2021 
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A seguir, estão as imagens (fig. 78 – 81) da montagem e dos espectadores no dia da 

inauguração e os dias posteriores em que esteve a exposição não espaço da Galeria da 

universidade de Aveiro. 

 

Figura 78 Montagem da exposição “Sem pressa” no espaço da Galeria da Universidade de Aveiro. 2021 

 

Figura 79 Imagens que registaram os espectadores a usufruírem os projetos 
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. 

 

Figura 80 Espectadores a usufruírem os projetos no dia da inauguração. 

 

Figura 81 Espectadores a usufruírem os projetos no dia da inauguração. Fotografia de Paula Lima. 2021 
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Capítulo 4: 

Considerações finais 
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12. Considerações finais 

A experiência do lugar, permitiu a exploração artística nesta investigação. Os projetos 

desenvolvidos revelaram o importante papel do espaço na receção da obra por parte do 

espetador, onde este se converteu também num participante ativo do diálogo obra/leitor.  

O objetivo definido para este trabalho foi perceber os lugares como matéria prima na 

investigação artística e as suas possibilidades de exploração metodológica entanto projetual. 

Claramente, a metáfora dos lugares como livros, estabelecida nesta dissertação, parte de uma 

perceção pessoal, da minha relação com ambos e da necessidade de traduzir aquilo que 

considero indefinível. Não pretendia convencer ao espetador da veracidade desta relação; 

mas sim oferecer, através dos projetos desencadeados, uma nova perspetiva acerca da 

perceção que temos sob os lugares que habitamos. 

Considero que com esta investigação estou a deixar uma porta aberta; por um lado, para o 

investigador/criador refletir acerca dos seus processos criativos e inclusive, se achar 

pertinente, de incorporar algumas metodologias de recolha de informação. Por outro lado, ao 

individuo comum, quem pode encontrar prazer em caminhar pelas ruas que fazem parte da 

sua rotina e descobrir o extraordinário no comum.  

A realização desta investigação foi um desafio. Inicialmente, queria-me focar nos azulejos de 

Portugal enquanto andava pelas ruas dos lugares escolhidos, como se indicou nas 

metodologias7; mas, no mês de fevereiro o governo incorporou novas medidas acerca do 

confinamento em Portugal e decidi mudar algumas ideias passando de uma procura especifica 

a deixar os lugares surpreendessem-me, para depois filtrar a informação coletada e chegar a 

uma proposta artística. Claramente faltaram alguns lugares onde gostava de ter feito algumas 

derivas, como Caldas da Rainha, Castelo branco e Covilhã; mas, este exercício do azar, de 

não saber o que ia acontecer, de esquecer o mapa, permitiu-me ter outras experiências e ver 

coisas que não tivesse visto se seguisse o plano inicial. Disso se trata ser um flâneur. 

Aquele flâneur, exposto no primeiro capítulo, sofreu algumas alterações e tomou nova forma 

durante esta investigação. Benjamin, falava de um flâneur, em Baudelaire, que caminhava 

muito devagar; isso só foi possível nas zonas rurais e em algumas derivas realizadas, porque 

apesar de levar o meu próprio relógio, em alguns casos, tive de acelerar o meu andar e só 

 
7 Tabela 2 e 4. Págs. 40 e 42 
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fazer pausas quando considerasse realmente necessário. No entanto, permaneceu a essência 

de caminhar e notar os ínfimos detalhes, de receber sinais por parte de los lugares e 

estabelecer ligações a partir da minha experiência sociocultural. 

Por outro lado, os exercícios que Perec sugere em Especies de espacios, foram um ponto de 

partida para o trabalho de campo e a recolha de informação. Por exemplo, apontar o nome do 

lugar, aquilo que se vê, o que atrai, descrever todo minuciosamente (ou, rapidamente), andar 

devagar e ver com um jeito mais simples. Depois, na realização dos percursos, incorporei 

algumas dinâmicas que ajudaram a ter uma perceção mais próxima com os lugares. 

Enquanto à elaboração dos projectos, a metáfora dos lugares como livros guiou-me no 

processo criativo. Imaginar cada espaço percorrido com uma página foi o início para 

estabelecer os parâmetros que me levaram a realizar cada um dos projectos. Explorar com o 

layout e o formato permitiu-me descobrir a liberdade que tem o flâneur de navegar pelos 

lugares, tal como o leitor de surfar no interior (ou exterior) de um livro.  

Também, houve uma mistura entre o analógico e o digital desde o início.  Por isso foram 

propostas leituras em formato digital, vídeos e instruções na internet durante a exposição, 

enquanto que algumas das obras foram elaboradas manualmente, com ampla exploração das 

técnicas artísticas (collage, pintura, etc.). Igualmente, os livros foram encadernados 

manualmente (apoiando-me em algumas impressões digitais). 

Finalmente, esta investigação pretende aproximar às pessoas com a experiência do lugar, a 

partir de um exercício diarístico que contem mais do que simples relatos ou apontamentos 

quotidianos e logo, traduze-os em obras. 
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