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resumo 
 

 

 
Pensar a memória como um espaço de reflexão torna-se relevante no ambiente 
de um mundo contemporâneo que muitas vezes nos deixa tanto situados como 
sitiados. Assim, o nosso relacionamento com o passado adquire pertinência à 
luz da reflexão sobre como este ecoa no presente e se estabelece como um 
grande pólo mobilizador de ressonâncias. 
 
Contudo, identificam-se perspectivas que não atribuem destaque à necessidade 
de abordar as reminiscências emotivas do passado e, pelo contrário, encerram 
esforços em reconfigurações objectivas, maioritariamente focadas em 
clarificações do passado em termos de dados factuais. Tal abordagem afasta-
se da visão da memória enquanto construção social tanto individual como 
colectiva, com a capacidade de poder ser muito mais conflituante, subjectiva e 
sobretudo empática que rigorosa, objectiva ou meramente factual. A Arte, 
enquanto forma de conhecimento, emerge como o veículo mais bem 
posicionada para abordar a memória enquanto experiência emocional. A 
temática da memória e todas as suas possíveis ramificações e explorações 
passa a ser, nesse sentido, o território do projecto que identifica a objectividade 
do pensamento acerca da memória como a sua problemática. 
 
Perante isto, pretende-se contribuir para o resgate da dimensão afectiva da 
memória através de criações artísticas que explorem o arquivo com base em 
diálogos entre o som e a imagem. A prática artística autoral resultante do 
projecto é acompanhada ao longo da presente dissertação, por via da 
sistematização da elaboração e produção dos vários trabalhos que, assim, 
assumem o papel central no âmbito do presente documento. Da exploração do 
arquivo mineiro, ao cruzamento dos conceitos de tempo e memória e lugar e 
espaço; de um trajecto através do passado colonial português até à nossa visão 
antropocentrista do mundo ou à relação entre o arquivo pessoal e a memória 
colectiva: os trabalhos artísticos traçam diferentes registos do tratamento 
empático da memória. 
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abstract 

 
 
Thinking about memory as a space for reflection becomes relevant in the 
environment of a contemporary world that often leaves us both situated and 
besieged. Thus, our relationship with the past acquires pertinence in the light of 
the reflection on how it echoes in the present and establishes itself as a great 
mobilising pole of resonances. 
 
However, one identifies perspectives that do not emphasise the need to 
address the emotional reminiscences of the past and, on the contrary, focus on 
objective reconfigurations, mostly focused on clarifications of the past in terms 
of factual data. Such an approach departs from the view of memory as a social 
construction both individual and collective, with the capacity to be much more 
conflictual, subjective and above all empathetic than rigorous, objective or 
merely factual. Art, as a form of knowledge, emerges as the best positioned 
vehicle to approach memory as an emotional experience. The theme of 
memory and all its possible ramifications and explorations becomes, in this 
sense, the territory of the project that identifies the objectivity of the thought of 
memory as its problematic. 
 
In the light of this, it is intended to contribute towards rescuing the affective 
dimension of memory through artistic creations that explore the archive based 
on dialogues between sound and image. The authorial artistic practice resulting 
from the project is followed throughout this dissertation, through the 
systematisation of the elaboration and production of the various works that, 
thus, assume the central role in the scope of this document. From the 
exploration of the mining archive to the intersections of the concepts of time 
and memory to place and space; from a journey through the Portuguese 
colonial past to our anthropocentrist vision of the world or the relationship 
between the personal archive and collective memory: the artistic works trace 
different registers of the empathic treatment of memory. 
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Introdução 
 

 

O presente trabalho é resultado de um projecto de pesquisa desenvolvido 

no âmbito do Mestrado em Criação Artística Contemporânea, realizado sob a 

orientação científica da Prof. Doutora Graça Maria Alves dos Santos Magalhães, do 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e co-orientação 

de Doutor Luís Gomes da Costa. Configurando-se como uma dissertação por 

projecto, as práticas de elaboração e produção dos vários trabalhos artísticos 

assumem o papel central no âmbito do presente documento.  

Os dois anos curriculares que aqui culminam assumiram um impacto 

considerável na evolução da minha práxis artística. Enquanto músico de formação, 

o percurso do jazz à música improvisada e electrónica teve um crescendo 

considerável de ímpetos e chamamentos visuais. Consequência da natureza 

intrínseca da utilização das ferramentas digitais, a visualização do som, por 

diversos mecanismos, levou-me à necessidade de explorar diferentes linguagens e 

práticas até então nunca exploradas.  

Este segundo ciclo de estudos iniciou, então, um percurso de vários 

trajectos: do som à imagem e da imagem ao som; da imagem sem tradução sonora 

para o som sem materialização visual. Desde a primeira hora, este percurso contou 

com um aliado: o arquivo. Porventura por, numa primeira fase, apresentar-se como 

uma forma muito prática de aliar som à imagem, mas certamente por responder 

também a um chamamento ao abordar e explorar as mais diversas manifestações 

e fenómenos sociais que desaguam no universo da memória. Assim, os primeiros 

trabalhos desenvolvidos no Mestrado contaram com esta relação entre o som e a 

imagem enquanto veículo para a exploração das práticas de utilização do arquivo, 

numa lógica de pequenos projectos experimentais.  

Tendo por base esta primeira abordagem, ao longo do presente ano lectivo, 

essa demanda foi alargada, sob o prisma de um enquadrar através do profícuo tema 

da nossa relação com a memória, resultante na presente pesquisa intitulada Ecos 

do Real: a interacção artística enquanto veículo da dimensão afectiva da memória. 

Potencialmente ao contrário de todas as outras formas de conhecimento, a 

arte não necessita de gerar consenso para se estabelecer ou ser aceite numa 



11 
 

comunidade. Ao contrário do que, por vezes, parece ser pensado, não necessitamos 

de acordar uma lista aprovada de simbolismos presentes numa obra, como 

precisamos concordar que a Terra gira à volta do Sol. Até porque só quando a 

comunidade aceitar que ela o faz é que ela o passa a fazer e, num lugar 

diametralmente oposto, um simbolismo estará sempre numa obra de arte, mesmo 

que eu seja o único no mundo que assim o entenda.   

Tal reveste-se de uma importância ainda maior quando um artista se propõe 

navegar pelo profícuo mundo da memória, mediado – eventualmente até 

condicionado – pelo rigor, precisão e independência que outras disciplinas exigem 

quando emergem no passado. 

Todavia, a análise e reflexão sobre o passado apresenta-se frequentemente 

num plano de pensamento meramente objectivo acerca das cogitações sobre a 

memória. Isto é, numa perspectiva que não atribui destaque à necessidade de 

abordar as reminiscências emotivas do passado e, pelo contrário, encerra esforços 

em reconfigurações objectivas, maioritariamente focadas em clarificações do 

passado em termos factuais. Ora, perante este enquadramento virado para a 

objectividade do pensamento sobre a memória, existe claramente a necessidade de 

reflectir sobre esta, enquanto ferramenta promotora de inscrições emotivas e 

afectivas acerca desse mesmo património. 

Ao longo do primeiro capítulo, Memória, Arquivo e Arte Contemporânea, 

com recurso ao pensamento crítico de diversos autores, entendemos que o “jogo 

elástico” entre o passado e o presente pode apresentar-se como uma construção 

social tanto individual como colectiva, com a capacidade de poder ser muito mais 

conflituante, subjectiva e sobretudo empática que rigorosa, objectiva e muito 

menos factual. 

Deste modo, o objectivo da presente pesquisa gira em torno do resgate da 

dimensão afectiva da memória através de criações artísticas que explorem o 

arquivo com base em diálogos entre o som e a imagem. A criação artística é, 

potencialmente, a ferramenta mais bem posicionada para abordar a memória 

enquanto experiência emocional. Esse display afectivo, pela natureza intrínseca da 

percepção dos objectos artísticos, torna-se, contudo, eminentemente 

individualizante, não só porque a compreensão é pessoal, como o confronto no 
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plano dos valores e experiências suscita em cada um sentimentos diferentes. Tal 

funciona como um outro ponto de distinção entre o objectivo apresentado e o 

posicionamento pragmático sobre a memória, uma vez que este procura atingir um 

resultado para ser entendido pelo maior número de pessoas como válido, verídico 

ou até factual. Na criação artística, não obstante a existirem percepções coletivas – 

particularmente num tema abrangente como a memória – as respostas individuais 

são valorizadas por mais contrastantes que possam ser.  

À luz do até aqui descrito, ao longo do segundo capítulo Memória, Arquivo 

e Prática Artística Autoral em contextos distintos serão abordados os 

procedimentos metodológicos que respondem à acção proposta e objectivo acima 

referidos. Da exploração do arquivo mineiro, aos cruzamentos dos conceitos de 

tempo e memória, ao lugar e espaço ou à relação entre o arquivo pessoal e a 

memória colectiva; de um trajecto através do passado colonial português até a 

nossa visão antropocentrista do mundo: os trabalhos artísticos, com a 

correspondente apresentação do enquadramento conceptual e procedimentos 

práticos e formais, traçam diferentes registos do tratamento empático da memória. 

 

 

 

 



13 
 

Actividades desenvolvidas no âmbito da Investigação 

Título Tipologia 
Local e 
Data 

"A formação simbólica do arquivo 
mineiro: som e imagem enquanto 
veículo da memória" 
Araújo, André; Magalhães, Graça; 
Bessa, Pedro. 

Artigo publicado em 
conferência: 
AVANCA 2022 - Conferência 
Internacional de Cinema, Arte, 
Tecnologia e Comunicação. 
Avanca 

Avanca, 
30.07.2022 

"LIMBO (2021) The Sea Levels in a 
Sound and Visual Immersive 
Experience" 
Araújo, André; Sousa, Nuno; 
Menezes, Marta de 

Artist Talk apresentada em 
conferência: 
ISEA - 27th International 
Symposium on Electronic Art 

Barcelona, 
12.06.2022 

“Place and memory: between sound 
and image. Digital interactive 
performance  
in São Luís, Odemira” 
Araújo, André; Sousa, Nuno; 
Magalhães, Graça 

Resumo e apresentação em 
conferência: 
Multimodus 22 1st 
International Conference on 
Sound and Image in Art & 
Design 

Portalegre, 
08.06.2022 

“Ice Veins Ressonating” 
Araújo, André; Dias, Eduardo; 
Rodrigues, Diogo 

Performance e resumo em 
conferência:  
KISMIF International 
Conference 2022 

Porto, 
14.06.2022 

“Fragmentos da Jaula” 
Araújo, André 

Trabalho em Exposição:  
Aveiro Jovem Criador 2022 

Aveiro, 
05.03.2022 

“Silence Into Matter: Contact 
Sheets” 
Araújo, André 

Trabalho em Exposição:  
Bienal Internacional de Arte 
Jovem de Vila Verde 2022 

Vila Verde, 
08.2022 

“Silence Into Matter: Contact 
Sheets” 
Araújo, André 

Trabalho em Exposição: 
Prémio Árvore das Virtudes 
2022 – Cooperativa Árvore 

Porto, 
08.2022 

“Refracted Presence” 
Araújo, André 

Residência Artística na 
Cultivamos Cultura 

Odemira, 
20-
30.03.2022 

“Bairro Chinês” 
Araújo, André 

Trabalho realizado para o 
projeto “Sopros no Umbral” 
para a Binaural/Nodar 

Aveiro, 
01.2021 

“Os Nossos Seres São Iguais” 
Araújo, André; Sousa, Nuno 

Performance Som e Imagem 
na Cultivamos Cultura 

Odemira, 
20.03.2022
/14.08.2022
/15.08.2022 

“Os Nossos Seres São Iguais” 
Araújo, André; Sousa, Nuno 

Vídeo Instalação em 
Exposição Subtilezas: 
Cultivamos Cultura 

Odemira, 
13.08-
25.09.2022 



14 
 

I Capítulo 
 

1. Memória, Arquivo e Arte Contemporânea 

 

Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma 

história ou contamos uma história a seu respeito. 

Isak Dinesen1 

 

Pensar a memória como um espaço de reflexão torna-se 

relevante no ambiente de um mundo contemporâneo que 

muitas vezes nos deixa tanto situados como sitiados. No 

contexto da criação artística contemporânea, o arquivo tem 

uma contribuição central na necessária “inscrição emocional" 

da memória como um veículo para a consciência da realidade. 

Para tal, o capítulo inicia com o conceito de Ressonância, 

do sociólogo germânico Hartmut Rosa para depois estabelecer 

o papel da memória enquanto espaço de reflexão no mundo 

contemporâneo. Através do extenso corpo teórico existente – 

de Benjamin a Halbwachs ou de Berger a Saramago – procura-

se entender se será possível estabelecer a relação dicotómica 

entre o passado e o presente enquanto construção social, tanto 

individual como colectiva, mas com a capacidade de ser muito 

mais conflituante, subjectiva e sobretudo empática que 

rigorosa, objectiva e muito menos factual. 

 De seguida, é abordado o papel do arquivo nas 

construções da memória, uma vez que esta é a ferramenta 

primordial para o artista que se propõe trabalhar no território 

do passado. Não obstante o desenvolvimento das tecnologias 

de comunicação e informação ter sofrido avanços 

provavelmente sem precedentes e, por conseguinte, ter 

 
1 Citação de Isak Dinesen presente no frontispício do “Capítulo V – Acção” 
de A Condição Humana de Hannah Arrendt (2007, p. 188) 
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implicações nesta discussão, a extensa reflexão teórica existente 

sobre o arquivo (por vezes até anterior) é primordial para 

entender as condicionantes de um dos grandes conceitos do 

pensamento crítico e, naturalmente, da arte contemporânea. 

Seja numa lógica que encerre esforços nas implicações políticas 

mais vastas dos arquivos, como Derrida, Foucault ou Didi-

Huberman, seja nas abordagens viradas para o pessoal ou 

íntimo, como em Foster ou Farge. 

 Não obstante todo o capítulo ser acompanhado de 

muitos registos de obras de arte - que são muito mais do que 

ilustração: são componentes narrativas do próprio texto que se 

associam, a cada momento, ao conteúdo abordado – o presente 

capítulo termina com uma visão mais aprofundada sobre o 

trabalho de John Akomfrah e Christian Boltanski. O trabalho 

artístico de ambos é um excelente exemplo da capacidade de a 

memória mobilizar empaticamente, bem como o contributo 

que deram para a reflexão pública sobre o trabalho com arquivo 

(enquanto ferramenta e prática) e com a memória (enquanto 

conceito) é de extrema relevância no contexto da presente 

pesquisa.  
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1.1 A Ressonância e a Memória enquanto espaço de 

reflexão 

 

O sociólogo e filósofo germânico Hartmut Rosa 

apresenta a modernidade no plano de um quadro geral de 

constante aceleração social, numa lógica acumulativa, 

individualizadora e, nesse sentido, alienante. A premissa é a de 

que a sociedade capitalista moderna, para se reproduzir 

cultural e estruturalmente deve estar para sempre em expansão, 

crescimento e inovação, aumentando a produção e consumo. 

Ora, tal escalada foi, para Rosa, impulsionadora de uma crise 

que, apesar de sentida em diferentes quadrantes sociais, afecta 

a forma como todos nos relacionamos com o mundo que nos 

rodeia, na proporção de que, “regardless of how successfully we 

live, work, and busy ourselves this year, individually and 

collectively, next year we will have to be a little faster, more 

efficient, more innovative, better, if we want to maintain our 

place in the world” (Rosa, 2019, p. 521). 

Para contrariar esse status quo, o autor propõe um novo 

olhar para a sociologia da nossa relação com o mundo, 

encarando como eixo fundamental o conceito de Ressonância, 

focando-se justamente nas diversas formas através das quais o 

“self is moved, touched, ‘meant to be’ or ‘addressed’, but also 

feels capable of reaching out and touching or moving the 

external world” (Dörre, Lessenich, & Rosa, 2015, p. 342). Assim, 

à alienação – enquanto relação de não relação2 - é 

dialecticamente contraposto este estado de conexões em 

diferentes esferas de ressonâncias no mundo. 

Ora, a memória enquanto espaço de reflexão na 

contemporaneidade deambula na pertinência de fazer ecoar 

 
2 “Relation of relationlessness, a failed relationship to the world” (Rosa, 
2019, p. 160) 

1. Dante Gabriel Rossetti,                     

Mnemosyne (Deusa da Memória),  

1876-1881 (circa) 

 

 



17 
 

determinado património do passado, aproximando-se de um 

grande pólo mobilizador de ressonâncias, através das mais 

diversas formas que com ele nos relacionamos. Como coloca 

Thomas Elsaesser, com o avançar do tempo e as relações da 

história com o verdadeiro e com o falso ou com autêntico e o 

falsificável, “memory has gained in status, as the repository of 

genuine experience, the last refuge of what inalienably makes 

us who we are” para depois questionar “what more appropriate 

instrument to record and preserve memory than sight and 

sound?” (Elsaesser, 1999, p. s.). 

Assim, a memória emerge paralelamente enquanto uma 

experiência individual e pessoal e uma “inter-subjective form of 

experience that when documented and recorded and 

interpreted gives broader social meaning” (Hassan & Rosa, 2012, 

p. 3), o que faz com que as experiências pessoais da memória 

possam ter significados alargados e presentes nas relações 

sociais. Contudo, perante um aparente “consumo em massa” de 

memórias e de relações por vezes conflituantes entre memória 

e história, Hassan e Rosa (2012) afirmam que permanece o 

desafio primordial, quer para académicos quer para activistas, 

de trazer novos enquadramentos para realidades históricas que 

emanam de memórias reprimidas, esquecidas ou falsificadas.  

Para responder a esse repto de reenquadrar o passado, 

isto é, de colocar o património em construções narrativas 

diferenciadas, especialmente no que concernem às memórias, 

como popularmente se nomeiam, “varridas para debaixo do 

tapete”, importa relembrar o posicionamento sobre a visão do 

passado e da história do importante pensador alemão Walter 

Benjamin, autor fundamental para as questões da memória. 

Ora, nas importantes Teses sobre o Conceito de História, 

Benjamin vira-se contra uma visão historicista patente nas 

ciências sociais e humanas que, segundo o autor, revela uma 

2. Rosângela Rennó, Vulgo, 1998 
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empatia com as classes dominantes. Numa afirmação que entra 

justamente em choque com essa visão, Benjamin proclama que 

“articular o passado historicamente não significa conhecê-lo 

como ele foi de facto. Significa apoderar-se de uma recordação, 

tal como ela relampejou no instante de um perigo” (Benjamin, 

2020, p. 28). Este princípio aqui enunciado é absolutamente 

chave, uma vez que só encarando a história como força viva, 

passível de se reconfigurar e, ao mesmo tempo, como matéria 

volátil, é possível responder ao desafio anterior de Hassan e 

Rosa de procurar reconfigurações do passado. 

“A história é objecto de uma construção cujo medium é 

constituído não pelo tempo homogéneo e vazio, mas por aquele 

que vem preenchido pelo “tempo-agora”” (Benjamin, 2020, p. 

33). O passado refém dessa postura historicista, pragmática e 

imutável dificilmente pode ser tratado por outros sectores da 

sociedade que não historiadores (como são os artistas) e, por 

conseguinte, afasta-se da relação tão pessoal e próxima de cada 

um com a memória.  

Também John Berger argumenta a favor da relação 

emocional com o passado, por via da fotografia, que representa 

uma "oposição à história", pela qual as pessoas afirmam as 

experiências subjectivas que a modernidade, a ciência e o 

capitalismo têm feito tanto para esmagar. “And so, hundreds of 

millions of photographs, fragile images, often carried next to 

the heart or placed by the side of the bed, are used to refer to 

that which historical time has no right to destroy” (Berger, 2013, 

p. 84). 

O pensamento crítico de Benjamin acerca da forma 

como conhecemos e nos relacionamos com o passado surge 

também em Reflections, uma série de ensaios publicados a 

título póstumo: 

 

4. Erik Kessels, Album Beauty, 2013, 

fotografia da instalação, Palais de 

l'Archevêché, Paris, França 

3. W.G. Sebald, Imagem presente no livro 

Os Emigrantes (Lisboa: Quetzal Editora. 

2013) 
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  Anyone can observe that the duration for which 

 we are exposed to impressions has no bearing on their 

 fate in  memory. Nothing prevents our keeping rooms in 

 which  we have spent twenty-four hours more or less 

 clearly in our memory and forgetting others in which 

 we passed months. It is not, therefore, due to 

 insufficient exposure time if no image appears on the 

 plate of remembrance. More frequent, perhaps, are the 

 cases when the half-light of habit denies the plate the 

 necessary light for years, until one day from an alien 

 source it flashes as if from burning magnesium powder, 

 and now a snapshot transfixes the room's image on the 

 plate. (Benjamin, 1978, p.56) 

 

Joan Gibbons, em Contemporary Art and Memory: 

Images of Recollection and Remembrance, apresenta 

extensivamente os contextos em que a memória é abordada e 

representada na arte contemporânea, tanto numa forma de 

conhecimento e informação como um grande agente de 

imaginação, com recurso a exemplos de vários artistas com 

posicionamentos e práticas distintas. Gibbons também 

acompanha a visão da memória enquanto conceito subjectivo:  

 

  The way that memory is valued, then, has 

 shifted enormously from the idea of it being a 

 storehouse of data which, given the right techniques, is 

 recoverable in an ordered manner to the notion that it 

 is a key to our emotional understanding of ourselves 

 and the world. (Gibbons, 2007, p. 4). 

 

Gibbons aproxima-se do pensamento de Maurice 

Halbwachs, sociólogo francês discípulo de Durkheim, no seu 
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livro A Memória Colectiva, onde a memória está sempre em 

diálogo com uma forma individual e construída em grupo, uma 

vez que cada indivíduo, nas suas lembranças, está inserido num 

grupo social que condiciona as suas referências. “Se a nossa 

impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, 

mas também sobre a de outros, nossa confiança na exatidão de 

nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência 

fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por 

várias." (Halbwachs, 1990, p. 25). Halbwachs apresenta, assim, 

o processo de lembrança enquanto uma experiência colectiva 

que, apesar de iniciar numa fase individual, é na esfera da 

socialização que a memória se consolida, seja pelo confronto ou 

pela validação junto do outro. 

A memória enquanto espaço de reflexão apresenta-se 

como um fenómeno social, condicionado por factores diversos 

como são os culturais e territoriais, tornando-se num ponto de 

intersubjectividade, isto é, onde a profundidade da lembrança 

pessoal comunica, relaciona e mistura-se colectivamente para, 

assim, estabelecer pontes e conexões para além do tempo 

histórico em que está balizado ou, como descreve Joutard: 

 

  A memória sabe também transformar, 

 consciente ou inconscientemente, o passado em função 

 do presente (…) Ela se define ainda pela capacidade de 

 recorrer ao simbólico e por sua aptidão para criar 

 mitos, que não são visões falsas da realidade, mas uma 

 outra maneira de descrever o real, uma outra forma de 

 verdade. (Joutard, 2007, p. 223). 

 

Em Joutard, atingimos um ponto que me parece de 

extrema relevância para a relação dialética entre o passado e o 

presente. Não raras vezes, pensamos apenas na forma como a 

5. Capa do Diário de Notícias de 

28 de Julho de 1970 que noticia a 

Morte de Salazar, onde se lê: "A 

morte de Salazar emocionou 

profundamente o país (...) 

Definitivamente na História (...) 

Quarenta anos de história falarão 

por ele" 
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memória nos condiciona e, por vezes, chega a atormentar. 

Aqui, é apresentado o oposto - que, todavia, não nega 

necessariamente a primeira premissa – em que o presente 

estabelece visões que, apesar de por vezes afastadas do real, 

para Joutard, não deixam de o ser.  

Aqui chegados, estabelecemos que o “jogo elástico” entre 

o passado e o presente é uma construção social tanto individual 

como colectiva, com a capacidade de ser muito mais 

conflituante, subjectiva e sobretudo empática que rigorosa, 

objectiva e muito menos factual. Contudo, resta a dúvida se 

ambos os tempos partem em situação de igualdade ou, por 

outra, algum se sobrepõe. Porventura, de uma forma instintiva, 

qualquer um de nós correria em direcção à resposta de que o 

tempo presente prevalecerá sempre pelo simples facto de que é 

aquele que estamos a viver. O contributo de José Saramago para 

este diálogo temporal é extremamente relevante:  

  Sendo óbvio que habitamos fisicamente um 

 espaço, sentimentalmente somos habitados por uma 

 memória. Memória que é a de um tempo e de um 

 espaço, memória que constantemente se vai 

 acrescentando, e também reduzindo, no interior da 

 qual vivemos, como numa ilha flutuando entre dois 

 mares: um a que chamamos passado, outro a que 

 chamamos futuro. No mar do passado próximo, 

 podemos navegar graças à memória pessoal que 

 conservou lembrança das suas rotas, mas, para navegar 

 no outro passado, no mar do passado remoto, temos de 

 recorrer às memórias que o tempo acumulou, as 

 memórias de um espaço sucessivamente transformado 

 e afinal tão fugidio como o tempo. Esse filme único 

 comprimiria o tempo e expandiria o espaço, 

6. Bernd Becher e Hilla Becher, Water 

Towers, 1931-2007, 1934-2015, Coleção 

Tate 
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 representaria, por assim dizer, a memória perfeita. 

 (Saramago, 1999, p. 203) 

 

Ora, Saramago parece sugerir precisamente o oposto: 

sendo certo que estamos num local no presente – eu a escrever 

este texto e o leitor a lê-lo – onde verdadeiramente habitamos, 

nas profundezas do nosso espírito, é na memória, sejam elas 

recolhidas por nós ou vividas por outros que, ou nos contaram 

directamente, ou as deixaram soltas nas redes dos diversos 

fluxos sociais3. Todavia, esse habitat tem marcadamente uma 

dimensão individual (ou individualizante) porque nos remete 

para a nossa própria corporalização da memória.  

Esse momento de corporalização da memória, como 

verificamos anteriormente, não consiste num processo frio de 

recordação exacta de um determinado momento. 

Gaston Bachelard descreve, em A Poética do Espaço, 

numa relação entre a casa e a infância, a convivência entre a 

memória e a imaginação nos seguintes termos:  

 

  A casa, como o fogo, como a água, nos permitirá 

 evocar no prosseguimento de nossa obra, luzes fugidias 

 de devaneio que clareiam a síntese memorial e da 

 lembrança. Nessa região longínqua, memória e 

 imaginação não se deixam dissociar. Uma e outra 

 trabalham para o seu aprofundamento mútuo. Uma e 

 outra constituem, na ordem dos valores, a comunhão a 

 lembrança e da imagem. Assim, a casa não vive 

 somente o dia-a-dia, no fio de uma história, na 

 narrativa de nossa história. Pelos sonhos, as diversas 

 
3 Não confundir com Redes Sociais e plataformas online 
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 moradas de nossa vida se interpenetram e guardam os 

 tesouros dos dias antigos. (Bachelard, 1979, p. 201). 

 

1.2 O papel do arquivo nas construções da memória 

 

Na cultura popular, o arquivo é visto como um lugar 

onde as coisas são mantidas em segredo, envoltas em mistério, 

e dotadas de autoridade. Ao pensar no arquivo, invade-nos a 

mente aqueles longos armazéns de bibliotecas, que 

quotidianamente armazenam os jornais do dia, os despachos do 

Diário da República, todo e qualquer documento que se 

considera relevante para, posteriormente, armazenar num 

infinito mar de pastas arquivadoras que o pó acumulado diz-

nos ser capaz de resistir e enfrentar o desafio da passagem do 

tempo. 

 Ao longo dos anos, historiadores, investigadores, 

filósofos e académicos têm escrito abundantemente sobre o uso 

do arquivo, a necessidade da preservação e sobre as condições 

e pressupostos por detrás deste – sejam de natureza ideológica, 

conceptual ou inclusivamente sobre o material histórico em si 

– muito tem sido alvo de reflexão, desde Foucault a Derrida, 

Didi-Huberman a Hal Foster.  

 Nos dias de hoje, por via da evolução das novas 

tecnologias digitais, não só se torna interessante verificar como 

muito do pensamento crítico sobre o arquivo permanece 

relevante, como pensar acerca da evolução do arquivo. Como 

descreve Sue Breakell, com o desenvolvimento da noção de 

arquivação tecnológica e digital, a palavra arquivo afirma-se 

cada vez mais no verbo arquivar e, paralelamente, o uso do 

arquivo enquanto nome é usado cada vez mais de uma forma 

livre (Breakell, 2008, p. s). 

9. A.rquivo da Biblioteca Nacional de 

Portugal, Trienal de Arquitetura de 

Lisboa, 2022 

8. Página Inicial do website "Internet 

Archive". Disponível em: 

https://archive.org/ 

7. Jon Rafman, Nine Eyes of Google Street 

View, 2008 
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 Também Paulo Bernardino Bastos aborda a 

problemática dos impactos dos “adventos das tecnologias 

digitais” nos arquivos que os transforma em espaços sem local 

e tendencialmente desmaterializados:  

 

  Hoje, o arquivo prende-se também com um 

 contínuo fluir de dados, sem geografia (espaço) ou 

 local, continuamente transmitido e sem restrições 

 temporais (sempre disponíveis no aqui e agora), que 

 deixa adivinhar na troca, uma das principais funções de 

 arquivo, que se pretende substituir ao armazenamento – 

 uma mudança/transformação na orientação que se 

 torna evidente nos arquivos digitais que se 

 disponibilizam por todo mundo.” (Bastos, 2006, p. 234). 

 

 No universo da arte contemporânea, a chegada da Media 

Art levou ao aparecimento do conceito de Digital Archiving 

(Saba, 2013, p. 101) que procura respostas distintas de livrarias 

digitais perante a complexidade presente em determinadas 

obras como são, por exemplo, as instalações, vídeo-esculturas, 

instalações interactivas entre outros médiuns do mix media. 

Relativamente a este facto, se a maior parte dos ensaios 

sobre tecnologia se focam primordialmente nas questões 

práticas decorrentes do uso de determinada ferramenta 

tecnológica, o posicionamento do importante pensador alemão 

Martin Heidegger, em The Question Concerning Techology, ao 

afirmar que “the essence of technology is by no means anything 

technological” (Heidegger, 1977, p. 4), alerta-nos para o facto de 

que a incursão do arquivo no espaço digital – seja no 

armazenamento, consulta ou utilização – não é um passo 

meramente técnico, antes tendo implicações várias ao nível 

social, adjacentes à própria questão da nossa relação com a 

10 e 11. Daniel Barroca, Untitled 

(erased newspapers), 1999, óleo em 

papel de jornal  
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tecnologia. “Technology is therefore no mere means. 

Technology is a way of revealing. If we give heed to this, then 

another whole realm for the essence of technology will open 

itself up to us.” (Heidegger, 1977, p.12). 

Em todo o caso, como dito anteriormente, o 

considerável corpo teórico acerca do arquivo, ainda que em 

alguns casos anteriores a este percurso tecnológico, permanece 

fundamental a reflexão sobre a utilização do arquivo no 

universo da criação artística, tendo ganho, por via das mais 

recentes práticas de utilização do arquivo por parte de vários 

artistas, um avigorar no universo da discussão contemporânea. 

 

  A noção de arquivo, que, paradoxalmente, o 

 mundo moderno desenvolveu mais do que qualquer 

 outra  época, tem assumido neste quadro um crescente 

 significado enquanto forma privilegiada de acumulação 

 e organização objectiva do conhecimento histórico e 

 mesmo da memória da experiência individual, depois 

 de as grandes narrativas, que encadeavam os factos e os 

 dados do conhecimento numa ordem específica.” 

 (Lapa,  2012, p. 5). 

 

 Michel Foucault é um autor incontornável no universo 

do pensamento crítico sobre o arquivo. Para o pensador francês, 

pertence ao arquivo o discurso dito. Todavia, este não pertence 

meramente ao passado, flutuando e mutuando-se com a 

passagem do tempo: 

  

  J'entends par archive l'ensemble des discours 

 effectivement prononcés ; et cet ensemble de discours 

 est envisagé non pas seulement comme un ensemble 

 d'événements qui auraient eu lieu une fois pour toutes 

12. Erik Kessels, 24HRS in Photos, 2011, 

instalação 
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 et qui resteraient en suspens, dans les limbes ou dans le 

 purgatoire de l'histoire, mais aussi comme un ensemble 

 qui continue à fonctionner, à se transformer à travers 

 l'histoire, à donner possibilité d'apparaître à d'autres 

 discours. (Foucault, 1969, s. p.). 

 

 Em Foucault, o arquivo é visto deste ponto de vista 

privilegiado: paralelamente, existe num tempo próximo de nós, 

mas suficiente para a sua existência se desmembrar da nossa. É 

o tempo que nos marca, “envolve a nossa presença” e é também 

o tempo que cria a fronteira entre nós e o passado. Esses 

discursos que “vivem em suspenso”, advém deste desejo da 

modernidade de arquivar tudo, até porque, segundo o autor, o 

arquivo é antes de tudo uma análise das práticas discursivas: 

“the idea of accumulating everything, of establishing a sort of 

general archive, the will to enclose in one place all times, all 

epochs, all forms, all tastes” (Foucault, 1986, p. 26). 

 Esta necessidade de guardar registos e pedaços vê, 

provavelmente, o seu maior exemplo em Ilya Kabakov na 

instalação The Man Who Never Threw Anything Away, 1996 

(ver imagem 12):  

 

  The entire room, from floor to ceiling, was filled 

 with heaps of different types of garbage. But this wasn’t 

 a disgusting, stinking junkyard like the one in our yard 

 or in the large bins near the gates of our building, but 

 rather a gigantic warehouse of the most varied things, 

 arranged in a special, one might say, carefully 

 maintained, order. (Kabakov, 2006, p. 32). 

 

 Ao mesmo tempo, Foucault apresenta a noção do 

arquivo - ou a de arqueologia, no seu sentido - enquanto 

13. Ilya Kabakov, The Man Who Never 

Threw Anything, Esquema da Instalação, 

1988 

14. Walid Raad, Notebook Volume 72: 
Missing Lebanese Wars (plate 137), 
1996-2003 



27 
 

entidade fragmentada e, segundo o autor, “the archive cannot 

be described in its totality and in its presence it is unavoidable. 

It emerges in fragments, regions and levels”. (Foucault, 2006, p. 

29). 

 A natureza fragmentada do arquivo é alvo de atenção em 

vários importantes autores, apresentando-se como um ponto 

de convergência, por exemplo, com Didi-Huberman, para 

quem o arquivo se apresenta enquanto entidade lacunar: 

 

 Lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza 

 agujereada. Pero, a menudo, las lagunas son el resultado 

 de censuras deliberadas o inconscientes, de 

 destrucciones, de agresiones, de autos de fe. El archivo 

 suele ser gris, no sólo por el tiempo que pasa, sino por 

 las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y que ha 

 ardido. (Didi-Huberman, 2018, p. 3). 

 

Didi-Huberman, numa metáfora fascinante, diz-nos que 

o arquivo é não só aquilo que permanece, mas tudo aquilo que 

ardeu em seu torno, isto é, aquilo que, por diversos motivos, 

não sobrevive. É Jacques Derrida que associa esta natureza 

parcelária ao arquivo enquanto espaço de poder e autoridade. 

Sue Breakell descreve o pensamento de Derrida, num artigo 

para a Revista Tate Papers: 

   

Importantly, Derrida writes not only about the 

archive as a site of power and authority but also about 

the ambiguous and fragmentary nature of its contents – 

the ‘presentness’ and absence of traces that make up 

archives, the fact that they record only what is written 

and processed, not what is said and thought. This 

incompleteness and instability of archives, however, 

15. Susan Hiller, From the Freud Museum, 

1991-97, instalação 
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 can be overlooked if we focus too much on the 

 archive’s exercise of power and not enough on the 

 principles which underpin its approach to any 

 construct, document, or text.” (Breakell, 2008, p. s.). 

 

O marcante filósofo francês do século XX efectivamente 

encerra os seus esforços no arquivo enquanto fenómeno 

carregado de significados políticos que, desde a sua criação, 

foram controlados e mediados pelo poder. Aliás, Derrida 

destaca que a própria palavra arquivo tem origem no grego 

Arkhê, que em português deu origem ao sufixo “-arquia”, com 

o significado de poder, autoridade, soberania4 (Derrida, 2001, p. 

12). 

Todavia, o contributo mais importante de Derrida é o 

conceito de “Mal de Arquivo” (mal d’archive) que descreve a 

pulsão quase febril5 e o apelo compulsivo da sociedade para 

com este:  

É arder de paixão. É não ter sossego, é 

 incessantemente, interminavelmente procurar o 

 arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali 

 onde, mesmo se há bastante, uma coisa nele se arquiva. 

 É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo 

e nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, 

 uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia 

 do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. 

 (Derrida, 2001, p. 118). 

 

 
4 - "-arquia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2021, https://dicionario.priberam.org/-arquia [consultado em 31-07-2022]. 
(grego arkhê, -ês, começo, origem, primeiro lugar, poder, soberania, império, magistratura + -ia) 
elemento de composição. Exprime a noção de governo ou chefia (ex.: pedarquia). 
5 A versão em inglês é justamente apelidada de “Archive Fever” (febre do arquivo) 

17. Harum Farocki, Images of the world 
and the inscription of war, 1988 

 16. Sherrie Levine, After Walker 
Evans, 1982 

https://dicionario.priberam.org/-arquia
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Num plano diferente de abordagem sobre a 

problemática em discussão emerge Hal Foster, importante 

crítico de arte americano. Se, como vimos, Derrida centra-se 

nas implicações políticas mais vastas dos arquivos, Foster 

adopta uma abordagem virada para o pessoal ou íntimo, e 

sobretudo menos esquematizada, na qual o arquivo serve como 

um modo de prática ou um ponto de referência para o artista 

que se propõe a trabalhar com ele. Ora, Foster apresenta em 

“An Archival Impulse”, o objectivo do artista que trabalha o 

arquivo na contemporaneidade de “seek to make historical 

information, often lost or displaced, physically present” (Foster, 

2004, p. 4). 

 

Foster analisa o trabalho de vários artistas que trabalham 

de perto com o arquivo e a memória, como Thomas 

Hirschhorn, Sam Durant e Tacita Dean que, segundo o autor: 

“share the notion of artistic pratice as idiosyncratic probing into 

particular figures, objects, and events in modern art, 

philosophy, and history” (ibid, p.5). Apresenta ainda a natureza 

dos materiais do arquivo enquanto “found yet constructed, 

factual yet fictive, public yet private” (ibid, p.5). 

 18. Thomas Hirschhorn, Otto Freundlich Altar, 1998, mixed media, Instalação, Basileia 
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Já Arlette Farge diz-nos que a arte que considera o 

arquivo como ferramenta base da sua criação - Archive Art, 

como alguns lhe chamam - não deve considerar o arquivo 

“neither faithful to reality nor totally representative of it; but 

they play their part in this reality, offering differences and 

alternatives to other possible statements” (Farge, 1993, p. 5).  

Aliás, como vimos anteriormente na abordagem de 

Benjamin, Halbwachs ou Joutard, também o arquivo dialoga 

neste território da dúvida sobre o real, na conflituante 

deambulação acerca da sua objectividade e, ao mesmo tempo, 

sobre a sua capacidade de despoletar empaticamente sensações 

distintas em cada um. Neste prisma de reflexão sobre o arquivo 

mais virado para o íntimo, o contributo de Hal Foster e Arlette 

Farge é relevante porque nos oferece, no primeiro caso, a 

possibilidade de encarar a natureza até paradoxal do arquivo - 

ao ser, ao mesmo tempo, descoberto, mas contruído; com base 

na história factual, mas passível de ramificar em ficções ou 

imaginações; ou até paralelamente pessoal e colectivo. No 

segundo caso, mas na mesma linha, o arquivo é visto como 

interveniente sobre uma realidade, mas nunca como o seu todo 

e nunca o seu fiel retracto. 

Todavia, esse desejo de servir-se do arquivo como 

ferramenta ao serviço de uma narrativa artística remota à 

questão de base que quiçá, como tantas outras, advém da nossa 

herança freudiana: porque é que nos recordamos das coisas? 

Ora, estando nós no universo do arquivo na criação artística, 

essa recordação transporta-se para a interrogação de qual é o 

papel do arquivo na criação desses, por um lado, “espaços de 

devoção ao passado” ou, por outro, “statements” da actualidade 

com base na memória:  

 

19. Félix Gonzales-Torres, Unititled 
(Death by Gun), 1990, Impressão em 
papel 
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  O arquivo partilha então com a fotografia o 

 estatuto de “memento mori”: funcionando como 

 destilações do tempo e materializações da memória, 

 ambos possuem uma dimensão fúnebre, nostálgica, 

 aliada a uma dose de anacronismo inerente, e embora 

 contribuam para um corpus de conhecimento e saber, 

 convertem-se também e em pouco tempo em espaços 

 de devoção ao passado.” (Rosengarten, 2012, p. 16). 

 

De facto, a relação entre o arquivo e a fotografia – e com 

a imagem num prisma mais alargado - é extremamente 

relevante, não só por, como vimos em Rosengarten, 

partilharem muitos traços identitários, mas por a fotografia ser 

como que a espinha dorsal de muitos arquivos. Nesse sentido, 

a reflexão acerca do nosso relacionamento com a fotografia e a 

imagem, designadamente sobre a imagem do passado, deve ser 

integrada nas preocupações do artista que trabalha com o 

arquivo. 

Dentro do universo do arquivo, muitos se destacam 

pelas fotografias de acontecimentos marcados pela dureza, 

violência ou atrocidade como são, a título de exemplo, os 

cenários de guerra. Tais acontecimentos, como a Segunda 

Guerra Mundial, têm sido alvo, ao longo das décadas, de 

sucessivas intervenções artísticas que têm como base registos 

fotográficos da época.  

Para Susan Sontag, “the shock of photographed 

atrocities wears off with repeated viewings... In these last 

decades, ‘concerned’ photography has done at least as much to 

deaden conscience as to arouse it” (Sontag, 2005, p. 15). Ora, na 

mesma linha de pensamento de Sontag, Roland Barthes quando 

afirma que a fotografia “completely de-realizes the human world 

of conflicts and desires” (Barthes, 2000, p. 118), apresenta o 

20. Don McCullin, A Young Dead 
North Vietnamese Soldier with His 
Possessions, 1968, fotografia 
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medium enquanto neutralizador do julgamento próprio e 

individual, substituído pelo fotógrafo que já “tremeu”, reflectiu, 

julgou por nós, deixando-nos sem espaço para essa experiência.  

Também John Berger argumenta nesse sentido, em 

Photographs of Agony, no retrato do trabalho de Don McCullin 

na guerra do Vietnam – descrevendo a observação como, na 

melhor das hipóteses, inútil e, na pior narcisista, levando o 

espectador a uma sensação de desamparo na sua consciência 

em vez de gerar indignação ou acção perante a realidade 

fotografada (Berger, 2013, p. 44).   

O meu enquadramento perante o arquivo (como se 

poderá ver em I.2 - A objectividade histórica e a dimensão 

afectiva da memória), procura justamente contrariar a visão do 

arquivo e da imagem enquanto entidade objectiva e fechada, 

aproximando-se da concepção de Aby Warburg para quem, 

segundo António Guerreiro, “a imagem é, pois, uma formação 

simbólica que traz a memória de uma origem que a carregou de 

energia e através da qual ela sobrevive nas suas manifestações 

históricas. Ela está relacionada com uma inscrição emotiva, de 

grande intensidade” (Guerreiro, 2012). 

Além disso, em termos de pensamento sobre o arquivo, 

nenhuma análise pode ignorar o trabalho de Aby Warburg, 

designadamente a obra Mnemosyne Atlas, um marco basilar, 

desde logo para a história da arte, mas igualmente marcante no 

sentido da interdisciplinaridade, prosseguindo uma ligação 

entre práticas culturais, locais, e símbolos visuais. 

O arquivo é exposto numa organização visual 

absolutamente inovadora, ainda para mais tendo em conta a 

época, materializando a história da arte em antropologia visual. 
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   21. Aby Warburg, Mnemosyne Atlas, 1924-1929 
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1.3 O tratamento artístico do arquivo em John 

Akomfrah e Christian Boltanski 

 

 Como foi possível verificar neste capítulo, múltiplos 

artistas, ao longo dos anos, integraram o arquivo e a temática 

da memória na sua prática criativa. Tacita Dean, Félix 

Gonzales-Torres, Thomas Hirschhorn, Stan Douglas, Harun 

Farocki, Vito Acconci, Sherie Levine, Rosângela Rennó ou o 

próprio Andy Warhol são alguns dos muitos exemplos de 

artistas da chamada Archive Art, em diferentes registos, 

médiuns e praxis.  

 Decidi explorar mais em detalhe dois deles, não só pelo 

trabalho artístico de ambos ser um excelente exemplo da 

capacidade de a memória mobilizar empaticamente, mas 

também pelo contributo que deram para a reflexão pública a 

partir da sua própria prática até a questões fundamentais, tais 

como “porque é que a história interessa?” ou “como é que nos 

relacionamos com aquilo que está preso no passado, como a 

morte?”. Refiro-me a John Akomfrah e Christian Boltanski. 

 

 “The archive is the space of the memorial. The very few 

tangible memorials that say, ‘you have been here’. The archive is 

important because it is one of the places in which memorial 

attests to your existence.”  

 (John Akomfrah, 2012) 

Nascido no Gana, John Akomfrah é um artista e 

realizador britânico, cujas obras são caracterizadas pelas 

investigações sobre a memória, o pós-colonialismo, a 

temporalidade e a estética, explorando frequentemente as 

experiências das diásporas migrantes a nível global. O membro 

fundador do extinto Black Audio Film Collective é reconhecido 

22. John Akomfrah, Handsworth Songs, 
1986, Black Audio Film Collective 
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por assentar a sua prática num trabalho de pesquisa, 

sistematização, organização, tratamento e montagem de 

materiais preexistentes de arquivos diversos.  

Em vários momentos, Akomfrah posicionou a utilização 

do arquivo enquanto evocação que, posteriormente, vê na 

montagem, e na consequente colocação em contextos em que 

nunca foi percepcionada, configurações narrativas 

diferenciadas. Muitas vezes é-lhes retirado o som original, 

noutras existem alterações na tonalidade da imagem, contudo, 

é na organização em sequências lógicas por vezes 

surpreendentes que sobretudo reside o tratamento poético da 

imagem histórica.  

  The archive, especially the moving image 

 archive, comes to us with a set of Janus-faced 

 possibilities. It says, “I existed at one point and it’s 

 possible that I could exist differently”. But in order to 

 find that you need something else, which is not in the 

 archive, which is the philosophy of montage. Montage 

 allows the possibility of reengagement, of the return to 

 the image with renewed purpose, a different ambition. 

 (Akomfrah, 2015). 

Ao longo dos mais diversos trabalhos de Akomfrah, o 

arquivo, designadamente do passado colonial britânico, é uma 

ferramenta que transporta a imagem de um conjunto de 

vivências, por vezes embrulhadas num esquecimento colectivo, 

para reconfigurações poéticas, que ganham luz por via da 

apropriação criativa que, em Akomfrah, surgem na perfeita 

consciência das implicações da utilização da imagem do 

passado em contextos absolutamente distintos.  

23. John Akomfrah, The Nine Muses, 
2010 

24. John Akomfrah, Akomfrah com 
Mimesis: African Soldier, 2018 
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  Eu parto da suposição de que tudo o que eu uso 

 ou me aproprio vem com uma nota promissória. O 

 importante não é apenas as pessoas que estão fora dos 

 materiais de arquivo; realizadores, operadores de 

 câmara, etc., mas também as pessoas dentro do 

 material. Todos aqueles que consentiram em ser 

 filmados estão a dar ao futuro uma espécie de nota, 

 dizendo “quando vir isto amanhã - sou eu”. Tento 

 encontrar quantas posso dessas notas promissórias e 

 depois tenho que juntá-las, mas no presente. “Eu sei 

 que disse que quer estar no futuro, mas gostaria de 

 estar neste futuro com aquele tipo ou esta mulher?” 

 Tenho que tentar seduzir cada fragmento para fazer 

 uma promessa a outro fragmento, porque sem isso é 

 impossível haver narrativa. (Akomfrah, 2018). 

 “In my early work I pretended to speak about my 

childhood, yet my real childhood had disappeared. I have lied 

about it so often that I no longer have a real memory of this time, 

25. John Akomfrah, Purple, 2018, instalação 



37 
 

and my childhood has become for me some kind of universal 

childhood, not a real one.”  

Christian Boltanski (2012, p. 11) 

 O artista francês Christian Boltanski é absolutamente 

incontornável quando o debate é a relação entre a arte e a 

memória, designadamente por via da utilização do arquivo para 

a prática artística contemporânea. O território da sua obra é, 

através da memória, a identidade, a morte e, sobretudo, uma 

espécie de elogio ao esquecido ou abandonado pelo tempo, 

especialmente quando essa memória nos atormenta ou 

inquieta nos dias de hoje. Nesse sentido, esta pulsão de 

Boltanski seja talvez a personificação mais resplandecente do 

que vimos acima em Derrida, do “mal de arquivo”. Malin Hedlin 

Hayden descreve que: 

  

  Concepts of memory is the core of French artist 

 Christian Boltanski's oeuvre. Memory is sometimes 

 visualized as shadows on the walls, like haunting, 

 fragmented and dispersed images which suggest but 

 never fully convey the residue of the remembered — 

 and therefore presenting memory itself as a delusive, 

 never entirely graspable, sensation of something 

 vacillating between the nearly present and the recently 

 past. (Hayden, 2009, p. 55). 

 Outros resquícios utilizados por Boltanski como 

indicadores dos traços que a memória revisita num esforço de 

recapturar as histórias perdidas no passado, de procurar 

fazer/criar sentidos através de instâncias instáveis do presente, 

incluem fotografias recuperadas de pessoas falecidas e peças de 

26.  Boltanski na sua exposição 
individual no  George Pompidou,  
2019, 
https://www.theguardian.com/arta
nddesign/2021/jul/16/christian-
boltanski-obituary 
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vestuário encontradas ou doadas ao artista. No contacto com as 

suas mais diversas instalações (quer em tamanho, quer em 

complexidade), o observador é colocado numa condição 

emocional de melancolia silenciosa, num luto retardado pela 

própria memória que, muitas vezes é-nos completamente 

anónima. Como é exemplo a instalação “Personnes” que 

“invadiu” o Grand Palais de Paris em 2010. 

 

27. Christian Boltanski, Personnes, 2010, instalação, Grand Palais, Paris 

 

  All my life I tried to fight against the fact of 

 dying and to be forgotten. In fact, it’s totally 

 impossible. At the same time, it’s a personal memory 

 and a collective memory. What is beautiful when you 

 are an artist, is that you speak about our own village 

 but it becomes a village of everybody. (Boltanski, 2010). 

 Com efeito, em diversos trabalhos é inteligível este 

enquadramento da memória enquanto experiência colectiva 

que, contudo, emerge do individual e, mais longe, do mais 

profundo íntimo que é a própria morte. Em Personnes, num 
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quase santuário sobre uma espécie de “mão de deus que mata 

uns e outros não”6 (Boltanski, 2010). 

 

 

28. Christian Boltanski, Autel de Lycée Chases, 1987-88, instalação 

  

Em vários outros trabalhos – como por exemplo Autel de 

Lycée Chases (Imagem 27) – é ainda mais forte esta instalação 

de santuário para o falecido anónimo, também pelo papel da 

luz. É-nos apresentado, muitas vezes, o contexto do 

falecimento das figuras em causa, contudo, não nos é possível 

discernir com exactidão cada rosto individualmente. Como se 

naquela fotografia pudesse estar qualquer morto, no limite, 

aquela fotografia até pudesse ser nossa. 

 O arquivo, em Boltanski, perturba a nossa forma de 

enquadrar o passado. A imagem, graças aos diversos 

 
6 Tradução minha das palavras de Boltanski. 
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enquadramentos, formas e tratamentos, inquieta a nossa 

relação com a morte, com a memória dos que partiram, numa 

configuração tremendamente emocional, que quase 

imediatamente nos retira qualquer tapete sobre o qual 

pousamos os nossos pés. 

2. A objectividade histórica e a dimensão 
afectiva da memória 
 

A análise e reflexão sobre o passado apresenta-se 

frequentemente num plano de pensamento meramente 

objectivo acerca das cogitações sobre a memória. Sendo que, 

como vimos no início do capítulo, o pensamento de diversos 

autores sugere que a memória, a lembrança e o passado têm a 

capacidade de ser muito mais subjectivas e empáticas que 

matérias de facto. Este pensamento herdeiro do historicismo - 

como provavelmente notaria Benjamin – traduz-se numa 

perspectiva que não atribui tanto destaque à necessidade de 

abordar as reminiscências emotivas do passado e, pelo 

contrário, encerra esforços em reconfigurações objectivas, 

maioritariamente focadas em clarificações do passado em 

termos de dados factuais. Ora, o espaço em que a presente 

pesquisa se move, referida como a objectividade do 

pensamento sobre a memória, apresenta-se em várias 

dimensões, designadamente em três planos:  

Em primeiro lugar, esta foca-se no passado e sintetiza-o 

apenas nesse tempo, ou seja, tem apenas como objectivo a 

clarificação do passado. A memória, trazida para um plano de 

reflexão enquadrado, naturalmente, na contemporaneidade, 

absorve uma expansão temporal, uma vez que os significados 

afectivos despertam, em cada um de nós, sensações diferentes, 

pelo nosso presente enquadramento social. Ou seja, a memória, 

pensada apenas num plano objectivo, dificilmente se tornará 
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parte do pensamento contemporâneo enquadrado pelos 

acontecimentos do presente.   

Em segundo lugar, tendo por base o pensamento de 

autores como vimos em Derrida ou novamente em Benjamin 

sobre os trâmites de elaboração dos próprios arquivos, o 

pensamento sobre o passado foca-se sobretudo em relatos de 

época, condições factualmente descritas e informações, de 

certo modo, sobretudo processadas ou até aprovadas 

institucionalmente. A ivocação daquilo que foi dito, pensado ou 

sentido (seja individual ou colectivamente) parece assumir uma 

importância inferior, não obstante ter a capacidade de 

despertar emoções quiçá superiores, uma vez que a memória 

absorve uma dimensão afectiva e emocional. 

O último plano diz respeito à forma como nós próprios, 

num plano individual, nos “agarramos” ao passado, às nossas 

fotografias, álbuns, momentos e fragmentos que achamos tão 

importantes que definem a nossa presença na vida e na 

sociedade. A experiência empírica da relação seja pessoal ou 

interpessoal tem um carácter eminentemente afectivo que, 

todavia, não é frequentemente traduzido na sua plenitude. 

Contudo, a nossa própria relação com o passado aproxima-se 

deste enquadramento afectivo acerca da memória. 

Em suma, ao invés de olhar para o arquivo, sintetizá-lo 

apenas no tempo passado e, através das fontes, procurar 

clarificá-lo e enquadrá-lo, como a fonte de um rio, o meu 

enquadramento é o de olhar para a memória e expandi-la 

temporalmente, explorando um mar de relações emocionais 

que despertam, em cada um de nós, sensações diferentes, no 

nosso enquadramento social e nos dias de hoje. Nunca 

enquanto esclarecimento ou ilustração, antes sendo um veículo 

para associações alegóricas e formações discursivas. Nesse 

sentido, existe claramente a necessidade de reflectir sobre a 
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memória, enquanto ferramenta promotora para inscrições 

emotivas e afectivas acerca desse mesmo património. 

Acredita-se que esta investigação possa contribuir para 

esse propósito da transmissão empática do passado, sobretudo 

enquanto inscrição emotiva e, como tal, o capítulo seguinte irá 

abordar o trabalho artístico por mim desenvolvido com base 

num posicionamento que encara o arquivo enquanto espaço da 

memória e como a ferramenta primordial para a criação 

artística que resgate a dimensão afectiva dessas invocações do 

passado, aplicado a diferentes prismas e circunstâncias. 
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II Capítulo  

3. Memória, Arquivo e Prática Artística em 
contextos distintos 

 

 

 Ao longo deste capítulo, à luz da pesquisa até aqui 

descrita, serão abordados os desenvolvimentos práticos, bem 

como os diversos enquadramentos conceptuais que mediaram 

o trabalho artístico constituinte da pesquisa. 

 Como tal, as opções metodológicas identificadas para 

responder ao objectivo de resgatar a dimensão afectiva da 

memória através de criações artísticas que explorem o arquivo 

com base em diálogos entre o som e a imagem foram 

organizadas em três pilares: Arquivo, Criação e Sistematização. 

Contudo, importa esclarecer que não são nem mutuamente 

exclusivos nem intermutáveis, uma vez que se relacionam e 

influenciam. Trata-se, simplesmente, de uma forma de 

sistematização da organização do método em três planos de 

actividade. 

 Sobre o Arquivo, procurou-se diversificar os diferentes 

arquivos explorados, considerando o seu impacto das narrativas 

construídas. O capítulo da Criação refere-se à criação de um 

corpo de trabalhos coerente, organizado em diferentes ramos 

de temática, que iremos observar ao longo do capítulo que, por 

conseguinte, reúne a Sistematização, onde são descritos os 

processos, materiais e técnicas utilizadas, de modo a produzir 

os resultados aguardados.  
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3.1 A formação simbólica do arquivo mineiro 

 

A evocação da memória do mineiro ocupa um espaço de 

consciência, uma vez que a história e o património destes 

trabalhadores, e o que os une no passado como no presente, 

são, afinal, a consciência de que passaram as suas vidas a 

escavar riqueza que só lhes trouxe miséria.  

Apesar daquilo que moveu cada produção ter objectivos 

diferentes, os trabalhos contaram com o mesmo 

enquadramento conceptual como ponto de partida: relações do 

arquivo mineiro através dos diálogos entre o som e a imagem. 

Assim, os presentes trabalhos expressam dimensões distintas 

do relacionamento com esse arquivo e, portanto, implicações 

diferenciadas.  

Na performance O Mineiro, coloquei-me em contacto 

com artefactos do trabalho mineiro, apresentando ao 

espectador a minha relação, através do toque, com esse 

imaginário e património. Na instalação multimédia Fragmentos 

da Jaula o som, transformado em texturas de luz e sombra, é 

veículo da reflexão acerca da fragmentação da memória e, numa 

invocação platónica, no confronto das camadas da realidade, 

num questionamento acerca da objectividade da imagem do 

arquivo. 

A presente secção irá, através da clarificação acerca das 

duas obras, abordar as condições de trabalhar artisticamente o 

arquivo do trabalho mineiro, o papel que representa a 

invocação da memória dessas gentes e, portanto, os significados 

presentes em ambos os trabalhos que, através do som e da 

imagem e das suas relações, serviram-se do património da 

memória para invocar a identidade e percurso do mineiro. 
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A utilização do arquivo do trabalho mineiro para a 

prática artística contemporânea terá de, como aliás em 

qualquer prática que se proponha entrar no território da 

memória, considerar a importância da investigação para a 

recolha e posterior tratamento artístico dos conteúdos 

audiovisuais. Ora, considerou-se como objecto de estudo, mais 

do que o trabalho mineiro em geral, a exploração das minas de 

São Pedro da Cova, uma freguesia no concelho de Gondomar e 

do distrito do Porto.  

Após a descoberta do carvão em finais do século XVII, 

São Pedro da Cova, que era sobretudo uma comunidade rural, 

passou a ser um importante centro industrial na região norte 

de Portugal, com a vinda de milhares de trabalhadores para a 

exploração das minas de carvão. “Para termos uma ideia da sua 

importância, na década de 30 do século passado, no Complexo 

Industrial Mineiro de São Pedro da Cova chegou a extrair-se 70 

por cento da produção nacional de carvão” (Correia, Vieira, & 

Santos, 2021, p. 13). 

A dureza do trabalho é descrita por Émile Zola, no seu 

romance Germinal, onde, aliás, contactou bem de perto com o 

trabalho mineiro do norte de França:  

  O poço devorador tinha engolido sua ração 

 diária  de homens, cerca de setecentos operários que 

 trabalhavam neste horário no formigueiro gigante, 

 furando a terra em todos os sentidos, esburacando-a 

 como a uma madeira velha atingida pelo caruncho. E, 

 no meio do silêncio pesado, do esmagamento das 

 camadas profundas, poder-se-ia ouvir, colando o 

 ouvido à rocha, o laborar desses insetos humanos em 

 marcha, (Zola, 2004, p. 33). 

29. Adriano Miranda, Carvão de Aço, 
2017 
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Ora, a natureza do próprio trabalho, isto é, as terríveis 

condições de vida a que estavam sujeitos os trabalhadores 

mineiros e as suas famílias, num quadro marcado pelas doenças 

consequentes do fraco equipamento de protecção e das longas 

horas de trabalho, associado ao facto dos trabalhadores terem 

a proximidade natural do facto de residirem na mesma 

freguesia, levou a um forte movimento de organização do 

movimento operário, num enquadramento histórico adverso 

pela natureza opressora da ditadura fascista de Salazar. 

Também pela construção do Bairro Mineiro de São Pedro da 

Cova onde os trabalhadores, em troca do valor da renda, 

tinham, entre outras condições, de contratualmente verem um 

dos filhos trabalhar na mina, quando atingisse os 14 anos de 

idade. Destacam-se as greves de 1923 e de 1946, onde os 

trabalhadores disseram que “não podiam trabalhar com fome” 

(Vieira, 2016).  

  As galerias estão completamente alagadas. Lá 

 em baixo o calor é insuportável. Têm de trabalhar 

 descalços e quase nus, alagados pelo suor e 

 encharcados pela água da mina, durante 9 horas. Só há 

 2 respiradores para toda a mina. (Arquivo do Museu 

 Mineiro de São Pedro da Cova, 1982). 

Apesar do encerramento da exploração mineira se 

verificar em 1970/72, apenas com a Revolução de Abril de 1974 

a história dos mineiros de São Pedro da Cova começa a ser 

divulgada e difundida por diversos meios. Até porque, todos os 

trabalhadores, mesmo com a mina encerrada, viam-se em 

condições de vida paupérrimas. Rui Simões, autor de uma série 

de três curtas-metragens sobre a vila mineira de São Pedro da 

Cova em 1976, uma delas (O Museu, 1976) exibida no Festival 

Internacional de Cinema de Berlim, relata que “o filme foi uma 
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criação colectiva, sendo construído com base num 

levantamento oral e fotográfico da terra, da gente e da sua 

memória” (Correia, Vieira, & Santos, 2021, p. 62). É nesse 

enquadramento que Simões desenvolve um trabalho em 

estreita colaboração com a população.  

Quando Simões chegou a S. Pedro da Cova pela primeira 

vez, em 1975, já o CRM (Centro Revolucionário Mineiro) 

tomara conta das instalações das minas, fechadas desde 70, e 

do dia-a-dia desta comunidade, desenvolvendo obra social, 

alfabetizando adultos, acarinhando o associativismo, 

construindo casas com organizações de moradores e apoiado 

num gabinete do SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local). 

No mesmo âmbito, em 1976 a RTP, num dos episódios 

da série de documentários intitulada Temas e Problemas, visita 

São Pedro da Cova e emite, no mês de Abril desse ano, o 

programa Memórias das Minas de São Pedro da Cova, com 

relatos de antigos mineiros e oferecendo uma visão 

pormenorizada do trabalho do Centro Revolucionário Mineiro 

e os testemunhos dos ex-mineiros. As imagens para o segundo 

trabalho artístico descrito neste artigo Fragmentos da Jaula¸ 

Instalação Multimédia, 2021, são em parte retiradas deste 

documento. 

Relativamente à reminiscência que serve de evocação 

deste trabalho, qual é o lugar da memória do trabalhador 

mineiro, neste caso, de uma mina desactivada nos anos 70?  

  Eu tive dois manos que morreram queimados lá 

 em baixo na mina. (…) Uma pessoa estava doente, ia ao 

 doutor e ele não dava baixa. Eles eram capazes de dar 

 com uma pedra em cima dum dedo e esfacelar o dedo 

 todo para terem a baixa por saberem que estavam 

30. Rui Simões, No final da 
exibição do filme S. Pedro da 
Cova, 22 de Maio de 1977 
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 doentes e não podiam trabalhar. Isto era uma 

 calamidade aqui nas minas, e era tudo contrário ao 

 trabalhador. E se alguém levantasse um dedo, 

 ameaçavam logo com prisão. (…) Eles não queriam que 

 homem aqui nenhum fosse muito esperto” (Memórias 

 das Minas de São Pedro da Cova, 1976)7. 

A história e a memória dos mineiros de São Pedro da 

Cova, que os une no passado como no presente, são, afinal, a 

sua própria experiência de explorados. As suas memórias 

revivem, hoje, no sentido que conferem à sua luta.  

  O mineiro, particularmente de São Pedro da 

 Cova, permanece como uma figura heróica. 

 Partilhando, como tantos outros, a condição de 

 explorado, por vezes pagando com a sua própria vida. 

 Todavia, resistente enquanto património daqueles que, 

 como eu, humildemente olham para a sua luta do 

 passado e vêem futuro” (Araújo, Magalhães, & Bessa, 

 2022, p. 219). 

 

  

 
7 Transcrição de um testemunho de um mineiro de São Pedro da 

Cova.  
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3.1.1 – O Mineiro - Sound Design Performance 

O Mineiro é uma performance de arte sonora em que, 

numa improvisação livre, activam-se, com o toque, artefactos 

do trabalho mineiro, através da tecnologia, criando 

visualmente um “instrumento” que sugere a identidade 

retractada. Aos sons da exploração do carvão, juntam-se 

camadas sonoras construídas por instrumentos electrónicos 

que aludem e transportam a ferocidade, dureza e crueldade da 

exploração desumana cometida, sobretudo no séc. XX, a 

famílias inteiras, homens e mulheres.  

 

32. André Araújo, O mineiro, 2020, sound design performance, auditório do CCCI, 
Universidade de Aveiro.  

 

31. Capacete: utilizado pelos 
operários da exploração 
subterrânea. Museu Mineiro de 
São Pedro da Cova 

33.Gasómetro: utilizado pelos 
operários da exploração 
subterrânea, mas também na 
iluminação doméstica e 
deslocações noturnas. Museu 
Mineiro de São Pedro da Cova 
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O objectivo da performance foi o de colocar em 

confronto esse ambiente, usando como veículo o som e, em 

especial, o toque. Isto porque é apenas com o toque que os 

artefactos do trabalho mineiro são activados. Cria-se, por 

conseguinte, a ilusão de que é, por exemplo, o Gasómetro, a 

Picareta e a Caixa de Explosivos que estão a “dar som”. Os 

objectos do arquivo museológico ganham uma nova vida: como 

se nos falassem da dureza, escuridão e ferocidade que 

testemunharam. Assim, o meu papel, enquanto performer, é o 

de “perguntar” com o toque. Iluminar o artefacto. Dar vida ao 

objecto, quase permitir que ele, finalmente, passados estes 

anos, dê som.  

A activação é feita através do uso do kit de interacção 

criativa Makey-Makey que tira partido do facto de os objectos 

serem condutores de energia para transformar o toque em sinal 

passível de ser posteriormente lido pelo computador. O 

computador, que lê a placa como um teclado, transforma esse 

sinal numa letra ou outra tecla ordinária. Através do programa 

Ableton Live, que torna possível controlar instrumentos MIDI 

através do teclado do computador, um toque num objecto 

passa, assim, a significar uma nota musical ou um som/ruído de 

um instrumento MIDI. 

Para seleccionar a nota pretendida para cada ligação da 

Makey-Makey, reprogramei a placa, através do programa 

ArduinoIDE, de modo a distribuir a escala cromática (isto é, 

todas as notas de um piano) pelos artefactos. Cada ligação é 

efetuada pelo conjunto de cabos condutores que estão em 

comunicação com o papel de alumínio (para não danificar os 

objectos) que, por sua vez, está em contacto com o artefacto.  

 

34. Caixa de transporte de 
explosivos: utilizado na 
exploração subterrânea para o 
transporte de material 
explosivo. No interior, era 
colocado serrim de forma a 
evitar explosões prematuras. 
Museu Mineiro de São Pedro da 
Cova. 

35. Chapas de Identificação: 
cada operário tinha um número 
associado ao seu nome. Esse 
número era gravado numa 
pequena chapa circular e servia 
para “picar o ponto”. À entrada 
para a exploração subterrânea, 
os operários, deviam entregar, 
ao “chapeiro”, a sua chapa no 
fim do turno, proceder ao 
levantamento da mesma. Assim 
era também verificada a saída 
de todos os trabalhadores da 
exploração subterrânea 

36. Amostras de Carvão 
"antracite". 
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Não só porque existem mais notas do que artefactos, mas 

porque achei interessante alguns artefactos terem mais “peso” 

do que outros, atribuí a alguns duas ligações, como mostram as 

imagens, formando um acorde diminuto e um intervalo de 

terceira menor, respectivamente. 

Depois, seleccionei samples de recolhas do trabalho 

mineiro, presentes no arquivo da BBC Sound Effects não só para 

os trabalhar na criação de instrumentos electrónicos, 

nomeadamente, o “martelo pneumático” como utilizá-los como 

tapete inicial, criador dos ambientes, como por exemplo, no 

início da performance, o som de um poço de uma mina, que 

simulei como sendo “a jaula” do Poço de São Vicente, que 

iniciou e, apesar de não planeado, a improvisação levou a que 

tenha regressado no final, noutra juntei, na criação de camadas 

e loops sonoros, sintetizadores e instrumentos MIDI adaptados 

e editados especialmente para a performance 

Tal noção de activação do objecto aproxima-se da noção 

que vimos no primeiro capítulo de Hal Foster, em Archive 

Impulse, que apresenta o objectivo do artista que trabalha o 

arquivo na contemporaneidade de “seek to make historical 

37. Artefactos do trabalho mineiro com a ligação de cabos 

39. Lenço Tabaqueiro utilizado 
pelos operários do subterrâneo 
para evitar a inalação das 
poeiras com sílica durante o 
desmonte de carvão Não sendo 
eficaz, estes operários 
continuavam a padecer de 
silicose, doença profissional 

38. Placa Makey-Makey 
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information, often lost or displaced, physically present”  

(Foster, 2004, p. 4). Essa presença física ganha uma enorme 

camada de intensidade por dois motivos: em primeiro lugar, a 

presença do objecto é activada com o toque e, em segundo 

lugar, esse toque é o que permite que aconteça o som.  

Existe, contudo, uma grande componente performativa, 

bem como uma forte presença da própria figura do performer. 

O objecto artístico que é visto trata justamente do contacto do 

performer com o objecto, enquanto relação entre o passado e o 

presente. Eu, que coloquei “na minha mão a força” de poder 

activar aquele património, sou testemunha da intensidade 

presente nesse acto reflexivo, mas marcante na transmissão da 

sensibilidade e que traz o exemplo, para os dias de hoje, de uma 

classe que tinha a perfeita consciência da sua própria condição 

de explorados. É justamente isso que os distingue: a consciência 

de que gastaram a sua vida a escavar riqueza que a eles só trouxe 

miséria.  

Ora, o arquivo é colocado ao serviço dessa intenção de 

criar uma performance musical evocativa da memória daqueles 

trabalhadores, mas essa memória surge de forma indirecta e a 

própria memória evocada é, até certo ponto, transformada, 

‘imaginada’ ou ficcionada. 

40. Picareta: ferramenta 
utilizada pelo mineiro para o 
desmonte de carvão 

 41. e 42. André Araújo, O mineiro, 2020, sound design performance, Auditório do CCCI, Universidade de Aveiro 
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3.1.2 – Fragmentos da Jaula – Instalação Multimédia, 2022 

 

 

43. André Araújo, Fragmentos da Jaula, 2022, Instalação Multimédia, Museu Santa Joana, Aveiro 

 

Fragmentos da Jaula é uma instalação multimédia onde 

o som, transformado em texturas de luz e sombra, é veículo da 

reflexão acerca da fragmentação da memória e, numa evocação 

a Platão, no confronto das camadas da realidade. Ao jornal - 

enquanto acervo inquinado do real – é projectada a descida do 

poço dos mineiros – no espaço da realidade da consciência e da 

dureza – e tingida pela luz que é som, resultante do facto do 

movimento da luz ser controlado digitalmente pelas variações 
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sonoras, criando uma sensação de imersão, bem como de 

unidade na percepção espacial da própria instalação.  

Uma parede cheia de pedaços de jornais dos últimos 10 

anos deveria significar fragmentos da realidade desse período 

de tempo, ou até, a própria realidade ali explanada. Contudo, 

certos autores eficazmente desafiam esta concepção que 

desassocia os jornais de quaisquer condicionalismos e 

apresenta-os como um objecto inalcançável e, sobretudo, 

incorruptível e imaculado. Pierre Bourdieu destaca-se nesta 

crítica afirmando a realidade presente nos jornais como uma 

face da uniformização do discurso, das notícias e do restante 

material por eles produzido (Bourdieu, 1997, p. 32).  

Ora, esse confronto é justamente mediado pelo som: é 

ele que ilumina o jornal e que o confronta com a realidade dura 

e cruel da sensação de descida ao inferno que era a descida da 

‘jaula’ – Jaula era o nome que os mineiros davam ao ascensor 

que os levava e trazia da exploração mineira. Bem sugestivo das 

sensações por eles vividas e cujo imaginário foi transportado 

para o trabalho em causa – mas também é ele que se intromete 

nessa mesma descida, recheada de agitação e inquietação. A 

criação desse ambiente que se espera imersivo foi, para mim, 

objectivo primordial para despertar a consciência de quem 

assiste. Numa espécie de fragmentação da memória, esse trecho 

em loop de um poço que parece não ter fim é esse misto de 

consciência emocional e intensidade que no caminho para as 

profundezas, cheias de pó, escuridão e falta de ar, em confronto 

com a realidade crua e insípida do jornal, nessa suposta 

realidade que teima em intencionalmente fazer adormecer.  

O vídeo de arquivo foi, como dito anteriormente, 

extraído do documentário Temas e Problemas, exibido na RTP 

em 1976. Esta imagem forte da descida do poço foi trabalhada 
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no programa Max/Msp onde todo o projecto foi elaborado. É 

neste software que a composição musical (também ela à base 

de sons de arquivo) é processada com base na frequência e 

volume para criar as texturas de cor branca que se misturam 

com a imagem, em infinitas máscaras feitas por segundo aos 

frames do vídeo.  

  

44.  patch do Max/Msp 
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45. Frames de "Fragmentos da Jaula" 
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3.2 Do tempo e memória ao lugar e espaço 

 
A memória e o tempo têm uma relação umbilical com o 

espaço e o lugar. Acredito que tal possa parecer paradoxal, uma 

vez que a memória é vista como uma actividade da mente e, 

seja psique individual ou interacção colectiva, é nela que vive e 

se propaga. Já os espaços e os lugares parecem-nos, à vista 

totalmente desarmada, precisamente o oposto: são da ordem 

do físico ou do geográfico, do corpóreo ou do material. 

Contudo, tal como um som, a memória precisa de um 

meio para se propagar. A mais bela das melodias, da mais 

virtuosa das vozes, ou o mais mobilizador dos discursos, do 

mais carismático dos palestrantes, sem o meio – no caso o ar – 

não era fisicamente ouvido por ninguém. Tal como no vácuo do 

espaço, onde não podemos ouvir ninguém gritar, a memória 

sem ter onde assentar, interagir e ramificar não existe. Deste 

modo, “lugares concretos, onde se realizam eventos, 

acontecimentos históricos ou práticas quotidianas, e 

representações visuais (mapas ou fotos) e não visuais 

(literatura, música) podem servir como possíveis referenciais 

espaciais para a memória”.  (Seemann, 2002, p. 44) 

As nossas memórias também são a forma como 

habitámos os lugares onde as construímos. Não imagino os 

meus avós sem o bairro onde sempre viveram, com os buracos 

no passeio tão ou mais velhos do que eu. Não imagino aqueles 

primeiros confinamentos da pandemia da COVID-19 sem as 

ruas desertas ou sem a forma como passámos a habitar as 

nossas próprias casas. 

A memória e o tempo emergem, pois, em espaços e 

lugares. É neles que o tempo se materializa, ou aliás, 

corporaliza.  



58 
 

A partir da leitura da obra de Michel de Certeau 

considero importante começar por definir os conceitos de lugar 

e de espaço. O lugar corresponde à “ordem (seja qual for) 

segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 

coexistência. (…) Implica uma indicação de estabilidade” 

(Certeau, 1998, p. 201), ou seja, é a predefinição do sítio onde os 

objectos devem estar e qual o seu uso. O espaço refere-se ao 

“efeito produzido pelas operações que o orientam e 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 

unidade polivalente de programas conflituais ou de 

proximidades contratuais” (Certeau, 1998, p.202). Então, se o 

lugar vem da estabilidade, o espaço surge da forma como 

interagimos e nos relacionamos com ele. Como Certeau 

resume: “O espaço é o lugar praticado”.  

Assim como Michel de Certeau, Boaventura de Sousa 

Santos utiliza o exemplo dos mapas enquanto estabilização da 

memória no espaço, e dos percursos enquanto acções de 

exploração e direccionamento nos espaços. O sociólogo 

português, em A crítica da razão indolente, apresenta a 

contemporaneidade num quadro de crescente espacialização, 

isto é, onde as nossas lembranças progressivamente se 

concentram no espaço que emerge como o foco das 

representações sociais.  

 

  O espaço parece, pois, transformar-se no modo 

 privilegiado de pensar e agir o fim do século e o princípio 

 do terceiro milénio. Assim sendo, é de pensar que as 

 representações sociais do espaço adquiram cada vez 

mais  importância e centralidade analíticas. Os nossos 

próprios  tempos e temporalidades serão 

progressivamente mais  espaciais. (Santos, 2000, p. 

194). 

46. Fernanda Fragateiro, A 
Paisagem não está em parte 
nenhuma, 2018 

47. Frederico Dinis, 
[re]dimension, 2017 
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Ora, Sousa Santos parece aproximar-se de David Harvey, 

em A Condição Pós-Moderna, ao apresentar a 

contemporaneidade num quadro de compressão do tempo-

espaço.  

 

À medida que o espaço parece encolher numa ‘aldeia 

global’ de telecomunicações (…) e que os  horizontes 

temporais se reduzem a um ponto em que só existe o 

presente (o mundo do esquizofrénico), temos de 

aprender a lidar com um avassalador sentido de 

compressão dos nossos mundos espacial e 

 temporal. (Harvey, 2008, p. 219). 

 

Em Six Themes for the Next Millenium, Juhani Palasmaa 

observa esta análise de Harvey, no sentido em que comprova 

que vivemos progressivamente num estado de apatia por via da 

temporalização do espaço e espacialização do tempo. 

“Instantaneity and the collapse of discrete time horizons have 

reduced our experience to a series of unrelated presents” 

(Pallasmaa, 1994, p. 298). 

Regresso a Sousa Santos uma vez que este transporta a 

ideia da fusão entre o espaço e o tempo para o universo das 

interações sociais em que se insere a memória. Ou seja, a 

lembrança transporta consigo um espaço onde decorre, 

transformando a passagem do tempo em roteiros de espaços. 

 

  Começamos hoje a ver que cada um destes 

 tempos é, simultaneamente, a convocação de um 

 espaço específico que confere uma materialidade 

 própria às relações sociais que nele têm lugar. A 

 sucessão dos tempos é também uma sucessão de 

 espaços que percorremos e nos percorrem, deixando 

49. J.M. Wiliam Turner, Rain, 
Steam and Speed - The Great 
Western Railway, 1844 

48. Raqs Media Collective, The 
Ecliptic, 2014 
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 em nós as marcas que deixamos neles. (Santos, 2000, p. 

 194). 

 

Ora, o lugar e o espaço são referências para a memória e 

a lembrança não pode surgir sem a apresentação de um espaço. 

A espacialização da memória surge cristalizada em diversos 

autores que já vimos, como Maurice Halbwachs, em Space and 

the Collective Memory, Hal Foster, em Outmoded Spaces, ou 

Gaston Bachelard que, em A Poética do Espaço¸ associa a 

consolidação da memória no indivíduo a quanto mais esta se 

concentrar num espaço:  

 

  É pelo espaço, é no espaço que encontramos os 

 belos fósseis de uma duração concretizados em longos 

 estágios. O inconsciente estagia. As lembranças são 

 imóveis e tanto mais sólidas quanto mais bem 

 especializadas. (Bachelard, 1979, p. 203). 

 

3.2.1 Ecos da Ida e do Retorno – Experiência em torno do 

Arquivo Digital da Binaural/Nodar 

 

 Conforme referido na Introdução do presente 

documento, o arquivo revelou-se um aliado fundamental no 

processo experimental da minha relação artística neste 

segundo ciclo de estudos, seja do ponto de vista formal ou 

conceptual. Tal percurso que vem dar origem à presente 

dissertação iniciou com o projecto Sopros no Umbral, onde os 

estudantes do Mestrado em Criação Artística Contemporânea 

foram convidados a activar artisticamente o Arquivo Digital da 

Binaural Nodar. Este “projecto endógeno de recolha, 

digitalização, organização e publicação de documentos 

sonoros, videográficos e fotográficos de territórios situados na 

50. René Magritte, La 
Durée Poignardée, 1938 
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Região de Viseu Dão Lafões, no distrito de Viseu e de zonas 

adjacentes” é uma das várias faces visíveis do trabalho da 

Binaural – Associação Cultural de Nodar que, através de um 

plano pensado de e para o território local, vem estabelecendo, 

desde 2004, pontes num contexto nacional e internacional, 

através de programas e actividades diversas, designadamente 

no seio da criação artística contemporânea. 

 Tratando-se de um arquivo de dimensão considerável, 

entendi que teria de procurar estabelecer percursos através de 

linhas temáticas. Como tal, foi um enorme auxílio o facto de o 

Arquivo Digital Binaural Nodar possuir ferramentas de pesquisa 

variadas, quer ao nível do tipo de registo, prática, município ou 

por palavras-chave. Do mesmo modo, foi-me imensamente útil 

a existência de “Colecções” sendo que fui imediatamente 

atraído a que se intitula “Emigração Beirã para Lisboa”, tendo 

decidido, então, desenvolver o trabalho a partir das narrativas 

presentes. 

 A intervenção da Binaural Nodar – parte integrante no 

projecto europeu Where the city loses its name - procurou 

mapear o fluxo ocorrido no século XX de milhares de famílias 

oriundas dos concelhos de Castro Daire e São Pedro do Sul para 

a zona oriental de Lisboa para trabalhar na indústria que se 

fixou nessa área, designadamente na freguesia de Marvila.8 

 Esses trabalhadores fixaram-se num Bairro formado 

fundamentalmente por construções individuais, como barracas 

de lata, que popularmente ficou conhecido por Bairro Chinês:  

“O nome Bairro Chinês não tinha nada que ver com os 

nomes das quintas”, diz, construindo o puzzle. “O que 

aconteceu foi que alguém se lembrou que, por causa da 

 
8 Os resultados obtidos da investigação levada a cabo pela Binaural foram sistematizados no Livro 
Beyond formal cities,where the city loses its name (2020) que reúne as conclusões do projecto do 
mesmo nome. As entrevistas etnográficas referidas estão ainda disponíveis em: 
https://www.archive.binauralmedia.org/emigracao-beira-para-lisboa/  

https://www.archive.binauralmedia.org/emigracao-beira-para-lisboa/
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densidade das pessoas, aquilo parecia a China.” De 

alguma forma, a analogia não pareceu errada à maioria 

das pessoas, já que “o bairro tinha mais ou menos duas mil 

famílias” (Silva, 2015, p.97). 

 

 

O posicionamento da Binaural-Nodar de recolha, 

sistematização e mapeamento surge, por vezes, num registo 

poético que me motivou particularmente em torno das 

narrativas soltas presentes nesta colecção: 

Lembramo-nos de sermos crianças, de sabermo-nos filhos 

de gente oriunda do campo, de um campo concreto (aldeias, 

rios, montanhas, gentes) e de vivermos nos arredores operários 

da cidade de Lisboa, capital de Portugal. Essa tripla condição 

marcava-nos imenso a nível emocional naqueles anos 70. 

Provavelmente a condição de ser emigrante incorpora 

necessariamente a perplexidade do ser-intermédio e 

51. Arquivo Municipal de Lisboa – Judah Benoliel. O Bairro Chinês de 
Marvila, Rua Principal, vista do campo de futebol do Clube Oriental de 
Lisboa, década de 1950 
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provavelmente foi essa incarnação pessoal que nos fez 

aventurar nessa específica viagem de compreensão e de 

empatia.  (Binaural/Nodar, 2020, p.41) 

O papel do trabalho nesse fluxo migratório foi um ponto 

chave na minha reflexão sobre o tema. Muitas vezes tendemos 

colectivamente a romantizar estes fluxos e, nesse desvio, 

esquecemos que o trabalho ocupa um papel absolutamente 

central. É o trabalho da agricultura de subsistência que levou 

aquelas pessoas a procurar uma vida melhor noutro ramo de 

actividade. Do mesmo modo, são as condições de trabalho (e 

consequentemente de vida) que mediam as vivências das 

famílias que viviam no bairro. “A capacidade de trabalho da 

população destes bairros era, sem dúvida, impressionante. Mais 

do que trabalhar muitas horas seguidas, conseguiam adaptar-se 

a todas as profissões que encontravam disponíveis ali perto. 

Sobretudo nas fábricas de Marvila” (Silva, 2015, p. 103). 

Foi deste caldo que surgiu a performance de som e 

imagem Bairro Chinês, apresentada em 2021, na Universidade 

de Aveiro e parte integrante do projecto Sopros no Umbral. 

Naturalmente, quem se propõe a trabalhar estas 

temáticas tem de considerar que a temática da emigração 

suscita em cada um de nós sentimentos distintos. O Bairro 

Chinês medita entre o ambiente do lugar novo enquanto 

obrigação e a turva imaginação do território natal, também ele 

cheio de dúvida, inquietação e instabilidade. Por outro lado, o 

conflito entre o rural e o urbano pareceu-me como um campo 

carregado de lugares-comuns, numa certa predisposição a 

apresentar o rural enquanto espaço de isolamento, velhice ou 

até decadência. Ou de apresentar simplesmente o rural como 

velho e o urbano como novo. Nesse sentido, entendo que esta 

experiência foi fundamental para iniciar um percurso de 

desconstrução de alguns mitos como os referidos. 
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52 a 55. André Araújo, Bairro Chinês, sound and image performance, 2021 (Frames) 
https://youtu.be/xabzosAYs_c 

https://youtu.be/xabzosAYs_c
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Com vista a explorar mais profundamente esta temática 

da emigração, fui seleccionado para o programa de residências 

artísticas Ecos da Ida e do Retorno, organizado pela Binaural-

Nodar, em que irei desenvolver trabalhos com base nesta 

experiência inicial aqui referenciada. 

 

 

3.2.2 Os Nossos Seres São Iguais – Residência Artística na 

Cultivamos Cultura 

 
Os Nossos Seres São Iguais foi uma residência artística 

realizada na Cultivamos Cultura na freguesia de São Luís, no 

concelho de Odemira, na região do Litoral Alentejano. A 

estadia foi partilhada com o artista visual Nuno Sousa, com 

quem já tenho vindo a desenvolver projectos, designadamente 

performances de som e imagem.  

O planeamento do projecto teve três pilares conceptuais: 

o conceito de lugar na sua relação com a memória – que vimos 

ainda agora – relacionou-se com o arquivo e foi mediado pela 

utilização de estruturas generativas digitais, nomeadamente 

nas interacções digitais de som e imagem, sendo, nesse sentido, 

influenciado pelas tensões estéticas que provêm do cruzamento 

de vários espaços temporais; do contacto do self com o 

território; dos impactos da sua exploração artística através de 

imagens de arquivo; dos métodos de exploração do contacto 

empático com o território – através de "rotas de descoberta" – e 

com o arquivo da região. 

Para isso, era muito importante que o quadro conceptual 

fosse claro, para melhor situar tanto as decisões estéticas como 

as opções metodológicas para a organização do trabalho em 

residência artística e, naturalmente, a construção da própria 

performance que viria a ser o resultado final da residência. 
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Também era importante ter o conhecimento de que a natureza 

intrínseca das estruturas generativas digitais faz com que estas, 

de certo modo, vivam para além de nós, especialmente num 

acto performativo, onde não as controlamos, mas obrigando a 

assumir um modo mais quase curatorial, ouso dizer. 

Para isso, comprometemo-nos, metodologicamente, 

com um trabalho baseado na prática da investigação-criação, 

uma vez que necessitávamos de uma grande quantidade de 

investigação sobre um local para nós desconhecido e novo.  

   

  Never as illustration of place (as if landscape 

 painting) but as materialization of the perceptions of 

 the artist's contact with the place. The crossing 

 between the perceptions of the territory worked as a 

 script for the performance moment that reflected the 

 immersion in an unknown territory, based on a 

 dialectic relationship between images from the past 

 and the present, mediated by sound. (Araújo, Sousa, & 

 Magalhães, 2022).  

Evidentemente, o contexto de uma residência artística 

aparece como uma forma excepcional para o desenvolvimento 

deste tipo de trabalho de imersão e exploração de um território. 

Tivemos muitos contactos com a população residente, 

numa busca de registos e memórias, em especial fotográficas, 

da experiência de cada um, sobre as quais construímos uma 

colecção de imagens de arquivo e recursos fotográficos, tanto a 

partir de registos pessoais como institucionais. 

Paralelamente, durante o tempo da nossa estadia, 

gravámos o máximo que pudemos da nossa própria experiência 

do local. Fotografias, vídeos e gravações sonoras feitas no local 

contribuíram para a assimilação do sentido do lugar e, 

consequentemente, foram a base para a construção da 
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performance. O cruzamento entre todas estas percepções do 

território funcionou como um roteiro para a performance que 

reflectia a imersão num território desconhecido, baseado numa 

relação dialéctica entre imagens do passado e do presente, 

mediada pelo som. 

Este foi um aspecto chave para assegurar que o nosso 

objectivo não fosse converter artistas em antropólogos, 

sociólogos, filósofos ou qualquer outra coisa, mas reconhecer as 

suas contribuições, como disse Paul Carter (2004), para um 

processo comum de expansão da consciência tanto individual e 

colectiva de nós próprios, do lugar e de nós próprios no lugar. 

Ou, na mesma linha, para evitar o aviso da Stellarc (2020), para 

uma situação onde “artists do bad research and scientists make 

bad art”, o que é sempre um obstáculo neste tipo de práticas.  

No sentido de melhor enquadrar metodologicamente a 

prática da investigação-criação, a leitura de Owen Chapman é 

importante uma vez que estabelece quatro modos de 

subcategorias do universo da investigação artística, entre as 

quais aquilo que o autor define como a “investigação para a 

criação” (research-for-creation): 

 

  Research-for-creation, then, is meant to connote 

 this type of initiative and can include literature reviews, 

 the tracking down of precedents for one’s creative 

 ideas, the articulation of a cluster of concepts, as well 

 as trying out different prototypes or iterations.  

 (Chapman & Sawchuk, 2012, p. 16).  

Assim, a investigação, tanto no terreno como de análise 

bibliográfica, emerge enquanto munição para uma criação 
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artística que reflecte todo esse capital de informação, 

sistematização e interacção. 

 

3.3 Silence Into Matter – A geração da pós-
memória e o passado colonial português 

 
Porque camandro é que não se fala nisto? Começo a 
pensar que o milhão e quinhentos mil homens que 
passaram por África não existiram nunca e 49 lhe estou 
contando uma espécie de romance de mau gosto 
impossível de acreditar. 

António Lobo Antunes9 
 
 Silence into Matter é um projecto que aborda o "passado 

que não passa" da Guerra Colonial Portuguesa (1961-1974). Uma 

busca que exorta a recordar este assunto que, vivendo em todas 

as nossas casas, permanece silenciado, num enredo de mitos e 

preconceitos, de interpretações silenciosas e de sofrimentos 

amordaçados. O arquivo surge como um instrumento para 

aqueles que pertencem à "Geração Pós-Memória", como 

 
9  Interrogação do narrador de Os Cus de Judas, de António Lobo Antunes. 
(Lobo Antunes, 1979, p. 67) 

56 André Araújo e Nuno Sousa, Os nossos seres são iguais, sound and image performance, 2022, Cultivamos 
Cultura, São Luís, Odemira 
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Marianne Hirsh lhe chama, em viagens e passeios pela 

violência, brutalidade e crueldade que herdámos, mas que 

teimosamente ignoramos. 

Trata-se de uma demanda onde exploro a minha relação 

com as reminiscências da memória do Portugal Colonial. 

Confesso que tal desígnio nasce de um desconforto: o de sentir, 

após tantos “anos na escola”, de que nada sei sobre onde tantos 

dos nossos (no meu caso, o meu avô), deixaram, pelo menos, 

parte de si e, pior ainda, de que pouco ou nada sefala sobre esse 

tempo. 

A história do silêncio colonial é hoje quase que um lugar-

comum, a todos os trabalhos que têm vindo a ser 

desenvolvidos, quer seja no âmbito histórico, artístico, 

jornalístico ou social. Contudo, com base na experiência 

empírica, quer de observação de discursos institucionais – 

talvez com cada vez mais peso – que procuram afirmar a 

identidade nacional no Portugal do “já fui ao Brasil, Praia e 

Bissau”, quer até de muitos dos discursos da opinião pública, 

com destaque para os média, continuo a acreditar que 

permanecemos naquilo que Eduardo Lourenço descreveu como 

“uma espécie de amnésia colectiva”, cujo pensamento 

Laranjeiro sintetiza da seguinte forma: 

 

  O autor [Eduardo Lourenço] confronta-nos com 

 uma espécie de amnésia colectiva, como se um país 

 inteiro sofresse de stress pós-traumático e quisesse 

 esquecer-se de uma parte significativa da sua História, 

 com a qual não sabe lidar. Num dos seus ensaios após 

 Abril de 1974, o autor sugere: “é notório que uma parte 

 da nossa classe política e a opinião com ela solidária 

 age como se o pesadelo africano tivesse terminado na 

 manhã de 25 de Abril”. O facto de se ter procurado 

57. Manuel Botelho, Álbum, 
2017 

58. Filipa César, Le Passeur, 2008 



70 
 

 esquecer o quanto os territórios ultramarinos foram 

 governados com “mão de ferro” e depois a “ferro e fogo” 

 fundou uma omissão que levou a que o processo de 

 “reconstrução pós-colonial” fosse também um 

 momento imbuído de colonialismo. (Laranjeiro, 2015). 

 

Também sobre o silêncio, Elsa Peralta evoca o termo 

“Conspirações de Silêncio”, num artigo na edição portuguesa do 

Le Monde Diplomatique, para descrever não só o estado de 

silêncio, como também as consequências do seu rompimento: 

 

  Um silêncio que mascara a culpa, o 

 ressentimento, o medo e a vergonha, por baixo de uma 

 superfície anódina e banal que serve de filtro à forma 

 como os colectivos se relacionam com os traumas do 

 passado. Através de um acordo tácito, socialmente 

 estabelecido, capaz inclusivamente de vincular 

 percursos sociais altamente assimétricos, estabelecem-

 se “conspirações de silêncio”, como as designou Eviatar 

 Zerubavel, mediante as quais se dita o que se pode – e o 

 que não se pode –  falar acerca do que é calado. Até que 

 o silêncio é quebrado, e o que todos sabem existir sob a 

 superfície do discurso público não mais pode 

 ser ignorado. (Peralta, 2011). 

 

O trabalho de investigação de diversos autores como 

Claúdia Madeira em A arte contra o silêncio. Relações entre arte 

e guerra colonial, Sónia Vespeira de Almeida em Que nação é 

esta? Tramas identitárias nas artes visuais portuguesas, Roberto 

Vecchi e Margarida Calafate de Carvalho em A memória poética 

da guerra colonial de Portugal na África: Os vestígios como 

material de uma construção possível, bem como o contributo 

60. Sandro Ferreira, Angola é 
Vossa, 2014 

59. Daniel Barroca, Maps of 
Complicities, 2011 
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filosófico de Eduardo Lourenço, em Do Colonialismo como 

Nosso Impensado e José Gil, em Portugal, Hoje – O Medo de 

Existir, surgem enquanto leituras importantes sobre a temática 

do esquecimento colectivo sobre o passado (e o presente) 

colonial e, muitas vezes, enquadrando o papel mobilizador dos 

artistas no seio desse debate.  

  Nas duas últimas décadas, têm surgido em 

 Portugal vários projectos artísticos, do teatro às artes 

 plásticas, onde estão presentes os temas da Ditadura, 

 da Revolução, do colonialismo e do pós-colonialismo, 

 de entre os quais se inscreve o tema dos “silêncios” da 

 guerra. Estes projectos têm a particularidade de serem 

 produzidos, na sua grande maioria, não pela geração 

 que participou na guerra mas pelas gerações 

 posteriores, as denominadas gerações da “pós-

 memória. (Madeira, 2016, p. 22). 

 

 Aqui, Cláudia Madeira destaca uma tendência que se 

verifica na arte contemporânea portuguesa, isto é, o facto de 

que muitos artistas nascidos no pós-1974 abordarem, nas suas 

obras, o passado colonial. Não obstante muitos outros terem, 

ao longo de já várias décadas, desenvolvido trabalhos com esta 

problemática, a verdade é que essa é a primeira geração que, 

não tendo vivendo directamente os impactos da guerra, 

observa-a com base no arquivo, uma vez que não podem dar o 

contributo do testemunho pessoal. 

 Vários autores – como Cláudia Madeira, Margarida 

Calafate Ribeiro, Elsa Peralta, Roberto Vecchi, entre muitos 

outros - têm associado esta tendência artística ao conhecido 

conceito da “geração da pós-memória” de Marianne Hirsh:  
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  Postmemory describes the relationship of the 

 second generation to powerful, often traumatic, 

 experiences that preceded their births but that were 

 nevertheless transmitted to them so deeply as to seem 

 to constitute memories in their own right.  (Hirsch, 

 2008, p. 103). 

Naturalmente, a ligação que muitos investigadores têm 

feito entre a pós-memória e os artistas dessa segunda e terceira 

gerações, posteriores à guerra, é absolutamente eficaz por 

vários motivos: não só porque se trata de um “trauma” não 

vivenciado, mas também pelo facto de tal os ter levado a um 

percurso de investigação e criação artística. Destacam-se vários 

artistas, muitos deles com trabalhos acima apresentados ao 

longo do texto, como Manuel Botelho, Filipa César, Sandro 

Ferreira, Daniel Barroca ou Ângela Ferreira.  

 

 

 

  

62. Ângela Ferreira, Messy Colonialism, Wild Decolonization, 2015 
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3.3.1 – Silence Into Matter: Contact Sheets 

 

Contact Sheets é o primeiro trabalho que se insere no Silence Into Matter e 

funciona um pouco, ou tanto, como roteiros de descoberta.  

O formato das provas de contacto foi utilizado numa simulação digital de 

arquivo, uma vez que, à vista desarmada, poderiam muito bem ser rolos 

fotográficos da época. Contudo, ocupando este espaço entre o real e o não real, 

funcionam enquanto narrativas numa visão individual e, ao longo das 6 versões, 

enquanto um percurso no seu conjunto. 

É sem dúvida um percurso duro e complexo; reflectem, no seu conjunto, as 

sensações e percepções de quem investigou largamente sobre o assunto: o impacto 

da violência que parece ter sido atirada para “debaixo do tapete”, a propaganda e o 

que sobra e resiste dela hoje em dia. Em todo o caso, não são nunca narrativas 

claras, mesmo naquelas que pensam num determinado episódio ou momento; são 

pensamentos que convidam a pensar, incómodos que convidam a incomodar, 

perturbações que convidam a perturbar.  

 Em Wiriyamu, olhar(es) sobre o massacre autorizado e registado, a 

violência que também surge em Noratlas, no episódio da bandeira hasteada graças 

à brutalidade de abandonar vivos em alto mar. Em Soldado, a infância da época que 

hoje é a geração dos meus pais, influenciada também pela propaganda que hoje 

perdura, de um colonizador brando e pacifico. Em Assimilar, e em Rapidamente e 

em Pedra, o (re)colonizar, após o início da guerra, o racismo, a tortura e a sede de 

impor pela força o império português da ditadura fascista, que tem rostos vivos 

pelos pingos da chuva. 
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65.  André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
Wiriyamu, 2022, Fotografia Plástica, inkjet print, 30x30 

67. André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
Noratlas, 2022, Fotografia, inkjet print, 30x30 

 64. André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
Youth?, 2022, Fotografia, inkjet print, 30x30 

68. André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
Portugal é um país pequeno, 2022, Fotografia,  
inkjet print, 30x30 

 63 André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
Assimilar, 2022, Fotografia, inkjet print, 30x30 

66.  André Araújo, Silence Into Matter. Contact Sheets: 
(Rapidamente) e em Pedra, 2022, Fotografia, inkjet 
print, 30x30 
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3.3.2 – Silence Into Matter – Modos descobertos 

 
   

 Ora, este percurso foi-me, desde a primeira hora, inundando de 

chamamentos sonoros. Sendo que qualquer cenário bélico está naturalmente 

carregado de som, a Guerra de África, por consequência da sua natureza intrínseca, 

incorporou várias camadas que me convocaram das mais diferentes maneiras: toda 

a trama de tiros e armamentos; o indicativo da Rádio Libertação, órgão de 

comunicação do PAIGC; os gritos de guerra dos patriotas africanos; as largas 

colunas militares recebidas com entusiasmo; as canções da propaganda do regime 

fascista português; a história da Guerra Colonial pode também ser contada através 

destes e de muitos outros sons.  

 Dentro das emissões da Rádio Portugal Livre10 disponíveis nos Arquivos da 

RTP estão alguns trechos da cobertura ao PAIGC, na Guiné-Bissau, no final da 

década de 60, que, juntamente com discursos de figuras como Amílcar Cabral, tem 

ligeiros momentos de reportagem no terreno e entrevistas às populações. Para 

quem está em Portugal e ouviu esta emissão, imagino a surpresa que foi ouvir sons 

africanos: uma aproximação à realidade que, se hoje nos parece relativamente 

óbvia, para quem estava dentro de um regime opressor das liberdades de 

informação pode ter sido das primeiras vezes a ouvir aquelas línguas e dialectos, 

potencialmente até aquele tipo de música e de percussões.  

Apesar de, por motivos óbvios, não ter sido certamente ouvida por muitos 

(aqueles que ouviram estavam identificados com a causa da libertação), intrigou-

me esta relação de descobrir uma realidade através de um som. Para tal, retirei um 

ligeiro excerto de uma entrevista a uma enfermeira guineense para ser a base do 

trabalho a que viria a juntar um vídeo que creio corresponder igualmente à 

premissa da descoberta da realidade. Num programa da RTP, de 2005, Massacres 

em Moçambique, são descritos vários episódios, designadamente Mukumbura e 

 
10 Rádio Portugal Livre, que funcionou a partir de Bucareste, e ao longo de 12 anos, emitiu 
entrevistas a figuras da oposição, eram relatados os acontecimentos e o progresso da luta contra o 
regime, e divulgados apelos de operários, nas fábricas, e de mulheres, nos bairros. 
https://www.museudoaljube.pt/2021/03/12/radio-portugal-livre/  

https://www.museudoaljube.pt/2021/03/12/radio-portugal-livre/


76 
 

Wiriyamu e, num trecho, é recuperada uma filmagem de arquivo em que duas 

crianças descrevem a um jornalista americano o seguinte episódio:  

 

Os portugueses disseram que estávamos a mentir e continuaram 

a bater-nos. Depois, os portugueses disseram que nós também éramos da 

Frelimo porque lhes devíamos ter dito que havia gente estranha a pôr 

minas.  Depois, os portugueses disseram a uma mãe da aldeia para pôr o 

bebé no almofariz de milho e esmagá-lo. A mulher resistiu, e os 

portugueses agarram-na e começaram a feri-la com lâminas de barbear. 

Depois, puseram sal nas feridas. Ela acabou por desmaiar, e os 

portugueses pareciam muito contentes. (RTP, 2005) 

 

Modos Descobertos é um trabalho de vídeo-instalação onde a interacção 

digital entre o som e a imagem estabelece um roteiro para um momento de 

revelação, ainda que codificado ou até ilegível. Os documentos de arquivo 

supramencionados foram trabalhados em conjunto no Max/Msp, com vista a criar 

este registo de quase obstáculo às figuras que, por via das texturas sonoras, vão ora 

emergindo, ora dissipando-se. Parte imediata desta leitura é a presença de legendas 

ilegíveis, mas também os rostos que, a certo ponto, parecem emergir. Do mesmo 

modo, a palavra emerge completamente desfigurada e rompida, tornando 

impossível a sua compreensão.  

 

É um trabalho onde a presença temporal é chave para a compreensão, tendo 

também em conta a forma de instalação, onde a televisão moderna choca com o 

formato do vídeo em quadrado, afirmando essa relação como tempo. Do mesmo 

modo, tanto a imagem como o som vão tendo falhas de transmissão, algo que não 

só estabelece a relação sinestésica, como parece remeter para erros de natureza 

digital e, portanto, da actualidade.  

Assim, quase que obriga a uma pergunta lógica: porquê eu, neste tempo em 

que consigo ver tudo, não vejo o que está à minha frente? Porque é que eu não o 

entendo? Com o passar do tempo, tudo está descoberto, o que não significa 

necessariamente estar tudo visível, claro e inteligível, sobretudo para todos.  
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André Araújo, Silence Into Matter: modos descobertos. Video-Instalação, 2022 

69 e 70. André Araújo, Silence Into Matter: modos descobertos, 2022, video-
Instalação, 3’52”, loop 
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3.4 Do arquivo pessoal à memória colectiva 

 

 Ao longo do presente documento, foram referenciados 

diversos exemplos de artistas cuja prática deambula pela ténue 

fronteira entre o arquivo pessoal e a memória colectiva, 

utilizando registos ou documentos de diversas origens, 

designadamente seus ou de seus antepassados. Desde Christian 

Boltanski, na usurpação quase compulsiva de todas as 

memórias de desconhecidos, até aos artistas ainda agora 

observados nas práticas de utilização de arquivos pessoais no 

contexto da Guerra Colonial: em todos eles, os simbolismos 

presentes nas memórias pessoais, aquelas que carregamos e 

guardamos de geração em geração, são foco de atenção e 

posterior tratamento artístico. 

 Pierre Nora observa a necessidade contemporânea de 

criar arquivos e de, por conseguinte, estabelecer Lugares de 

Memória onde se pretende a cristalização do tempo, seja 

resultado da conservação de experiências colectivas ou 

individuais. Nora justifica esta acção pelo facto de hoje em dia, 

a sociedade ser absolutamente incapaz de gerar memórias 

expontâneas:  

 

  The fear that everything is on the verge of 

 disappearing, coupled with the anxiety about the 

 precise significance of the present and uncertainty 

 about the future, invests even the humblest testimony, 

 the most modest vestige, with the dignity of being 

 potentially memorable. (Nora, 2012, p. 62).  

 

 A cristalização da lembrança não pode ser desassociada 

à consequente transmissibilidade, por via do simbolismo 
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presente na transformação de experiência pessoal em algo 

consciencializado por todos aqueles que não a viveram.  

 Naturalmente, os importantes momentos definidores da 

nossa história – especialmente no universo da cultura ocidental 

– comprovam a capacidade de certos fragmentos vividos por 

uns, serem sentidos por muitos. Sob Céus Estranhos é um 

trabalho do fotógrafo português Daniel Blaufuks que embarca 

no universo de vestígios da experiência de refugiados da Europa 

Central, durante a Segunda Guerra Mundial, através do 

património da sua família, seja em fotografias, objectos, 

comidas, costumes e memórias. Num delicado e até comovente 

balanço entre a memória colectiva e individual, Blaufuks 

materializou em filme e livro o seu percurso que, através do seu 

passado, mobiliza empaticamente em torno de uma narrativa 

que não pretende descrever, antes, na sua natureza imperfeita, 

comunicar traços da experiência da comunidade judaica, em 

fuga do Nazismo, graças à fotografia e a curtos textos.  

 

  

 

71. Daniel Blaufuks, Sob Céus Estranhos: Uma História de Exílio, 2007 
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 O seguinte subcapítulo aborda dois trabalhos de 

natureza distinta. Em Quatro Contos Longos, é feita uma 

abordagem em torno da obra de W.G.Sebald, Os Emigrantes, e 

em Chamamento o arquivo pessoal de filmagens do “primeiro-

primeiro de Maio” de 1974, no Porto, é utilizado ao serviço de 

uma construção colectiva. Contudo, ambos reflectem sobre a 

capacidade das memórias pessoais e subjectivas, quando 

escavadas e exploradas, atingirem um ponto de 

intersubjectividade e, por conseguinte, de natureza colectiva. 

 

3.4.1 – Quatro Contos Longos – Instalação Sonora 

 
 A ligação entre Blaufuks e W.G. Sebald não é acidental, 

aliás, o próprio fotógrafo descreve a sua relação com o escritor 

alemão enquanto “alguém que eu encontrei como uma alma 

gémea” (Blaufuks, 2010). Essa relação assumiu diversas formas, 

seja no universo académico, onde Blaufuks recentemente 

concluiu o Doutoramento na University of Wales, onde estuda 

a relação de Sebald com a fotografia, seja no universo da criação 

artística, em várias exposições e trabalhos, em que se destaca a 

exposição Toda a Memória do Mundo, parte um, no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, onde mostra parte de 

Austerlitz, de W.G. Sebald e L ou le souvenir d'enfance, de 

George Perec. 

 Daniel Blaufuks descreve o tratamento da imagem no 

trabalho de Sebald da seguinte forma: 

 

  Nada no Sebald é explícito, tudo no Sebald é 

 coincidência sobre coincidência e quando achamos que 

 é mentira o que ele está a dizer, ele põe-nos uma 

 imagem que aparentemente prova que é verdade – 

 como se uma imagem não pudesse ser também uma 

72. Daniel Blaufuks, Toda a Memória 
do Mundo, parte um, 2014 



81 
 

 mentira. Essa imagem é toda uma espécie de 

 encenação. (Blaufuks, 2010). 

 

 Vários autores afirmam a obra de Sebald como um 

exemplo da literatura da “pós-memória”, numa evocação ao 

conceito de Hirsch analisado anteriormente. Em vários livros, o 

narrador parece justamente assumir uma postura de 

desconhecimento parcial de uma realidade que vai 

descrevendo, tremendamente marcada pelas temáticas do 

holocausto e da Alemanha e Europa pós-guerra. 

 

Sebald trabalhou de perto com a temática da memória, 

para quem é “what qualifies us as emotional creatures, 

psychozzotica or however one might describe them. And I 

think there is no way in which we can escape it” (Sebald, 1997, 

p. 56).  

Um dos pontos de destaque da sua obra é o facto do 

texto aliar-se a reproduções de imagens fotográficas, o que 

73. W.G. Sebald, Os Emigrantes, 1996 (Edição Inglesa) 
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levou a atenção de muitos críticos e autores que identificaram 

esta prática como fascinante e inovadora no universo da 

literatura (Long, 2007, p. 46). A imagem surge como ferramenta 

na exploração da memória, graças à sua capacidade mnemónica 

e inscrição de quase comprovação de uma narrativa. Sebald 

descreve o papel da fotografia no seu trabalho da seguinte 

forma:  

 

  I think that they (as fotos) have two purposes in 

 the text. The first and obvious notian is that of 

 verification- we all tend to believe in picture more 

 that we do in letters. Once you bring up a photograph 

 in proof of something, then people generally tend to 

 accept that, well, this must have been so. (…) The other 

 function I see is possibly that of arresting time. (…) You 

 are taken out of time, and that is in a sense a form of 

 redemption, if you can release yourself from the 

 passage of time. (Sebald, 1997, p. 41). 

 

O meu percurso na literatura de Sebald iniciou com a 

obra Os Emigrantes, de 1992 e editado pela Quetzal Editores em 

2013.  

Enquanto narra e documenta a vida e as 

vicissitudes de quatro judeus expulsos das suas terras - e 

num tempo em que se cultiva o esquecimento -, W.G. 

Sebald reaviva a memória de um período da História 

recente europeia, cujos acontecimentos determinaram 

dramaticamente o destino individual. Mas, se por um lado 

Os Emigrantes, é uma evocação do exílio e da perda, por 

outro, é também a de um tempo reencontrado, nas 

viagens que esses homens empreenderam no Mundo - em 
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busca de si e de um lugar para viver, e o seu triunfo sobre 

a dor da separação e da morte. (Quetzal Editores, 2013) 

Entendo que Sebald personifica o registo descrito no 

início deste subcapítulo, uma vez que a sua obra reside num 

limbo entre a realidade e a fantasia, a investigação e a ficção, o 

pessoal e o colectivo, onde o detalhe, a história e o passado 

mobilizam numa prosa delicada e imersiva, ao ponto de Susan 

Sontag ter descrito Os Emigrantes do seguinte modo: “Não 

conheço nenhum livro que melhor transmita o complexo destino 

de um europeu perante o fim da civilização europeia.” 

Por tudo isto, a leitura de Sebald perturbou-me 

significativamente, uma vez que, surgindo numa época em que 

meditava sobre esta problemática da transmissão empática da 

memória, apresentou-se como um exemplo emocionalmente 

forte deste trajecto. 

Quatro Longos Contos é extraído do subtítulo de Os 

Emigrantes, presente em algumas edições do livro, remetendo 

o leitor para o facto de o livro conter quatro narrativas. Ora, se 

Sebald usa o texto e a imagem enquanto expressão narrativa, 

decidi explorar de que forma o som pode atingir esse impacto 

emocional. Assim, desde a primeira hora estive sempre longe 

de alguma tentativa de “musicar” a obra, inclusivamente 

distante de uma espécie de retracto sonoro de uma experiência 

de leitura.  

O ponto de contacto é somente o de materializar esta 

quase indescritível conexão entre o passado e o presente, sob a 

forma narrativa. Para isso, fiz quatro composições musicais que, 

na verdade, pouco ou nada possuem de fonte arquivística, mas 

desde logo servindo-se da premissa da capacidade da música de 

transportar quem ouve para uma realidade distinta. 

Foram desde sempre pensadas do ponto de vista da sua 

forma instalada, que foi sendo construída paralelamente. 
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Pensei nos telefones antigos, por remeterem para essa conversa 

antiga, quase como se toda e qualquer voz, nestes speakers 

tivessem de vir do passado. Contudo, surgem enquanto linhas 

suspensas, em loop, à espera de quem as queira ouvir, 

abandonadas até ao próximo curioso as escutar. 

 

  

74. André Araújo, Quatro Longos Contos, 2022, instalação sonora 
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3.4.2 – Chamamento – Performance de Som e Imagem 

  
 Num registo distinto da transformação do pessoal em colectivo está a 

Performance de Som e Imagem Chamamento, da autoria de André Araújo, Nuno 

Sousa e Eduardo Dias. Trata-se da utilização de filmagens pessoais que me 

chegaram do “primeiro-primeiro de Maio” na cidade do Porto, em 1974.  

Do ponto de vista da forma, foi uma das primeiras experiências de ligação 

entre o som tocado ao vivo e a imagem. Ao saxofone, processado digitalmente por 

um conjunto de pedais, juntou-se a bateria, também ela preparada com microfones 

de contacto e sensores de toque que, digitalmente, criaram uma trama intensa e 

evocativa 

O aspecto que considero interessante neste tipo de trabalho prende-se com 

o facto de, à primeira vista, tratar-se de uma simples evocação, numa forma de 

quase homenagem a um determinado momento histórico. Contudo, deverá 

emergir a seguinte pergunta: qual o papel dessa mesma evocação, e qual o 

significado de o fazer hoje?  

É neste campo que acredito que entra o impacto da música na percepção de 

uma determinada realidade. O conjunto de texturas intensas, que se cruzam com 

frases de chamamentos contribuem para uma ligação emocional a um vídeo 

carregado de gente que colectivamente saiu à rua para, com um sorriso (e quase 

todos o carregam), demonstrar um espírito de unidade. Sensação de esperança que, 

ao dias de hoje, fez-se vencer por um conformismo individualista que reside na 

nossa sociedade. 

 

 

 

  

  



86 
 

  

  

  

  

 

 75. André Araújo, Nuno Sousa, Eduardo Dias, Chamamento, 2021, Sound and Image Performance, Ferro 
Bar, Porto, https://youtu.be/AUdJysVF4p0 
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3.5 Experienciar o Antropoceno. Uma Viagem 
Transdisciplinar pela subida das águas do mar 

 
De acordo com o recente Relatório Especial sobre a 

Subida do Nível do Mar e Implicações para as regiões “Low-

Lying”, Costas e Comunidades para o Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC), a taxa do Nível Médio 

Global do Mar (GMSL) está "a subir e a acelerar", uma vez que 

a soma da contribuição dos glaciares e da camada de gelo é 

agora a sua fonte dominante. (Oppenheimer, et al., 2019) 

A principal causa do GMSL, que passou de 1,4 mm/ano 

no período de 1901-1990 para 3,2 mm/ano no período de 1993-

2015, é apresentada como sendo a "força antropogénica", que é, 

de facto, a acção humana. Ao longo do relatório, são 

apresentados vários riscos e impactos, desde os efeitos 

socioeconómicos até às questões ambientais naturais, passando 

pelos nossos ecossistemas e pela saúde mundial. 

A reflexão sobre este grande problema é o 

enquadramento para os trabalhos que se vão seguir. Esta 

relação entre os artistas e as alterações climáticas é um tema 

actual que está a criar bastante debate. Num artigo para o jornal 

britânico The Guardian, Andrew Simms, ao recordar o desafio 

brechtiano de ver a arte não como um espelho, mas como um 

martelo para moldar a realidade, envia a mensagem clara: 

"climate action abohors a cultural vacum" (Simms, 2015). 

A partir dessa premissa, é possível compreender as obras 

de arte de vários artistas como Waterlicht, do Studio 

Roosegaarde, Ice Watch de Olafur Eliasson ou David Buckland 

com Ice Texts – em que todas obras que criam consciência para 

a mudança climática, mais especificamente, para a água, e são, 

naturalmente, referências importantes para este estudo. 

 77.  Studio Roosegaarde, Waterlicht, 
Intervenção no espaço público, 2015 

 76.  Olafur Eliasson, Ice Watch, 2014,  
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Contudo, segundo Roosen, Klockner e Swim, nem todos 

os trabalhos da Climate Art têm o mesmo nível de eficácia no 

envolvimento e engajamento do público. Assim, são 

apresentados vários aspectos que são considerados importantes 

para qualquer "obra de arte sobre as alterações climáticas" para 

integrar, por exemplo, “making use of narrative or metaphor, 

prompting awareness, attention, and reflection (…) providing a 

way to visualize climate change and giving the audience a 

personal experience of the issue (…) inducing a (positive) 

emotional response, especially when this includes inspiration.” 

(Roosen, Klöckner, & Swim, 2018, p. 98). 

LIMBO e Ice Veins Ressonating são trabalhos que partem 

desta perspectiva para procurar criar esta conexão empática de 

consciencialização e, por outro lado, de larga reflexão colectiva 

sobre a relação entre o homem e o mundo. Não obstante a 

partirem deste enquadramento comum, são trabalhos bastante 

distintos, designadamente do ponto de vista formal: LIMBO é 

uma performance de som e imagem enquanto que Ice Veins 

Ressonating é uma activação de uma instalação sonora. 

Afastam-se, enquanto formas bastante distintas de trabalhar o 

arquivo. Contudo, partilham o facto de terem sido produzidos 

em grupos, algo que foi, desde os meus primeiros esboços, 

pensado para ir ao encontro de uma experiência colectiva, 

inclusivamente a partir da criação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. David Buchland, Ice Texts: Will you 
look?, 2005-2009, fotografia 
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3.5.1 – LIMBO – Sound and Image Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMBO (2021) é uma performance de Live Sound e Live Visuals da autoria 

de André Araújo e Nuno Sousa que reflecte sobre a subida do nível do mar e o seu 

impacto e efeitos nas nossas cidades e países. Sendo tanto a imagem como o som 

construído numa performance improvisada, o método sobre o qual a própria é 

construída – ligando intrinsecamente ambos os médiuns –  tem camadas de 

complexidade que não se esgotam numa perspectiva técnica. Essa relação 

sinestésica destaca-se pela sua natureza dialéctica: como construir um som 

pensando num impacto visual e como construir a imagem para ser "perturbada" 

pelo som. Ou, em termos mais simples, como pintar com música e como tocar 

música com tinta. A partir disto, a viagem sobre o nosso impacto na perda das 

nossas cidades, da nossa biodiversidade e sobre o nosso património, é um acto 

meditativo, imersivo e reflexivo, e uma experiência tanto pessoal como colectiva. 

O conjunto do conteúdo visual foi questionado desde o início do processo. 

Percebemos que a interacção entre duas esferas permitiria um resultado 

interessante, mantendo simultaneamente uma forte coesão com o tema principal. 

79.  André Araújo e Nuno Sousa, LIMBO, 2021, sound and image performance, 
https://youtu.be/rBG6QaxVW34 
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Estruturalmente, existem duas esferas, uma que tem como base imagens de 

arquivo do globo e representações do nível do mar com as respectivas 

representações gráficas, ao longo dos anos, e a outra camada, em partes 

translúcidas e transparentes, envolve a primeira como que uma atmosfera. 

Foi também muito interessante colocar imagens que aparecem 

frequentemente em 2D, como a evolução do nível do mar, o degelo ou o aumento 

da temperatura dos mares, em 3D. Isto permite-nos afirmar que estas questões são 

o "nosso" mundo. Estes "mundos" são de facto o Planeta Terra e, desta forma, é-se 

capaz de o identificar de forma aprofundada. Isto porque, na maior parte das vezes, 

estamos habituados a ver a representação gráfica destes problemas em mapas e 

gráficos planos que se afastam da forma como vemos, pensamos e sentimos o nosso 

mundo que é, pelo menos para a maioria, na forma de um globo e não de um plano. 

Como em Os Nossos Seres São Iguais, as imagens foram concebidas não só 

para reagir ao som, mas também para emergir e marcar a sua presença com uma 

intensidade de cor e luz de acordo com o som. Isto permite momentos fortes de 

ligação clara entre o áudio e o visual. O ambiente global criado por estes dois 

componentes é consolidado pelo foco na forma de globo simples projectado sobre 

o espaço. Muitas vezes, neste género de performances audiovisuais ao vivo, é 

habitual associar apenas sons com fortes movimentos de luz intermitentes. O 

nosso objectivo era também criar um ambiente mais meditativo, não agressivo, 

 80. Layout da inteface no Blender3d durante a performance 
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mas um espaço reflectivo onde a imagem e o som não precisam de um movimento 

intenso para criar uma relação sinestésica. 

A elaboração da componente visual constitui, em primeiro lugar, um 

estabelecimento do que seriam camadas de conteúdo e efeitos de base. Estes 

componentes foram concebidos com uma estrutura processual que permite a 

interferência de qualquer tipo de input nas variáveis do sistema, a que mais tarde 

foi acrescentada a interacção de certas frequências nas variáveis dos componentes 

visuais. 

Dentro das estruturas dos componentes visuais, existe um grande número 

de variáveis ou variações que foram atribuídas ao tempo, mas que foram alteradas 

às variáveis que provêm do som. O software Blender3D permite a entrada ao vivo 

do áudio e interpreta-o como um conjunto de frequências que são depois 

associadas às variáveis visuais e, dessa forma, fazem-nas flutuar com o som.  

Sobre a construção da concepção do som e do ambiente musical, há duas 

dimensões que requerem mais detalhe: por um lado, o próprio som – como é 

construído, a sua construção improvisada e como se relaciona com as gravações 

sonoras de arquivo e, por outro lado, as adaptações necessárias para fundir com o 

lado visual, voltando à ideia de "como pintar com música", ou seja, como criar uma 

música para os seus impactos visuais. 

O som tem um papel central na criação de um ambiente reflectivo. De facto, 

não só pelo seu impacto no lado visual e, consequentemente, na construção da 

narrativa ao longo da actuação, mas também pelo seu carácter meditativo e 

reflexivo que liga o público à peça e, por essa razão, ao tema e à narrativa. 

O som tem duas camadas principais que interagem. Primeiro, o som ao vivo 

processado do saxofone, com vários efeitos áudio que ecoam e distorcem as 

melodias, dão como que a impressão de que vêm de debaixo de água. De facto, o 

público poder identificar que as melodias vêm de uma pessoa que está a tocar não 

é um pormenor. É uma mão humana que está a produzir os sons como é uma mão 

humana que está a produzir os sons que têm impacto no visual do globo e é uma 

mão humana que, infelizmente, está a produzir os efeitos no GMSL. Além disso, as 

melodias que recordam a ideia de memórias são também características humanas 

que acrescentam camadas de envolvimento. 
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Por detrás de tudo isto, existem camadas de gravações sonoras subaquáticas 

de diferentes profundidades (2m, 5m e 10m). Além disso, as gravações sonoras dos 

golfinhos intensificam-se num diálogo com as melodias. Os golfinhos, bem como 

as baleias, estão sob uma enorme ameaça de extinção por conta das alterações 

climáticas e da subida do nível do mar, uma vez que pode afectar “the timing and 

ranges of their migration, their distri-bution and even their ability to reproduce”  

(WDC Whales and Dolphins Conservation, 2021). 

Uma vez que o som é também avaliado pelo seu impacto visual, e a forma 

como a comunicação é feita através da leitura das suas frequências, algumas 

considerações são importantes para compreender a resposta a estes desafios. Em 

primeiro lugar, é importante construir um “pedal sonoro” para desencadear os 

efeitos sobre o globo, caso contrário não existiriam, pois dependem do som a 

aparecer. Após a estabilização do pedal, é importante criar diferentes texturas para 

que o globo mude e evolua em diferentes formas. A utilização de um espectro que 

apenas capta as frequências ajuda a não haver necessidade de grandes flutuações 

de intensidade. 

 

3.5.2 – Ice Veins Ressonating  – Activação de Instalação 

 

O Ice Veins Ressonating é a ativação de uma instalação sonora da autoria de 

André Araújo, Eduardo Dias e Diogo Rodrigues. Nasceu da questão: "como é que 

soam os glaciares ao derreter?" É-nos frequentemente oferecida uma noção 

explicativa e teórica do fenómeno como uma entidade abstracta e distante, uma 

vez que o degelo acontece a tal distância que nem sequer o ouvimos, apesar de ser 

também consequência de acções humanas. O trabalho consiste em activar 

estruturas de gelo com Hidrofones DIY no seu interior que captam os sons deste 

descongelamento como se, numa experiência emocional e imersiva, os glaciares 

nos falassem do que sentem, do que experimentam e do que testemunham.  
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81-87. André Araújo, 
Eduardo Dias, Diogo 
Rodrigues, Ice Veins 
Ressonating, 2022, 
sound design 
performance, KISMIF 
International 
Conference 2022, 
Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto 
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O trabalho implicou, em primeiro lugar, a construção de Hidrofones a partir 

de peças Piezo. Depois, foi colocada essa peça dentro de uma pequena lata de 

conserva circular para posteriormente ser soldada a um cabo eléctrico, ele próprio 

soldado a um Jack 6.3mm. A seguir, o interior da lata é preenchido por silicone. 

Após secar, o microfone é imerso numa tinta com poliuretano que, após secar, cria 

uma membrana impermeabilizante e resistente ao frio. 

 

Conforme é possível de entender pelas imagens acima, a estrutura foi feita 

de betão, com a premissa de que o suporte do gelo e a taça que recolhe a água 

fossem uma só peça. Desde a antiguidade, a taça é associada ao sangue e à vida e, 

naturalmente na tradição bíblica, a sua associação a momentos solenes é 

reafirmada. O facto de ser de um material, como o betão, que inspira a resistência, 

solidez e perenidade contribui para uma forte imagem, graças ao gelo que vai 

derretendo, como que sangrando, para essa estrutura. 

No que diz respeito à componente sonora, o papel do hidrofone é chave no 

processo. Os sons obtidos pelo contacto do gelo e do seu próprio derretimento são 

processados no programa AbletonLive, com vários pedais de efeitos como Delay, 

Echo, Ressonators, etc. A estes juntam-se alguns registos do degelo de glaciares, 

activados com o toque no gelo, que compõem uma trama sonora em crescendo de 

intensidade, uma vez que quanto mais derrete mais som é gerado.  O som dos 

glaciares é muito interessante graças ao libertar de bolhas de ar com centenas de 

88. Secagem dos Hidrofones  89. Construção da 
Estrutura de ferro e betão 

  90. Esquema da peça 



95 
 

anos. Contudo, o trabalho sonoro não se aproxima minimamente de uma descrição 

efectiva do som dos glaciares. Antes, o resultado é uma experiência 

emocionalmente intensa que se serve do degelo para gerar questionamentos e 

conflitos interiores e, se possível, mobilizadores em torno da problemática.  

 

  Human action – represented here in the figure of a very present 

 performer - not only causes the thaw to ice, but gives the illusion that it is 

 indeed bleeding, as if the water from the melting ice is actually blood, in a 

 powerful metaphor and visual appealing texture that illustrates not only 

 the bleeding that is the defrost, but also its impacts on life as we know it, 

 both for so many species and ecosystems that are already suffering from 

 rising sea levels and for human life as we know it. (Araújo & Dias, 2022, p. 

 180). 

 

91. Uma das estruturas da peça Ice Veins Ressonating de André Araújo, Eduardo 
Dias e Diogo Rodrigues, 2022 
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Considerações Finais 
 

 

Após estabelecer conceptualmente a memória como uma construção social 

tanto individual como colectiva, foi interessante reconhecer o alcance da sua 

subjectividade que resiste ao mais intenso posicionamento presente na prática 

artística do autor apresentada no presente documento. Por proclamatório que seja 

o registo de alguns trabalhos, são sempre capazes de gerar posicionamentos muito 

distintos, o que não só é fascinante como verifica que a nossa relação com a 

memória é muito mais conflituante e contrastante que equilibrada, resolvida ou 

fechada. 

A opção metodológica de utilizar diferentes arquivos, num espaço temporal 

curto (um ano lectivo), revelou-se profícua dando a conhecer a multiplicidade de 

conexões empáticas sobre a memória. Contudo, em cada um dos subcapítulos seria 

interessante emergir mais profundamente, através de uma condição mais intensa, 

quer do ponto de vista da subjectividade ou intersubjectividade. Cada um dos 

subcapítulos que integra o Capítulo II, poderá muito bem ser o mote para uma 

outra investigação ou pesquisa autónoma. Assim, a presente pesquisa posiciona-se 

através de um entendimento capaz de absorver novas experiências, quer por via do 

grau de aprofundamento, quer por via da exploração de outros arquivos e outras 

memórias.  

Noutro plano, importa reconhecer que o universo do cruzamento da prática 

artística, designadamente de exploração in loco, merece superior atenção acerca do 

relacionamento com as metodologias das ciências sociais, não para se substituir a 

ela, muito menos para procurar desenvolver o mesmo tipo de trabalho ou 

conhecimento, antes para entender que adaptações, convergências e pontos de 

discussão, ou mesmo discórdia, podem existir favoravelmente quando se trata de 

uma proposta de investigação: pela via de entrevistas, diálogos, testemunhos, 

muitos dos quais foram desenvolvidos  neste trabalho num registo de natureza 

empírica. 

Os resultados desta pesquisa devem ser entendidos com um contributo para 

a afirmação de um posicionamento que encara a arte como capaz de integrar visões 

do passado através da sua natureza reflexiva e, sobretudo, passível de gerar 
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empaticamente diálogos – individuais e colectivos – no seio dos mais diversos 

enquadramentos mitopoéticos. Não se tratando de uma novidade, juntar-se-á 

certamente ao contributo de muitos artistas (muitos deles referenciados ao longo 

do documento) que materializam no seu trabalho este princípio, ao tratar a 

memória ou ao ter como ferramenta o arquivo. 

Não obstante muitos destes trabalhos já terem sido ou estarem a ser 

exibidos em diferentes contextos, num futuro próximo irão integrar uma exposição 

final, em data a definir. 
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