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Resumo

Nesta tese, que finaliza o mestrado em Arte Multimédia, elaboro uma 
pesquisa acerca da minha prática artística, que é o ponto de costura que 
conecta,  mais  ou  menos  solidamente,  os  vários  episódios  de  uma 
trajectória.  Partindo da sobreposição de  significados  entre  os  termos 
«erro» e «errância», acomunados pela mesma raiz etimológica, o estudo 
tem como eixo mediador  o  processo  de perca  de objectividade  e  as 
dificuldades classificatórias da arte contemporânea. Para compreender 
este  processo,  foi  necessário  analisá-lo  a  partir  de  duas  dimensões 
diversas:  a  temática do erro  leva-nos a  tratar  modalidades  operativas 
desviantes em relação ao  status quo, enquanto a errância faz alusão a 
uma contínua actividade  experimental,  que  afirma a  importância  da 
incerteza como motor do conhecimento artístico. No intermédio deste 
percurso,  sendo  a  Performance/Instalação  o  domínio  prioritário  de 
investigação, segue-se o desafio de ressemantizar e inquirir os limites do 
conceito  de  performance,  que  se  constitui  hoje  como  um paradigma 
invasor dos diferentes discursos artísticos. Suportada pelo pensamento 
de artistas (Fiete Stolte, Florian Slotawa, Charles Ray, Maria Thereza 
Alves), historiadores (Nicolas Bourriaud, Dorothea von Hantelmann) e 
filósofos  (Zygmunt  Bauman,  Edgar  Morin,  Henry  David  Thoreau, 
Michel Maffesoli), esta dissertação defende a positividade do erro, que 
joga  com  as  formas  como  estruturamos  o  mundo,  evidenciando  o 
descompasso  que  existe  entre  o  que  chamamos de  normalidade  e  a 
realidade.  Os três  vídeos,  que fecham a componente prática da tese, 
funcionam como marcadores,  sublinhando determinados aspectos do 
real a partir do seu potencial simbólico

Palavras-chave

erro /norma / errância / performativo / radicante
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Abstract

This thesis, that concludes the Masters in Multimedia Arts, elaborates a 
survey about my artistic practice, which is the link that connects, more 
or less  firmly,  the various episodes of a trajectory.  Starting from the 
overlapse of meanings between the words «error» and «wandering», that 
share the same etymological root, the mediating axis of this study is the 
process  of  the  loss  of  objectivity  and the classificatory  difficulties  of 
contemporary  art.  To  understand  this  process,  it  was  necessary  to 
analyze it from two different dimensions: the thematic of the error leads 
us to treat the operational modes that deviate in relation to the status  
quo,  while the wandering alludes to an ongoing experimental  activity 
that affirms the importance of uncertainty as the driving force of the 
artistic  knowledge.  During  this  itinerary,  due  to  the  fact  that  the 
priority  domain  of  this  research  is  in  the  area  of  Performance/ 
Installation,  we  challenge  the  aim  of  resemantizing  the  word 
«performance», which nowadays is an invading paradigm of the artistic 
discourses.  Supported by the thought  of  artists  (Fiete  Stolte,  Florian 
Slotawa,  Ray  Charles,  Maria  Thereza  Alves),  art  historians  (Nicolas 
Bourriaud,  Dorothea  von  Hantelmann)  and  philosophers  (Zygmunt 
Bauman, Edgar Morin, Henry David Thoreau, Michel Meffesoli), this 
dissertation advocates the positivity of errors, that play with the ways 
how we structure the world, highlighting the gap that exists between 
what we call normality and reality. The three videos, which compose the 
practical  part  of the thesis,  function as markers,  highlighting certain 
aspects of the reality and their symbolic potential.
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«Em que está trabalhando?», 
perguntaram ao Sr. K. Ele 
respondeu: «Tenho muito o 
que fazer, preparo meu 
próximo erro».
(BRECHT, 1965: 22)
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Introdução

O erro não se opõe à verdade como o esquecimento à 
lembrança  ou  a  ignorância  ao  conhecimento.  O 
esquecimento  nada  mais  é  do  que  a  ausência  da 
lembrança, mas o erro não é só a ausência da verdade, 
não é só privação ou negação. Talvez contenha algo de 
positivo. Se for assim, existe um problema do erro que é 
distinto do da certeza. Uma teoria da certeza não pode 
estar completa sem uma teoria do erro. (BROCHARD, 
1879: 24)

A presente investigação insere-se no contexto da fenomenologia da arte contemporânea 

e desenvolve-se a partir da convicção de que as formas do contemporâneo, através do erro 

e da crise da verdade, abrem um espaço de reflexão tanto acerca do valor da objectividade, 

acerca da complexa medição do real e do espaço de tradução dos dados sensíveis, como da 

experimentação. 

O título,  pouco  ortodoxo, mesmo sendo  evocativo,  é  uma  palavra  nova:  o  termo 

errorista não existe e portanto é necessário criar um referente para o seu significado. A pós-

modernidade negou a possibilidade de criar novos movimentos e os -ismos pertencem aos 

tempos  das  vanguardas.  Aqui  não  se  trata  de  criar  manifestos,  mas  de  esboçar  um 

conceito aberto e flexível, que se torne um eixo de conexão entre a minha prática artística 

e uma série de pistas teóricas que acompanharam o desenvolvimento desta dissertação. 

O conceito central contido pela palavra  errorista é o erro.  Os desastres e os erros são 

elementos que quebram a sossegada ordem das coisas e abrem caminhos de inesperada 

poesia e autonomia.

De facto, a avaliação do erro muitas vezes desliza entre a tendência a glorificá-lo e a  

tendência a classificá-lo como tabu. Na conotação tradicional e no uso diário o erro tem 

uma  conotação  negativa.  É  considerado  uma  aberração  em  relação  ao  status ou 

procedimento  standard,  óptimo  e  normal.  Mas  se  formos  olhar  aos  fenómenos  que 

afectam  as  diferentes  áreas  das  nossas  vidas,  uma  categorização  do  erro  não  será 

necessariamente clara e simples. 

Pode ser um direito considerar os erros absolutamente inaceitáveis em campos como a 

medicina ou a produção automática e tecnológica, por outro lado, são algo permitido ou 

mesmo necessário em disciplinas criativas: o fazer da arte pode-se caracterizar como uma 
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actividade onde a dúvida está à espreita em cada esquina e errar nem sempre é uma 

conduta inaceitável.

 Errorista é  uma  amputação,  quase  uma  paródia  da  palavra  terrorista,  que  sugere 

portanto uma ideia de oposição crítica contra a Guerra ao Terror1, que grita à invasão dos 

seres vindos de lugares afastados. 

Não queremos ser mal entendidos, como já aconteceu a Karlheinz Stockhausen. O 

mestre indiscutível da música electrónica contemporânea, deu uma entrevista no 16 de 

Setembro de 2001 (poucos dias após o atentado das Torres Gémeas), que não só o tornou 

o alvo  de reacções  violentamente  indignadas,  mas  também forçou  a  filha,  pianista,  a 

exibir-se  desde  então  sob  um pseudónimo.  Haviam,  de  facto,  razões  para  extraviar  e 

escandalizar-se, a causa da formulação excessivamente aforismática do músico acerca do 

ataque  terrorista.  À  questão  de  um repórter  que  lhe  perguntou  quais  foram as  suas 

impressões sobre a tragédia de 11 de Setembro, Stockhausen respondeu: «a maior obra de 

arte que é possível em todo o cosmo»  (SPINOLA, 2001).  Em que sentido, o terrorismo 

pode não só fazer arte, mas alcançá-la o máximo grau possível? Stockhausen foi de facto 

obrigado a  esclarecer  a  questão  alguns  dias  depois  com uma declaração.  A imprensa 

descontextualizou completamente a frase; ele queria dizer que era uma obra de arte pelo 

seu «espírito cósmico de rebelião e anarquia e pela intenção de destruir “o estabelecido”» 

(ibidem).  

Este mesmo «espírito de rebelião e anarquia» está presente no conceito de erro, que 

nos  oferece uma gama diferente de prazeres: a resistência às normas, a jóia da subversão 

anarquista, o deleite libertário em derrubar regras, hierarquias e costumes.

A dissertação compõe-se de três partes distintas. A primeira parte faz uma aproximação 

ao conceito de erro de forma teórica e especulativa. Através das análises de Edgar Morin 

observa-se como a verdade não é uma posse dada uma vez por todas, mas uma pesquisa 

inquieta, capaz de fermentar o espírito,  de vencer a sua preguiça por meio do erro,  o 

1

 A «Guerra ao Terror»  ou «Guerra ao Terrorismo»  é uma iniciativa militar desencadeada pelos Estados 
Unidos  a partir dos ataques de 11 setembro 2001. O então Presidente dos Estados Unidos, George W. 
Bush, declarou a «Guerra ao Terror» como parte de uma estratégia global de combate ao terrorismo.
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proceder  por  hipóteses  e  contestações,  colocando em discussão tudo o que  tínhamos 

adquirido. O erro lembra continuamente ao homem o limite do qual é enredado desde o 

princípio e o exorta para não querer contestar ao mundo o seu carácter enigmático e 

reconhecer a desnorteante riqueza da realidade (1.). 

Mediante  as  leituras  críticas  de  Zygmunt  Bauman  e  os  ensaios  de  Henry  David 

Thoreau explora-se como não existiria erro sem norma: a produção de um erro é uma 

desvio em relação a uma ordem socialmente estabelecida (1.1.) 

Ainda, há uma matriz conceitual mais importante na palavra errorista, não só porque 

contém o erro, mas também o errar. Errar que é uma deriva, é divagar, o errar é humano. 

Em proximidade com a teoria do sociólogo Michel Maffesoli (1.2) e do crítico de arte 

Nicolas  Bourriaud  (2.2),  nesta  dissertação  explora-se  a  possibilidade  da  errância,  de 

vaguear nos conceitos e nos signos, ao invés que seguir um percurso definido. 

No último capítulo  da primeira  parte  contextualiza-se  a  pesquisa  de forma teórica 

dentro dos possíveis padrões interpretativos dos discursos artísticos.

Mediante um breve excurso sobre o estado da arte  (2.1) observa-se como as formas da 

contemporaneidade,  privadas  de  um  modelo  de  referência,  não  fazem  mais  do  que 

vaguear,  experimentar  e  enganar-se  no  percurso  de  pesquisa  do  sentido  da  arte  no 

paradigma do presente. Com base nas teorias de Nicolas Bourriaud e nas leituras críticas 

de Dorothea von Hantelmann, a minha hipótese de pesquisa visa identificar o mecanismo 

errante de algumas formas da arte contemporânea, cujo alvo é desmontar o normal, fugir 

ao óbvio e desconstruir até as regras e convenções mais consolidadas.

 As  práticas  artísticas  contemporâneas  experimentaram mudanças  significativas  na 

compreensão  do conceito  de arte  e  dos  seus  objectos.  O capítulo  2.3  consiste  numa 

reflexão estética  a  partir  de  obras  de  arte  recentes.  Os  exemplos escolhidos  levantam 

interrogações acerca da questão da negação da materialidade ou a questão da efemeridade 

da  obra  de  arte,  mudanças  que  alteraram  por  inteiro  os  processos  de  produção/ 

circulação/visibilidade /legitimidade das obras. Os trabalhos apresentados movem-se no 

limite  entre  o  performativo  e  o  objectual  a  partir  de  abordagens  artísticas  muito 

específicas e difíceis de fixar em categorias estéticas. 

Finalmente, no terceiro capítulo,  faz-se uma apresentação do projecto desenvolvido, 
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contextualizado nas temáticas  da pesquisa teórica.  Trata-se  de um conjunto de vídeos 

baseados  em dinâmicas  de  série  e  repetição:  1  by  1,  regista  uma  acção  performativa 

absurda e repetitiva,  (O)skar (K)okoschka, é uma colecção de assinaturas do homónimo 

pintor e, por último,  Solitário (Cartas), que documenta a anomalia de um objecto –um 

baralho de cartas encontradas – e deixa aberto o campo à possibilidade de projectar uma 

performance.

Faz  parte  das  intenções  do  projecto  deixar  as  margens  dos  trabalhos  abertas  e 

indefinidas,  recusando a  ideia  de  forma  fixa.  De  resto  este  método  operativo  aberto 

corresponde ao tema que proponho tratar: casa-se a deriva do raciocínio nas falhas do 

erro.  

Relativamente às ferramentas utilizadas na investigação, em termos metodológicos e no 

que  respeita  aos  procedimentos  da  consolidação  do  presente  trabalho,  destacamos  a 

pesquisa bibliográfica; leitura de revistas, jornais e periódicos de arte; o contacto com a 

obra de artistas, em exposições, assim como mediante a visualização de catálogos; a além 

de uma pesquisa sistematica do material disponível na internet. 

Ao longo do texto desta dissertação servi-me dos seguintes critérios de redacção: pelas 

citações utiliza-se o sistema autor-data: (nome, data: página);  no corpo do texto foram 

inseridas traduções de citações para a língua portuguesa, realizadas por mim, colocando as 

citações originais em notas de rodapé; não sigo o novo acordo ortográfico. 
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1. A impossibilidade do certo

Quem pensar que nunca se engana, ou se comporta 
praticamente  como  se  nutrisse  tal  presunção,  não 
conhece  a  história  do  homem,  ou,  conhecendo-a,  não 
soube extrair daí nem o mais pequeno dos ensinamentos. 
Porque esta história, seja civil  ou científica, é toda uma 
rede de erros de pensamento. De sentimento e de acção, 
de  erros  inéditos  e  desejados,  de  erros  individuais  ou 
colectivos.  O verdadeiro  por  sua  natureza  suspende  os 
anseios; o erro ao invés é uma levedura rica de fermento, 
levanta no espírito uma inquietude, uma necessidade de 
tentar  e  de  fazer  que  não  se  adquire,  sem ser  quando 
estamos insatisfeitos […].  Este (o erro)  serve de suporte 
provisório para o edifício da verdade, como uma ponte de 
passagem  até  a  terra  prometida.  Atingido  o  objectivo, 
destruímos o suporte e a ponte, mas não nos esquecemos 
dos serviços que nos fizeram. (RANZOLI, 1913: 18)2

A noção de erro está intimamente ligada ao processo do conhecimento, ou seja aos 

procedimentos necessários para a obtenção de um resultado tão objectivo e tão verdadeiro 

quanto possível.  O conhecimento é um propósito espinhoso, mais até do que parece. 

Implica  perseguir um andamento tão errabundo como o do nosso espírito, penetrar nas 

profundezas opacas dos seus íntimos recessos.

O filósofo alemão Ernest Bloch (1885- 1977) fornece-nos uma óptima metáfora acerca 

da parcialidade da percepção humana, no livro Spuren (1930), quando refere a história de 

Sindbad o marinheiro. (BLOCH, 1959: 181). A metáfora é eficaz: depois do naufrágio, 

Sinbad consegue salvar-se junto com alguns dos seus companheiros numa ilha fértil, cheia 

de frutos, árvores de coco, pássaros, animais selvagens. Mas quando os sobreviventes ao 

anoitecer decidem acender o fogo para assar a caça, a terra treme e as árvores desfazem-se; 

a  ilha  era  de  facto  o  corpo  de  um gigantesco  monstro  marinho,  o  Zaratan  (Fig.  1). 

Durante séculos tinha dormido na superfície do mar, até o fogo queimar as suas costas; ao 

2  Chi presume di non sbagliar mai, o si comporta praticamente come se nutrisse tale presunzione, non 
conosce la storia dell’uomo, o conoscendola, non ha saputo trarne il benché minimo insegnamento. 
Poiché codesta storia, sia civile sia scientifica, è tutta una trama di errori di pensiero, di sentimento e di 
azione, di errori inediti e voluti, di errori individuali e collettivi[...]. Il vero è per sua natura quietivo; 
l’errore è invece un lievito ricco di fermenti, suscita nello spirito un’inquietudine, un bisogno di tentare 
e di fare che non s’acquista se non quando è soddisfatto [...]. Esso (l’errore) serve da impalcatura 
provvisoria all’edificio della verità, da ponte di passaggio alla terra promessa. Ottenuto lo scopo, 
distruggiamo pure impalcatura e ponte, ma non ci scordiamo i servizi che ci hanno reso.
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mergulhar no abismo, o monstro afoga todos os marinheiros nas águas turbilhonantes.

Ao abrir-se uma rachadura – de uma porta- na superfície aparentemente  compacta das 

coisas  e  do  conhecimento,  o  real  torna-se  probabilístico,  indeterminístico,  sujeito  a 

imprevistos colapsos físicos.  

A teoria do conhecimento, acerca do erro e da ilusão, é uma questão complexa que 

perpassa toda a história da filosofia, destacando-se nas teorias de alguns nomes como 

Platão, no Teeteto (386-367 a.C.), Descartes, no Discurso do Método (1637) e nas Meditações 

Metafísicas (1641), Kant, na Crítica da Razão Pura (1781), mas também em autores como 

Spinoza, no Tratado da Correcção do Intelecto (1662), e Deleuze, em Diferença e Repetição 

(1968). Um texto mais directo para a abordar a questão erro, sem nos perdermos pelos 

caminhos da filosofia, é Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, da autoria de 

Edgar Morin (1921- ), que a pedido da UNESCO, escreveu em 1999 um conjunto de 

reflexões que pudessem actuar como ponto de apoio da reconfiguração da educação no 

século XXI.

O primeiro capítulo deste estudo é dedicado exactamente a demonstrar como não 

existe conhecimento que não seja ameaçado pelo erro e pela ocasião. Antes de mais nada 

o autor  aponta  como  qualquer  transmissão de informação,  qualquer comunicação de 

mensagem, corre o risco do erro sob o efeito de perturbações aleatórias ou de ruídos.  

Neste  sentido,  o  conhecimento não é  um espelho das  coisas  ou do mundo externo,  

porque todas as percepções são,  ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais 

com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos.  Daí resultam, 

sabemos  bem,  os  inúmeros  erros  de  percepção  que  nos  vêm do  nosso  sentido  mais 

confiável: o da visão. 

Morin utiliza a expressão «calcanhar-de-aquiles do conhecimento» para indicar como a 

nossa  percepção  do  real  está  sempre  errada,  limitada  e  selectiva.  Ao  erro  perceptivo 

acrescenta-se o erro intelectual. 

Escreve Morin:

O  conhecimento,  sob  forma  de  palavra,  de  ideia,  de  teoria,  é  o  fruto  de  uma 
tradução/ reconstrução por meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está 
sujeito ao erro. Este conhecimento, ao mesmo tempo tradução e reconstrução, comporta 
a interpretação, o que introduz o risco do erro na subjectividade do conhecedor, da sua 
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visão do mundo e  dos  seus  princípios de conhecimento.  Daí  os  numerosos  erros de 
concepção e de ideias que sobrevêm a despeito dos nossos controles racionais (MORIN, 
2000: 20).

As  ciências,  por  exemplo,  permitiram  que  adquiríssemos  muitas  certezas  mas 

igualmente  revelaram,  inúmeras  zonas  de  incertezas.  O  desenvolvimento  do 

conhecimento científico é  um poderoso meio para  detectar  os  erros  e  luta  contra  as  

ilusões. Entretanto os paradigmas que controlam a ciência podem desenvolver ilusões, e 

nenhuma teoria científica está imune para sempre contra o erro.  Como escreve Isaac 

Asimov : 

O problema básico é que as pessoas pensam que “certo” e “errado” são absolutos;  
que tudo que não é perfeitamente e completamente certo é totalmente e igualmente 
errado.  Entretanto,  eu  penso  que  não  é  assim.  Parece-me  que  certo  e  errado  são 
conceitos nebulosos (…). Ás vezes é difícil acolher ou até reconhecer uma ideia nova e  
útil. Quando as pessoas pensavam que a Terra era plana, elas estavam erradas. Quando  
pensaram que a Terra era esférica, elas estavam erradas. Mas pensarmos que a Terra é 
esférica é tão errado quanto pensar que a Terra é plana: a Terra é achatada nos pólos, 
não permitindo que a chamemos de uma esfera perfeita (ASIMOV. I, 1988).

Na sua  análise  da  fenomenologia  dos  erros  durante  o  processo  de  conhecimento, 

Morin constrói uma classificação que distingue os erros da mente, os do intelecto, os da 

razão e os de paradigma.

Os enganos da mente dizem respeito à nossa estrutura mental, toma-se como exemplo 

a ideia corrente da impossibilidade de distinguir sonho e vigília, realidade e alucinação. 

Além disso, existe em cada mente a capacidade de mentir a si própria, de projectar fora de 

si  as  culpas  do  mal,  colocando-se  numa posição  egocêntrica  ou autojustificativa  (self-

deception). Uma das maiores fontes de imperfeição do pensamento é a memória, que é 

sujeita  à  degradação  e  pode  desfigurar  inconscientemente  o  facto  armazenado, 

seleccionando as lembranças vantajosas e removendo as desfavoráveis, ou vice-versa. 

Em segundo lugar Morin individualiza os erros intelectuais, que são relacionados com 

a lógica organizadora de qualquer sistema de ideias (teorias, doutrinas, ideologias).

Intelectualmente estamos sujeitos ao erro, pois as teorias resistem à informação que 

não lhe convém ou que não pode assimilar (MORIN, 2000: 22). 

Em terceiro  lugar  analisam-se  os  erros  da  razão,  que  se  por  um lado  é  a  melhor 

protecção contra as ilusões, por outro é uma das ferramentas mais poderosas de indução 
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de erros. Corre-se o risco de superestimar o poder do intelecto é preciso, desse modo, que 

a racionalidade esteja atente para não perder o sentido de auto-avaliação e autocrítica.

Morin distingue entre a racionalidade, construtiva e aberta, e a racionalização que se 

crê  racional  porque constitui  um sistema lógico  perfeito,  fundamentado na indução/ 

dedução que pode estar suportado em bases falsas e/ou mutiladas e nega-se à contestação 

de argumentos e à verificação empírica (MORIN, 2000: 23 – 24).

Outra fonte comum de erros vem da cegueira paradigmática, que é um mecanismo 

inconsciente mas irriga o pensamento consciente,  controlando-o.  O paradigma é uma 

representação abstracta de um sistema do ponto de vista do criador de modelos. Ele ajuda 

a  simular  a  realidade  e  desta  forma  a  interrogar  e  compreender  aquela  realidade,  

tornando-se um instrumento central para a teoria científica, a matemática e as ciências 

naturais.  Os  modelos  são  instrumentos  de  demonstração;  só  por  meio  de  processos 

receptivos de tradução eles manifestam a a sua substância. Todos os modelos implicam 

um processo de redução e abstracção, falsas suposições e erros.

Ainda acerca da cegueira do conhecimento, Morin diz que as ideias não são apenas 

produtos da mente, elas por vezes transformam-se em seres mentais e, seres que são, podem 

dominar-nos induzindo-nos às ilusões características dessa relação ideia (dominante) X 

sujeito (dominado). Uma ideia ou teoria não deveria ser simplesmente instrumentalizada, 

nem impor o seu veredicto de modo autoritário; deveria ser relativizada e domesticada, 

para se manter numa posição mediadora (MORIN, 2000: 28 – 30).

Uma  vez  mais,  demonstra-se  como  o  principal  obstáculo  intelectual  para  o 

conhecimento se encontra no nosso meio intelectual de conhecimento. 

De um modo geral Morin defende a necessidade de reconhecer no conhecimento um 

princípio de incerteza: 

O  racionalismo  que  ignora  os  seres,  a  subjectividade,  a  afectividade  e  a  vida  é  
irracional.  A  racionalidade  deve  reconhecer  a  parte  de  afecto,  de  amor  e  de 
arrependimento. A verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica […]; sabe que a 
mente  humana   não  poderia  ser  omnisciente,  que  a  realidade  comporta  mistério 
(MORIN, 2000: 23).

A possibilidade de conhecer depende da necessidade de considerar  a incerteza e o 

inesperado: se abandonarmos o conforto da teorização estatutária, detectaremos o  novo, 
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que não cessa de aparecer, tornando-nos capazes de revermos o nosso conhecimento e 

colocarmo-lo em constante movimento e renovação. Por meio do erro é possível tropeçar 

no inesperado: algo que foge do controlo mas é assumido como surpresa construtiva. 

Qualquer um corre o risco de passar ao lado de uma brilhante ideia, de uma intuição 

criativa, simplesmente porque não a compreendeu ou porque não cabe na sua paisagem 

mental. Quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever as nossas teorias e 

ideias, em vez de se deixar o facto novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-lo.

Para atestar a importância que a fantasia e o imaginário têm para o ser humano, Morin 

refere  um  facto  comprovado  fisiologicamente:  existem  apenas  2%  de  conexões 

neurocerebrais de entrada e saída com o mundo exterior contra 98% referentes ao seu 

funcionamento interno.

Em suma, iniciamos a análise da fenomenologia do erro pela constatação de uma crise 

própria do conhecimento contemporâneo, uma crise provavelmente inseparável daquela 

do século XXI. Por isso torna-se necessário  «conhecer o próprio conhecimento» (MORIN, 

2000: 31). Iniciámos a descoberta com base no facto que não há nenhum fundamento 

certo do conhecimento, o qual inclui sombras, ruas cegas, buracos negros. 

Saber que o conhecimento não pode ser garantido por um fundamento, não significa 

já ter adquirido um primeiro conhecimento fundamental? Talvez tenhamos que abandonar 

a metáfora arquitectónica, na qual o termo fundação assume um sentido indispensável, 

para uma metáfora musical de construção em movimento que transformaria os elementos 

que a constituem no seu próprio movimento, na sua própria errância.
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1.1 Normalização

O erro  depende  do  ambiente  no  qual  nos  encontramos  e  no  qual  actuamos.  Se 

olharmos para os comportamentos notamos que aquilo que num determinado ambiente 

é possível e aceite, num lugar diferente pode induzir a um sentimento de vergonha. Não é 

a acção em si, mas também o lugar onde se manifesta que contribui para definir se tal  

acto  seja  justo  ou  errado.  Aqui  entende-se  lugar  como  contexto  social:  em  família 

podemos, na escola não, no café é possível. Neste sentido contam também os contextos 

macro sociais: o mesmo comportamento pode ser um erro numa nação com um regime 

totalitário, ou um dever numa democracia.

É interessante como partindo do erro podemos desconstruir a força normalizadora do 

dogma e a força proibitiva do tabu.  As argumentações  de Morin evidenciam como a 

contextualização  é  condição  essencial  da  eficácia  do  funcionamento  cognitivo:  o 

conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as  

informações e os dados no seu contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a 

palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto no 

qual se enuncia, o conhecimento precisa de um contexto e assim adiante (MORIN, 2000: 

36).

Neste  sentido todas  as  determinações  propriamente  sociais,  económicas  e  políticas 

(poder, hierarquia, divisão de classes, especialização do trabalho) e todas as determinações 

propriamente  culturais  convergem  e  sinergizam  para  enclausurar  o  saber  em 

determinismos  imperativos,  normas,  proibições  e  bloqueios.  A  normatização  das 

sociedades e das suas doutrinas e ideologias dominantes dispõem, igualmente, da força  

imperativa que traz a evidência aos convencidos e da força coerciva que suscita o medo 

inibidor nos outros, provocando também erros e ilusões antagónicas ao conhecimento 

ideal. 

O poder imperativo e proibitivo conjunto dos paradigmas, das crenças oficiais,  das 
doutrinas reinantes e das verdades estabelecidas determina os estereótipos cognitivos, as 
ideias recebidas sem exame, as crenças estúpidas não contestadas, os absurdos triunfantes,  
a  rejeição  de  evidências  em  nome  da  evidência,  e  faz  reinar  em  toda  parte  os 
conformismos cognitivos e intelectuais (MORIN, 2000: 27).
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Morin fala de um conformismo cognitivo ou de imprinting cultural, um termo proposto 

por  Konrad  Lorenz  para  dar  conta  da  marca  indelével  imposta  pelas  primeiras 

experiências do animal recém-nascido (como ocorre com o filhote do passarinho que, ao 

sair  do ovo,  segue  o  primeiro  ser  vivo  que  passe  por  ele,  como se  fosse  a  sua  mãe)  

(MORIN, 2000: 28).3

Não é infrequente que aquilo que para alguns é erro,  para outros seja provocação, 

transgressão, sedimentação: o erro pode ser um desvio, ou uma inadequação às regras de 

um código, obliterando a confirmação do que é tido como certo, do que é correcto e que 

desta forma faz sentido e expressa uma significação compreensível para uma comunidade. 

Segundo os dicionários, normal é o que segue uma norma ou regra. Também se usa 

para qualificar algo que é comum, usual, de praxe. Mesmo tendo origens distintas, as duas 

definições  convergem:  normal  é  aquilo  que é  mais  comum, frequente,  que  reflecte  o 

comportamento da maioria. O risco é confundir o termo normal como sinónimo de certo 

ou correcto. 

Uma reflexão ética sobre os conceitos de norma, limite, regra e normalidade leva-nos a 

questionar se não seriam estes artifícios bloqueadores da criatividade. Como organizar-se 

socialmente sem impor obstáculos às liberdades dos indivíduos? 

Zygmunt  Bauman  (1925-)  evidência  como  a  normalidade  é  o  nome  elaborado 

ideologicamente para significar maioria (BAUMAN, MAZZEO, 2011: 72). O que mais pode 

significar normal, se não o facto de cair numa maioria estatística? E o que mais indica o 

termo  anormal,  se não pertencer a uma minoria estatística? Torna-se necessário falar de 

maiorias e minorias, porque a ideia de normalidade pressupõe que algumas unidades de 

um  total  não  se  conformam  com  a  norma;  se  cem  por  cento  das  unidades  fossem 

marcadas pelas mesmas características principais, seria difícil que surgisse a ideia de um 

standard. Assim, os conceitos de standard e normalidade implicam uma desigualdade, uma 

discrepância: a divisão de um total numa maioria e numa minoria, em um mais e alguns. 

Esta elaboração ideológica proposta por Baumann refere-se à sobreposição do deve-se com 

o é: não apenas as unidades de um determinado tipo são a maioria, mas elas são como 

devem ser, são justas e adequadas ao contrário, aqueles que não têm o atributo em questão 

3  Pierre Bourdieu teria utilizado a palavra habitus.

11



são como não devem ser ou seja erradas e inadequadas. A transição das maiorias estatísticas 

(um  enunciado  de  facto)  para  a  normalidade (um  juízo  de  valor),  e  das  estatísticas  

minoritárias para a  anormalidade, atribui uma diferença de qualidade para uma diferença 

em números: estar na minoria significa também ser inferior. A questão da «normalidade 

versus anormalidade» é a forma em que a questão da «maioria contra minoria» é absorvida/ 

domesticada e, consequentemente, fixada, na construção e preservação da ordem social 

(BAUMAN, MAZZEO, 2011: 75). 

Bauman chega a suspeitar que deficiência e invalidez, os nomes filiados (de forma mais 

politicamente correcta) da noção de anormalidade, quando se referem ao tratamento das 

minorias  como menos  que  humanos,  tornam-se  uma parte  integrante  da mais  ampla 

questão «maioria versus minoria» - e então, finalmente, um problema político (BAUMAN, 

MAZZEO, 2011: 83).  Esta questão centra-se na defesa dos direitos das minorias que os 

mecanismos democráticos existentes, com base  na incorporação do facto de  ser uma 

maioria no direito de tomar decisões vinculativas para todos, parecem ser incapazes de 

responder, gerenciar e resolver a questão. As normas surgem com a pretensão de organizar 

a  vida em sociedade.  Mas quando a  norma entra  em choque com a individualidade? 

Quando a medida de todas as coisas é o indivíduo, o choque é inevitável: não há uma  

norma absoluta que se consiga adequar perfeitamente a todas as pessoas e a todas as 

coisas.

No famoso texto de Henry David Thoreau (1817- 1862), intitulado  A Desobediência  

Civil (1849), esta questão é proposta e explorada agudamente: para dissociar-se do governo 

americano, que admitia o instituto da escravidão e praticava uma política imperialista e de 

expansão (cuja consequência directa foi a guerra contra o México), Thoreau recusou-se 

pagar  os  impostos,  defendendo que pagá-los  seria  sinónimo de consentimento com a 

conduta do governo. Claro que esta iniciativa anormal o levou directamente para a prisão. 

Escreve Thoreau:

[…] o motivo prático pelo qual se permite o governo da maioria e a sua continuidade - 
uma vez passado o poder para as mãos do povo - não é a sua maior tendência a emitir 
bons juízos, nem porque possa parecer o mais justo aos olhos da minoria, mas sim porque 
a maioria é fisicamente a mais forte. […] Não será possível um governo em que a maioria 
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não decida virtualmente o que é certo ou errado? (THOREAU, 1849: 359)4

A  anormalidade  não  é  vista  como  repulsiva  e  ameaçadora  por  causa  da  sua 

inferioridade inerente, mas sim pelo facto de contrastar com a ordem estabelecida para 

aderir às necessidades/ fantasias /expectativas dos normais - isto é, da maioria. No final, 

discriminar o que é anormal (ou seja, a condição de minoria) é uma actividade posta em 

prática para defender e preservar a ordem que é uma criação sociocultural.

Enfim, tudo gira à volta da ordem. Os vários tipos de ordens são criados à medida das 

maiorias, e assim os poucos que discordam ou abertamente se recusam a obedecer são 

considerados uma minoria, fácil de menosprezar como um desvio marginal - e, portanto, 

fácil de detectar, localizar, desarmar e oprimir. 

Seleccionar, nomear e isolar como um  nicho de anormalidade é o factor necessário e 

concomitante à construção da ordem, ao custo inevitável da sua perpetuação.  O mundo 

habitado é estruturado de forma a ser hospitaleiro - conveniente e confortável - para os 

seus habitantes normais: as pessoas que compõem a maioria.

Nume perspectiva social  o erro é  então um desvio  da norma ou um discordar  da 

maioria. A noção de regra ou de lei funciona somente dentro dos limites de um universo 

nascido do nada, do aglomerar-se aleatório de um certo numero de elementos, e portanto, 

do erro. Afirmar a primazia da deviação (uma mudança de caminho, uma reorientação) 

implica  obviamente  atacar  o  idealismo que  pressupõe  uma  origem e  um fim para  o 

universo  e  para  a  história.  Mas  é  também,  ao  nível  estético,  recusar  o  conceito  de  

monstruosidade.  Pensado como uma excepção na cadeia regular  de seres,  o monstro só 

existe em oposição à natureza, à uma normalidade supostamente inscrita como uma lei 

absoluta para a espécie humana (BOURRIAUD, 2010: 153).  

4 […] la ragione pratica per cui, una volta che il potere é nelle mani del popolo, si permette a una maggioranza di 
governare, e per un lungo periodo, non è perché essa ha piú probabilità di essere nel giusto, né perché ciò sembra 
più vantaggioso alla minoranza, ma perché la maggioranza è fisicamente la più forte. […] Non ci può essere un 
governo in cui non siano le maggioranza a decidere effettivamente quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma la 
conoscienza?
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1.2 Errância

A produção de um erro precisa de fugir a uma ideia de pensamento e de comunicação 

de tipo exclusivamente linear e sequencial, pressupõe uma interrupção da continuidade 

do raciocínio e do discurso. Existe uma interrupção da previsibilidade,  do normal, de 

forma a produzir uma incoerência aparente, capaz de suscitar um momento de surpresa e 

de revelar-se como um pico de intensidade expressiva. É como se olhássemos alguém que 

caminha colocando normalmente um pé à frente do outro e depois, improvisadamente, 

fizesse uma pirueta, ou uma cambalhota. Depois continuasse a caminhar normalmente. E 

nós,  repensando  naquela  cena,  poderíamos  reparar  que  esta  aparente  digressão  da 

coerência e da continuidade tornou o percurso mais significativo, até mais idóneo para 

chegar à meta escolhida. O fim não era só o chegar a um ponto terminal, mas fazer um 

caminho que tem um sentido em si próprio.5

Como já  vimos,  o  erro,  conceptualmente  e  pragmaticamente,  é  definido por  uma 

margem, uma fronteira: os limites do conhecimento, da normalidade, das convenções; é 

uma  interrupção  da  continuidade,  uma  interferência  que  por  um  lado  nos  permite 

vislumbrar a parcialidade da nossa percepção e ao mesmo tempo revela a contingência das 

estruturas e convenções que regulam a realidade. Michael Foucault (1926- 1984) sublinha 

como cada gesto transgressivo é ambivalente e funcional para a valorização do conceito de 

limite:

     Limite e transgressão devem um ao outro as suas densidades do ser. Não há limite fora 
do gesto que o cruza, não há gesto se não no cruzar um limite. A transgressão portanto  
não está ao limite como o branco está ao preto, como o incluído ao excluído, como o  
consentido  ao proibido;  a  transgressão  manifesta-se  contra  o  limite  que  a  prende.  A 
transgressão é a glorificação do limite (FOUCAULT, 1969: 58-59).

Limite,  confim,  fronteira,  são  palavras  que  definem  uma  ideia  ainda  antes  de 

encontrar uma aplicação concreta. Uma ideia que junta a palavra erro com os termos 

errar e de errância. 

O erro abre a possibilidade da errância,  na medida em que indica direcções antes 

inexistentes  ou  encobertas,  inesperadas.  O  termo  errar português  ou  francês,  é 

5  De resto, se uma acção deste tipo não fosse possível não existiria a dança.
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naturalmente  derivado  do  latim  errare,  que  para  alguns  estudiosos  tem  afinidades 

distantes com o grego erephnòs, «escuro», pelo contrário é mais certa a raiz  ers-  , talvez de 

valor optativo, também atestada na área germânica e de origem sânscrita, que significa 

«fluir,  escorregar». A esta sede de fluir na escuridão que acompanha a relação com o 

termo romano-galo esver ou resver, «vagar, delirar», do qual provavelmente vem o francês, 

rêver (sonhar),  cujo principal significado até o século XVII era  «delirar,  dizendo coisas 

estranhas»: extra-vagante, portanto. 

É notável observar que em nenhuma língua se mostram as conexões, a partir do ponto 

de  vista  etimológico,  do  termo  errar  com conceitos  como perder-se  ou transviar-se:  o 

errante escorre, volta-se, mas não se perde. Várias são as conexões do errar com o sonho, 

mas  também com delírio,  com um estado de inconsciência que está  perto  do transe 

revelador. Quase que a susceptibilidade ou impulso ao errar se devem considerar como 

um estado  privilegiado,  uma  condição  de  escura  proximidade  a  revelação  das  coisas 

últimas, o advento de epifanias solitárias. 

Diferentemente de «ir para» e de «fugir de», o errar não pressupõe um movimento de 

ida ou retorno claro e visível,  mas ainda implica uma meta,  um propósito que não é  

imediato e exterior. 

Numa época caracterizada pela complexidade e pela  multiculturalidade,  em que se 

descobre e se evidencia o valor da diferença como característica positiva da identidade 

pessoal, o errar, em todas as formas em que se manifesta, ajuda a deslumbrar e apreciar 

todos  os  sinais de descontinuidade, novidade, ruptura em relação a um cânone e  ao 

costume,  examinado-os  com  interesse  em  vez  da  desconfiança  que  normalmente 

acompanha qualquer sintoma de mudança (MORIN, 2000: 30- 31).

A idealização do nomadismo como modo de vida alternativo e libertário é tópico de 

discussão no pensamento contemporâneo. Michel Maffesoli (1944- ) defende como a pós-

modernidade esteja a constituir-se à volta da ideia de enraizamento dinâmico, a partir de 

uma vagabundagem existencial que se desenrola do oco, da «sede do infinito» e do desejo 

de  outro  lugar.  Em  Sobre  o  Nomadismo  (2001)  aponta  como  o  carácter  nómada,  ou 

vagabundo, dos sujeitos contemporâneos é causa e consequência da libertação de uma 

forma de viver e pensar limitadora e opressiva, porque temente à racionalidade. A tensão 
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entre a pluralidade dos sujeitos e a dificuldade de conciliação dessas subjectividades numa 

unidade coerente significa para Maffesoli um impulso para a construção da identidade 

sob a marca do nomadismo, um movimento ou mudança que não ocorre somente nos 

espaços geográficos físicos, mas também no que envolve as práticas sociais dos indivíduos.

A mudança torna-se permanente, o movimento contínuo, o percurso infinito, ainda 

que marcado por idas e voltas. Estamos diante do que Maffesoli vai chamar  «pulsão da 

errância»,  «pulsão  da  viagem»,  «desejo  do  outro  lugar»,  «amor  do  longínquo» 

(MAFFESOLI,  2001:  51).  Segundo  o  autor,  este  nomadismo  vigente  na  sociedade 

contemporânea, que é uma lembrança contínua da impermanência das coisas, irá  «fazer 

de todo o mundo o viajante sempre em busca da outra parte» (MAFFESOLI, 2001: 17).

O  elogio  da  errância,  física  e  mental,  tem  na  sua  origem  um  combate  feroz  ao 

sedentarismo da civilização ocidental. É-nos hoje fácil entender as consequências terríveis 

desse sedentarismo, quer nas suas implicações directas na vida dos homens, quer nas suas 

implicações  menos  imediatas  no meio  ambiente.  Tendo-se  tornado  preponderante  na 

modernidade,  o  sedentarismo,  a  territorialização  individual  (identidade)  ou  social 

(instituição) estariam dando lugar ao nomadismo e à errância. Seguindo uma dialéctica, 

«como o vaivém das peças que dão equilíbrio às máquinas, aquele [pólo] que se descuidou 

retoma a importância»  (MAFFESOLI, 2001:103). 

É importante destacar que a errância, nessa perspectiva, não se resume limitadamente 

a  uma  prática  económica.  Acima  disso,  há  um desejo  de  evasão  que  envolve  outros 

factores como a troca de lugar, de hábitos, de pessoas (outros) em um sentido simbólico. 

É a liberdade da experiência que está em jogo. Uma experiência que é primeiramente 

comunitária, pois o errante  pode ser solitário, mas jamais isolado e/ou actuante apenas 

sobre  si  mesmo.  A  errância  é  um movimento  de  fuga  do  processo  de  normalização 

analisada no capítulo anterior.

O nomadismo descrito por Maffesoli não se refere só aos fenómenos contemporâneos 

das migrações do trabalho e do consumo, daquelas sazonais do turismo e das viagens e  

nas migrações induzidas por desigualdades económicas, mas principalmente a não-fixação 

numa profissão,  numa identidade,  numa família ou mesmo num sexo. Uma  «sede do 

infinito» , que põe em movimento, uma busca do Graal, da aventura, do invisível, daquilo 
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que não se sabe ao certo o que é (MAFFESOLI: 2001: 72-75).

O nomadismo relaciona-se ainda com um  «politeísmo de valores»,  que por sua vez 

levaria a uma errância estrutural, à variação permanente dos papéis desempenhados pelo 

indivíduo. 

A errância, finalmente, é apenas um modus operandi que permite abordar o pluralismo 
estrutural dado pela pluralidade de facetas do "eu" e do conjunto social. E também um 
modo  de  vivê-lo.  Em  seu  sentido  mais  estrito  é um  "êxtase"  que  permite  escapar 
simultaneamente ao fechamento de um tempo individual, ao princípio de identidade e à 
obrigação  de  uma  residência  social  e  profissional.  Extase  anteriormente  possível 
acomodar na ordem de um religioso separado, ou que se relegou a um passado superado, 
mas que contamina, vagarosamente, o conjunto dos fenómenos sociais. Extase que está 
na origem das epidemias de massa, desportivas, musicais, religiosas, políticas, culturais 
(MAFFESOLI, 2001: 113). 

   Com a metáfora da busca do Graal, Maffesoli conota a errância como um processo 

místico, como religação, como orientalização do mundo, como «expressão de um sonho 

imemorial  que  o  embrutecimento  do  que  está  instituído,  o  cinismo  económico,  a 

reificação  social  ou  o  conformismo  intelectual  jamais  chegam  a  ocultar  totalmente» 

(MAFFESOLI, 2001: 41).

Trata-se acima de tudo não de uma religiosidade no sentido vulgar da palavra, mas sim 

no sentido de «religação» com o outro, de ideais e modos de vida que não se reduzem ao 

racional, ao utilitário. Uma mística espiritualidade presente no rebelde, por exemplo, que 

é descrito como uma figura intemporal, que, embora com variações múltiplas, tem como 

característica básica uma existência essencial, de fundamento acima de tudo espiritual. A 

errância representa um perigo social: o rebelde «larga a presa» e  «ruma à estrela», com o 

fim de guardar o sentido de um ideal (MAFFESOLI, 2001: 76).

Desconfia-se  daquilo  que  é errante;  vagar  sem  destino  é também  um  acto  de 

resistência, uma espécie de protesto contra um ritmo de vida orientado unicamente para a 

produção. O nomadismo é antitético em relação à forma de Estado moderna, ao controle 

e ao adestramento; representa o movimento ou a efervescência do mundo. 

Não é por acaso que o mesmo Thoreau, teorizador do protesto não violento, tenha 

sido um dos autores que melhor souberam narrar a experiência da errância. No seu livro  

Caminhar o acto de andar a pé parece exprimir uma forma de resistência, convidando-nos 

17



a abandonar «usos e hábitos enferrujados e antiquados» (THOREAU, 1962: 119), com os 

quais  não  paramos  de  criar  os  meios  de  nos  mantermos,  junto  ao  pensamento, 

confinados. Usos e hábitos que nos transformam em «andarilhos acovardados (...). [Pois]  

nossas expedições não passam de giros e regressamos à noitinha para o pé da velha lareira 

da qual nos apartáramos. Metade da jornada é para trilhar os caminhos já percorridos»  

(THOREAU, 1962: 68). 

Errar significa subtrair-se das comodidades e das ilusões colectivas. Ao longo dos seus 

muitos  ensaios  e  infindáveis  reescritas,  Thoreau não cessou de  inventar,  abalando as 

certezas  do  pensamento  domesticado,  abrindo-se  ao  imprevisível,  ao  desconhecido, 

desconcertando aqueles que pretendem estabelecer o seu pertencimento a um domínio.   

Caminhando,  tornamo-nos  salteadores  de  fronteiras;  no  proceder  errático,  os 

territórios  existentes  desfazem-se;  experimentamos,  caminhando,  a  urgência  vital  da 

invenção em relação à qual a natureza, a liberdade e a selvajaria permanecem intimamente 

implicados com a experiência da existência. 

Thoreau incita-nos a inventar um modo de pensar, um modo de habitar, inseparável 

de  uma  política,  modos  potentes  o  bastante  para  derrubar  as  cercas,  para  abrir  os 

territórios para outras forças, arrastando-nos na direcção de um outro de nós mesmos e 

do pensamento, de um sans terre, de alguém sem terra ou moradia, mas capaz de sentir-se 

igualmente  em casa  em qualquer  local  (THOREAU;  1962:  68).  A errância  cria  uma 

distância austera da obviedade do mundo, declarando guerra contra os clichês e contra as 

memórias  desgastadas  pelas  repetições,  que  se  contentam  com  pequenas  surpresas  e 

novidades subsidiárias; persegue a perturbação, que entrando no palco, sacode no fundo 

tudo o que nós pensamos que era verdade; denuncia o vazio e a compulsão à repetição 

que permeia a vida não de um psicótico internado, mas das pessoas das mais comuns e  

comummente associadas em famílias. 

São estes os percursos de um andarilho, que para o pensamento, segundo Thoreau, 

andando  menos  «pode  ser  o  mais  errante  de  todos» (ibidem), sempre  seguindo  as 

inquietações  que  lhe  sobrevêm,  deslocando-se  e  perseguindo  algo  a  mais  diante  da 

pequenez das alternativas oferecidas e da vulgaridade do senso comum.

18



2. A inexistência da obra perfeita

Definido como o erro só se manifesta de forma relativa, ou seja em relação a uma 

norma ou estado óptimo, podemos perguntar-nos se existe uma norma no contexto das 

artes visuais, se existe um estado óptimo para ser atingido. Com o pós-modernismo – e o 

advento da Body Art, da Land Art, da performance, entre outras- tornou-se evidente que 

o  sentido da arte  é arbitrário  e  é produzido em relação ao contexto  de utilização:  o 

julgamento implícito ao nomear algo um sucesso ou um fracasso é sintomático do tempo 

e do espaço e contingente em relação ao aparato crítico que é utilizado para tal. 

O  maior  dado  da  actualidade  é  que  qualquer  tipo  de  prática,  ou  quase,  pode 

virtualmente ser classificada como arte, porque existem uma abertura de espírito, uma 

falta de fronteiras disciplinares e uma quantidade inédita de possibilidades no campo da 

arte.  A  expansão  global  das  actividades  da  arte  e  a  eliminação  das  suas  fronteiras 

transformou-a  num  sistema  altamente  complexo  com  numerosas  coordenadas  que 

mudam  conjuntamente  com  as  mudanças  de  significado,  de  contexto  funcional,  de 

objectivos. 

A especificidade da situação actual no que diz respeito aos debates do século passado, é 

que já não há mais uma arte do mundo único (visível nos Salões) e nem há uma única 

definição do que são, ou deveriam ser, as artes plásticas. Existem várias maneiras de fazer 

arte, que não são distribuídas ao longo de um único eixo, entre uma extremidade inferior 

e uma superior, mas em vários eixos. Além de questões estéticas de avaliação (mais ou 

menos «belo» ou «bem feito») e de gostos («gosto» mais disto ou daquilo), o debate actual 

implica também questões ontológicas ou cognitivas de classificação (é ou não é arte) e de 

integração/ exclusão (aceita-se ou não uma dada proposta como obra de arte) (FERRARI, 

2008: 53). 

Estas contingências fazem com que classificar a arte em categorias rigorosas se torna 

uma tarefa difícil. O professor e crítico de arte Douglas Crimp (1944- ) bem descreve a  

experiência de encontrar  casualmente livros de artistas  na Biblioteca Publica  de Nova 

York, quando, ao realizar uma pesquisa de imagens sobre meios de transporte, depara 

com um livro de fotografias do artista Ed Rusha (Vinte e Seis Postos de Gasolina, 1962) 
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dentro da classificação «meios de transporte». Escreve Crimp:

[…] eu me lembro de achar muito engraçado que o livro tivesse sido mal catalogado e  
colocado junto a livros sobre automóveis, estradas, etc. Eu sabia, coisa que a bibliotecária 
com certeza desconhecia, que o livro de Rusha era um livro de arte e, portanto, pertencia 
ao sector de arte. Mas agora, devido às reconfigurações trazidas pelo pós-modernismo, eu 
mudei de ideia; eu agora sei que o livro de Rusha não fazia nenhum sentido dentro das 
categorias de arte segundo as quais os livros de arte são catalogados na biblioteca, e está  
exactamente aí parte do seu mérito. O facto de não haver nenhum lugar para Vinte e Seis 
Postos de Gasolina no actual sistema de classificação é um indício do seu radicalismo em 
relação às formas instituídas do pensamento (CRIMP, 1995: 78).

Entendemos  que  o  próprio  conceito  de  arte  no  contexto  contemporâneo  recusa 

entregar-se a qualquer filiação estética  identificável e irrevocável. As artes visuais desafiam 

continuamente as regras e é exactamente este o tópico da actualidade. 

Exasperando a questão, diria que hoje a arte está sem obra, ou pelo menos sem um 

ideal clara do que uma obra deva ser. Não há forma nem conteúdo prefixados: existem 

elencos, etiquetas,  legendas, títulos que se tornam categorias de decifração. Instalações 

contrafeitas, filmes feitos sem um projecto de realização, a mera contextualização de um 

objecto retirado da rua ou do supermercado, sem qualquer intervenção do artista, ou as 

performances, que frustraram a presença da obra. O contexto decide, divide et imperat, como 

nos ensinou Arthur Danto (1924- 2013), o crítico norte-americano que individualizou a 

propósito da revolução wahroliana a categoria estética do aboutness, do ser a «propósito de 

alguma coisa», inevitavelmente ligados a um contexto que por si só confere identidade e 

substância a um texto, que é o contexto institucional. 

Muitas  vezes  as  obras  são  objectos  abandonados,  não  encontrados.  Transmitem a 

impressão de  estar aí por acaso, de estar aí para nada. Frequentemente acontece (muito 

ironicamente) que o espectador confunda uma obra por uma coisa qualquer destinada ao 

uso, e se sente em cima de uma cadeira porque a cadeira executa o seu trabalho, ou seja  

dar descanso. Aparecem então os guardas do museu com um olhar carrancudo a avisar 

para ter cuidado, envergonhando o visitante.  

Quem são  os  árbitros  do  gosto? Quem decide  o  fracasso  de  um artista  ou o  seu 

sucesso? Por aquilo que sabemos, estas histórias estão constantemente em avaliação e são,  

elas mesmas implicadas na definição do papel do artista como agente activo, que procura 
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novas formas de ruptura, novas definições da experiência contemporânea,  com vista a 

colocar algo em dúvida no reino das artes. 

Estas reflexões as quais acenamos sumariamente, induzem a considerar quanto seja 

complicada a construção de um modelo de análises teórico/prático válido relativamente 

aos aspectos artísticos da contemporaneidade. 

Na profusão da arte actual, nesta ausência de hierarquias claras, não podemos cair em 

generalizações  e  convém  voltar  ao  foco  inicial,  que  é  a  construção  de  um  discurso 

contextual para a prática artística que é objecto desta dissertação. 

Consciente da integração deste projecto na vertente de Performance/ Instalação da 

área de Arte Multimédia, foquei o discurso propriamente artístico a volta de dois teóricos, 

Nicolas Bourriaud e Dorothea von Hantelmann, que retomam questões fundamentais 

sobre a arte conceitual e as práticas desmaterializadas, sem por isso criar escatologias fixas 

a volta do meio específico. Aliás, a multimedialidade nos ensina, em primeiro lugar, que a 

divisão das disciplinas em compartimentos estanques é uma falácia que usamos para não 

nos perdermos na extensão aninhada do conhecimento.

Estas  direcções  analíticas,  nos  permitem vislumbrar  como,  nestes  anos  iniciais  do 

século XXI, a oposição entre trabalhos efémeros e sólidos já não tem razões de existência: 

todas as formas coexistem pacificamente,  e a produção artística não é mais organizada 

pelo pêndulo que oscila entre sólido e precário, entre tradicional e experimental, que por 

algum tempo constituiu um tema fundamental da crítica da arte. Por um lado, Nicolas 

Bourriaud descreve a obra de arte como um percurso entre os signos, mais de que como 

um produto acabado, recusando pensar as artes como territórios que possuem limites 

bem definidos e que às vezes,  por acaso, confinam (ou trespassam) com os territórios  

limítrofes. Por  outro,  o  modelo  de  interpretação  desenvolvido  por  Dorothea  von 

Hantelmann é o ponto de partida para conjugar a noção de performatividade ao processo 

de produção -  física e simbólica - da obra de arte, àquele substrato ideológico repetitivo 

que permeia a totalidade da experiência estética contemporânea.  

Os exemplos apresentados no capítulo 2.3, com os trabalhos de Floria Slotawa, Fiete 

Stolte, Charles Ray e Maria Theresa Alves, ecoam as teorias avançadas por Bourriaud e 

von Hantemann, que por um lado detectam o fim do  medium específico e por outro 

21



defendem  como  a  arte  contemporânea  perpetra  o  seu  acto  mais  sério  ao  revelar  a 

precariedade da nossa percepção da realidade social.
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2.1. O performativo

No  seu  estudo  How  to  Do  Things  with  Art, a  historiadora  de  arte  Dorothea  von 

Hantelmann  (1969-  )  desenvolve  uma  abordagem  analítica  da  arte  moderna  e 

contemporânea bem fundamentada e de longo alcance, que nos permite interpretar o 

performativo como um novo instrumento de crítica das práticas artísticas.

 Von Hantelmann observa como o termo performance, que se tornou uma palavra-chave 

dos discursos artísticos, é usado na actualidade numa forma completamente distorcida em 

relação ao seu significado inicial e é considerado na sua significação genérica de «como 

performance» («performance-like»). Interpretado segundo este falso sentido, tornou-se uma 

palavra de moda ambígua, usada para definir uma enorme variedade de fenómenos que, 

na  acepção  mais  lata,  revelam  uma  afinidade  com  as  formas  da  encenação,  com  a 

teatralidade e a mise-em-scène. 

A  linha  de  argumento  de  Dorothea  von  Hantelmann  vai  procurar  a  definição 

originária  da  noção  de  performatividade  nos  escritos  de  Austin6 e  nos  estudos 

consequentes  de Judith Butler.  John Langshaw Austin (1911-  1960)  é  um filósofo  da 

linguagem  que  ligou  o  seu  nome  ao  dos  speech  act.,  que  analisam  a  capacidade  da 

linguagem  de  executar  acções  e  de  produzir  efeitos  que  vão  além  da  dimensão 

comunicativa  ou  representativa.  Muitas  das  frases  que  pronunciamos  são  de  tipo 

conotativo, ou seja dizem algo acerca do mundo, e são verdadeiras ou falsas («Estou a 

escrever  com  o  meu  computador.», e  é  verdade);  muitas  outras,  porém,  fogem  da 

constatação  e  portanto  também  do  critério  do  verdadeiro,  ou  seja  são  de  tipo 

performativo.  Um exemplo  clássico provém do contexto  dos  discursos  legais:  «Eu vos 

declaro marido e mulher», mas existem muitos outros, como  «Peço desculpa» ou  «Vou 

chamar o meu gato Bolinha». Enfim, o termo  performativo é utilizado por Austin para 

indicar  como  em  determinadas  condições  os  signos  linguísticos  podem  produzir 

realidade: é possível literalmente «fazer coisas com as palavras».7

Nos anos noventa, Judith Butler (1956- ) coloca as teorias linguísticas de Austin num 

6 O título do livro em si é uma adaptação do título dado por Austin à série de conferências How to Do Things with 
Words, realizadas em Harvard em 1955, nas quais ele debateu acerca do aspecto performativo, ou de produção de 
realidade, da linguagem.  

7 Tradução à letra do titulo do livro do Austin., cf. nota acima.
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horizonte social e político, enfatizando o poder constitutivo e restritivo das convenções: o 

acto discursivo é uma área de actividade social que é determinada por regras das quais os  

locutores individuais não têm conhecimento.  A repetição é o inevitável  significado de 

legibilidade da preposição em si: cada discurso e cada acção individual deve ser parte de 

um contexto  convencional  para  ser  compreensível  e  reconhecível.  Ao  mesmo  tempo 

nenhum acto de repetição é idêntico e portanto não só contem momentos reprodutivos, 

mas também diferenciais e desviantes. 

Para  dizê-lo  de  outra  forma,  como  seres  finitos  encontramo-nos  dentro  de  certas 

tradições, estamos mergulhados em convenções sociais, independentemente de estarmos 

cientes disto ou de nos enganarmos a nós mesmos acreditando que podemos começar 

tudo de novo. A repetição de actos (ou sequências de actos) cria a identidade, mas tais 

actos  podem  ser  repetidos  de  forma  diferente:  os  signos  linguísticos  podem  ser 

transportados em contextos diferentes, citados e iterados de formas inesperadas e é nesta 

possibilidade que Butler encontra o potencial subversivo da performatividade na base do 

qual  delineará  a  sua  teoria  de  género.  Um  acto  performativo,  para  Butler,  produz 

realidade exactamente porque deriva de convenções que repete (re-enact) e reactualiza e é 

só  neste  nexo  de  tradição  e  inovação,  repetição  e  diferença  que  qualquer  acção 

direccionada à  mudança pode acontecer (SCHECHNER, 2006: 123– 125).

Dorethea von Hantelmann acredita que o mesmo princípio se possa aplicar às obras de 

arte chegando à afirmar que «não faz sentido falar de trabalho performativo, porque cada 

obra tem uma dimensão de produção de realidade» (VON HANTELMANN, 2010: 18). 

Eis a questão que percorre e informa o livro de von Hantelmann : o que que acontece se 

lermos  a  arte  contemporânea  com  a  teoria  do  speech  act? O  que  acontece  se 

ressemantizarmos a palavra  performance?  Torna-se possível  reparar  como certa arte  não-

performativa o é no sentido de Austin, e, por outro lado, como certa Performance Art seja 

substancialmente conotativa; ou pode-se ir além e misturar os níveis.

Cada trabalho de arte consiste de facto em repetições e variações: uma peça de teatro 

ou um trabalho  artístico  também devem preencher  determinadas  condições para  que 

sejam lidos e aceites como tais. Assim o poder perfomativo de um trabalho de arte num 

museu  depende  essencialmente  das  suas  referências  à  historicidade  das  convenções 
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(daquilo  que  já  está  lá),   a  sua  individualidade  jaz  no  registo  destas  convenções  pré-

constituidas.

O  modelo  de  performatividade  como  método  de  análise  não  coloca  o  foco  da 

observação (e da crítica)  nem nas categorias  estéticas, nem na forma ou conteúdo do 

trabalho, mas sim questiona como a arte actua no contexto das convenções do sistema da 

arte: as condições de produção, de apresentação e recepção. Indaga-se como cada trabalho 

individual  de arte ajuda a perpetuar estas convenções e como,  ao fazer isso,  se cria a 

possibilidade  de  mudá-las.  Através  desta  noção  de  performatividade  podemos,  por 

exemplo, especificar como cada trabalho de arte, em virtude da sua integração a certas 

tradições, se comporta; como, através do museu, cada obra suporta ou co-produz uma 

certa noção de história, progresso e desenvolvimento (VON HANTELMANN, 2010: 8- 

19).

Cada  obra  é  na  realidade  o  resultado  de  um  número  por  vezes  substancial  de  

interacções e interferências. A grande beleza de um trabalho artístico encontra-se,  sem 

dúvida, no facto que todas as interacções que o levaram a existir permanecem visíveis na 

peça acabada. O trabalho de arte adquire nesta perspectiva um sentido expandido, como 

uma entidade cujos limites se estendem além do objecto material para abranger a mais 

ampla situação em que foi feito, foi apresentado e ganhou um significado. Interrogar-se  

acerca do performativo em relação à arte não significa portanto criar uma nova categoria 

para as obras, mas sim envolver uma maneira específica de significar a produção, que 

fundamentalmente existe em cada trabalho artístico, mesmo se nem sempre é explicitada 

ou assumida conscientemente. 

Esta orientação metodológica/ interpretativa traz ao cerne do discurso o produtivo, a 

dimensão de produção de realidade que em princípio qualquer obra de arte  tem:  «A 

dimensão de performatividade da arte significa a possibilidade e os limites da arte em 

gerar e mudar a realidade»  (VON HANTELMANN, 2010: 8- 19). Ela vê o performativo 

como uma alternativa para a palavra «representação», e, como tal, implica algo realmente 

aberto a novas contextualizações.

Seguindo esta linha de pensamento, o objecto, o produto ou a coisa ofuscam-se atrás 

da  acção  e  do  modo  de  produção,  atrás  das  práticas  que  o  geraram,  elas  próprias  
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derivantes de convenções específicas. 

Embora, na actualidade, o termo  performance se tenha tornado um conceito-vazio – 

uma palavra  cujo  significado é  puramente  circunstancial,  simplesmente um contentor 

para agrupar uma galáxia de processos –, historicamente o conceito de performatividade 

contrastou as  narrativas  da  história da  arte  e  a  construção de  significados  dentro do 

museu. A desmaterialização do objecto artístico tinha a aspiração de destruir a equação 

entre arte e mercadoria, subtraindo a obra da esfera económica, e portanto das instâncias 

do capitalismo. 

As muitas vertentes da crítica imanente que desafiaram o status dos trabalhos artísticos 

(como a Arte Conceptual, Fluxus e Minimalismo) alteraram a materialidade da obra de 

arte, mas continuaram ligadas a uma abordagem que considera as obras de arte como 

peças  de museu.  Falhou em não reconhecer  que  tudo pode ser  um produto, até  um 

simples rascunho no papel, desde que haja alguém que reconheça um valor nisso. De 

acordo  com von Hantelmann,  foi  por  causa  disto  que  estes  posicionamentos  críticos 

acabaram por não ter nenhuma consequência e só confirmaram o poder institucional dos 

museus, do mercado e da história da arte.

Reinterpretando a noção Judith Butler de género como «uma improvisação dentro os 

limites  de uma cena»,  podemos conceber  o  curriculum da  arte  como uma experiência 

vivida, uma experiência improvisatória e relacional no limite duma cena teatral. 

Nesta  perspectiva  a  questão  de  como acontece  a  transição de  um ao  outro,  dum 

trabalho artístico a outro torna-se um aspecto central da prática artística. Estas transições 

são algo de invisível, simplesmente conceituável, virtual. São espaços generativos nos quais 

uma  escolha  artística  individual  já  não  é  concebida  como  soberana,  inteiramente 

autónoma mas, como uma aplicação de uma série de regras existentes, como a realização 

de uma opção que é sempre já dada. Ainda, o espaço entre os trabalhos torna-se uma 

espécie de  algoritmo, um conjunto de regras generativas das quais emerge o sentido.  

Dentro  destes  sistemas  actuamos  nem  completamente  livres,  nem  completamente 

constrangidos: percebe-se que há um sistema de regras, mas também uma grande abertura 

para o incerto e incontrolável.
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2.2. Estética radicante

Num mundo atravessado por fluxos de todas as espécies – de cultura, de pessoas, de 

dinheiro – Nicolas Bourriaud (1965- ) identifica   a viagem, ou  errância  como a figura 

emblemática de nossa «era precária» e propõe uma nova cartografia para compreender a 

arte contemporânea,  que, contrapondo-se às propostas do multiculturalismo e da pós-

modernidade, pretende valorizar a diversidade e a errância (BOURRIAUD, 2011: 51). O 

interesse de Nicolas Bourriaud é direccionado àquelas práticas artísticas contemporâneas 

que  criam  e  colocam  em  cena  dispositivos  de  existência  que  incluem  métodos  de 

trabalhos e modos de ser, em lugar e em substituição dos objectos concretos que até então 

delimitavam o campo da arte. 

No livro The Radicant, Bourriaud reflecte acerca dos efeitos da globalização no campo 

da estética,  numa bem-vinda sistematização e reiteração de questões já anunciadas nos 

anos 60 com as caminhadas de Richard Long, com as noções de deriva e psicogeografia  

elaboradas  pelos  situacionistas,  ou  mesmo  com  o  protagonismo  que  aos  aspectos 

processuais assumem no cenário artístico com as poéticas conceituais. 

Radicante é  um  termo  extraído  da  botânica  que  indica  «aquelas  plantas  que  não 

dependem duma única raiz pelo seu crescimento mas avançam em todas as direcções em 

qualquer superfície que se apresente, fixando vários ganchos sobre elas, como a hera faz»8 

(BOURRIAUD, 2009: 51).  Seguindo esta metáfora botânica, o artista radicante tem a 

capacidade de criar novas raízes à medida que avança, em vez de ficar preso a uma fonte  

original ou submetido à homogeneização decorrente da globalização económica. 

Se  a  globalização  económica,  a  crescente  mobilidade  e  as  possibilidades  de 

comunicação de hoje lançaram as bases de uma nova cultura transnacional, a arte não 

ficou nada estranha para com essas dinâmicas. O artista contemporâneo não é mais uma 

expressão da tradição cultural de origem, mas sim do lugar onde desembarca e da sua 

constante mobilidade. Adapta-se perfeitamente ao solo que o abriga  temporariamente 

num processo de contínuo e implacável desenraizamento e re-enraizamento. Relaciona-se 

com  o  contexto  com  modalidades  dialógicas  e  intersubjectivas.  Responde  a 

8 […] those plants that do not depend on a single root for their growth but advance in all direction on whatever 
surface present themselves by attaching multiple hooks to them, as ivy does.
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desmaterialização  e  a  crescente  precariedade  de  formas  quotidianas  de  pensar  e  de 

produção igualmente precária.

O artista tornou-se o protótipo do viajante contemporâneo, homo viator, cuja passagem 
através de signos e formas destaca uma experiência contemporânea da mobilidade, do 
deslocamento, do cruzamento (BOURRIAUD, 2009: 113). 9

A  errância que  conforma a  produção  artística  descrita  por  Bourriaud  é  aquela  do 

deslocamento do artista, do espectador, mas também a dos modos de passagem da obra 

de um formato a outro. A arte radicante implica portanto o fim do médium específico e o 

abandono de qualquer tentativa de excluir determinados campos do reino das artes. 

Bourriaud especifíca  com clareza,  desde  as  primeiras  frases,  que  os  artistas  da  sua 

proposta não tem um estilo em comum. Ainda menos o seu intento é endereçado para a  

criação de possíveis categorias para ser utilizadas como instrumentos de um processo de 

reconhecimento iconográfico. O objectivo é antes individuar uma série de princípios na 

base  dos  quais  reconstruir  uma  ideia  de  contemporaneidade:  o  foco  no  presente,  a 

experimentação, a relatividade, o fluido.

Experimentação porque ser moderno significa acolher o desafio da ocasião, o  kairos. 
Significa  aventurar-se,  não alegrar-se  com a  tradição,  com as  fórmulas  e  as  categorias 
existentes; tentar abrir novos caminhos, tornar-se um piloto de testes. Para estar a altura 
deste risco, é também necessário chamar em questão a solidez das coisas, praticar um 
relativismo generalizado, um comparativismo crítico indiferente ás certezas mais tenazes, 
para  perceber  as  estruturas  institucionais  e  ideológicas  que  nos  rodeiam  como 
circunstanciais, contingentes e modificáveis à vontade. Para amaciar a rigidez do real o 
moderno favorece  a  ordem do evento  em vez  do monumento,  o  efémero em vez  da 
eternidade gravada na pedra;  uma defesa  da  fluidez  contra  a  omnipresente  reificação 
(BOURRIAUD, 2009: 16).10

  Nesta  perspectiva  a  arte  descrita  por  Bourriaud,  não  pode  ser  fixada  por 

categorias/temáticas  ou  disciplinas,  porque  a  sua  essência  jaz  exactamente  na  sua 

transitoriedade. Trata-se de elaborar um tipo de pensamento nómada que é organizado 

em termos de circuito e de experimentação, em vez de em termos de permanência, de 

perpetuação e de progresso (BOURRIAUD, 2009: 53).
9 The artist has become the prototype of the contemporary traveler, homo viator, whose passage through signs and 

formats highlights a contemporary experience of mobility, displacement, crossing.
10 Experimentation, because being modern means daring to seize the occasion, the kairos. It means venturing, not 

resting contentedly with tradition, with existing formulas and categories; but seeking to clear new path, to become a 
test pilot. To be equal to this risk, it is also necessary to call into question the solidity of things, to practice a 
generalized relativism, a critical comparatism unsparing of the most tenacious certainties, to perceive the 
institutional and ideological structures that sorround us as circumstancial, historical, and changeble at will.
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Em oposição às representações fixas do conhecimento e da aprendizagem, o artista é 

definido como  semionáuta (à letra «navegante dos signos») que inventa, antes de tudo, 

trajectórias e produz caminhos ao longo de signos, de objectos ou formas. O tempo torna-

se um material, a forma prevalece sobre a coisa, os fluxos sobre as categorias: a produção  

de gestos levou a melhor sobre a das coisas materiais. O deslocamento, a transferência e a 

tradução  tornam-se  as  operações  privilegiadas  da  produção  contemporânea.  A  obra 

apresenta-se como percurso, e não mais como uma superfície ou volume, que tem como 

objectivo o trânsito de uma forma desde um sistema de códigos até outro.  

O crítico francês cita pensadores como o já citado Zygmunt Bauman, Ulrich Beck e 

Slavoj Žižek que, de diferentes maneiras, diagnosticam no culto ao efémero um signo da 

precariedade que conforma nossa contemporaneidade (BOURRIAUD, 2010: 81- 86). A 

posição de Bourriaud é clara: o carácter precário não é um sintoma patológico, mas uma 

oportunidade de investimento positivo que aponta para procedimentos de adequação ao 

novo ambiente instável, no qual não há a possibilidade de um grande relato histórico ou 

mítico a partir do qual se ordenariam as formas. Neste sentido é possível responder à 

desmaterialização e à precariedade crescente da experiência quotidiana com modalidades 

de pensamento e de produção igualmente instáveis. 

Em resumo podemos dizer que as teorias de Nicolas Bourriaud tendem a abordar os 

avanços da reificação, e tentam fornecer ferramentas para resistir a ela, dentro da esfera 

estética. Configuram-se como ferramentas teóricas contra a filosofia das origens, como 

diferentes  tentativas  para  quebrar  as  regras  metafísicas  que  encerram  a  estética  em 

sistemas sem volta. Em  Estética Relacional  (1998) a obra de arte nega o artista como a 

origem única, trata-se de uma situação compartilhada, que implica o espectador. Vista 

como Pós-Produção (2002), a obra de arte não é mais uma página em branco preenchida 

pela inspiração do criador, mas vem de reciclar o já existente. E, sendo Radicante (2009), 

significa  uma  dessacralização  total  das  raízes:  não  há  origens,  mas  construções,  a 

elaboração de um assunto por meio de um processo errante.

 A hipótese de Bourriaud é que a arte tenha encontrado os métodos e os meios para  

despir a  precariedade  da  existência  e  proporcionar  um foco  que  expõe  a  fragilidade 

daquilo que parece sólido, de todas as construções sociais e mentais que nos rodeiam.
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2.3. Exemplos artísticos: entre performance e errância

2.3.1. Florian Slotawa

Como interpretaríamos Fountain (1917) de Marcel Duchamp se o urinol tivesse vindo 

da casa de banho do mesmo artista e fosse devoluto ao seu uso diário depois da sua 

exposição? Florian Slotawa (1962, Alemanha) defende que um frigorífico possa tornar-se 

uma escultura num museu e depois voltar a refrigerar o leite na sua cozinha. 

Muitos dos projectos de Slotawa envolveram os seus próprios haveres. O trabalho deste 

artista  tem  as  características  de  um  experiência  que  desenvolve  a  questão  de  como 

produzir algo a partir do nada; como criar um significado e um valor económico sem 

produzir ou adquirir um objecto físico, numa recusa consciente de adicionar objectos a 

um mundo já transbordante de coisas. 

Desde 1996 Slotawa tem criado várias iterações do seu projecto Besitzarbeiten (Fig. 2), 

ou  trabalhos  de  propriedade  nos  quais  utiliza  unicamente  os  seu  próprios  bens  como 

material  artístico,  variavelmente  assemblados  formando  estruturas  e  ambientes 

temporários e efémeros. A sua pesquisa não tem limites na recuperação dos materiais: 

apropriando-se do mote dos protestos de 1968: «O privado é político!», nos anos (desde 

1996 até 2002) utilizou os seus móveis, os seus pertences, o seu carro e outros artefactos 

da sua vida diária como material da sua investigação. 

Numa sociedade à espera que o indivíduo se reinvente frequentemente e na qual a 

norma social da individualidade é geralmente definida por aquilo que se possui ou se 

utiliza, abandonar os próprios bens pode ser visto como um sinal de rendição. A força  

desta acção está em reconhecer, em primeiro lugar, que de facto a suposta  subjectividade 

contida nos objectos pessoais é uma ilusão; e em segundo lugar, que a exposição daquilo 

que nos protege e que nos mostra o nosso lugar na sociedade também pode indicar um 

retorno as origens, uma análise do que nos é familiar. 

Hoje em dia é mais difícil do que nunca traçar uma linha entre a vida privada e a vida 

profissional,  desde  que  as  novas  tecnologias  da  comunicação  permitem  contactar 

qualquer um, mesmo no sítio mais remoto ou no momento mais íntimo. 

Em 2002 um coleccionador compra todos os bens do artista, obrigado a abandonar 
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também os  objectos  com  quais  tinha  uma  profunda  ligação  afectiva.  Além do  valor 

anedótico na vasta literatura sobre a relação entre artista e coleccionador, este momento 

representa uma evolução na poética de Slotawa. 

Evidentemente, podemos também imaginar como esta acção possa ser um processo 

muito real e doloroso, porque o valor essencial das posses de cada um está, de uma forma 

geral, mais nos significados e nas memórias que lhes atribuímos do que nas suas funções  

representativas.

Desde então, Slotawa escolhe os objectos das suas assemblagens quer a partir dos locais 

onde cria e expõe, quer das sugestões nascidas de contacto com amigos, artistas, galeristas 

e  conhecidos,  que,  numa investigação  in  progress  sobre a ideia de «lugar  próprio»  (em 

alemão  «Heimat»), emprestaram  os  seus  respectivos  pertences  em  instalações  ou  em 

reconstruções de espaços dentro das instituições. Por exemplo, num projecto substituiu os 

móveis da cozinha de um curador com os da loja do museu e, noutro, a galeria do museu 

e os espaços de escritório foram trocados. 

Além da  dialéctica  radical  público/privado  que  lhe  está  subjacente,  a  pesquisa  de 

Slotawa  também  é  interessante  para  a  tensão  entre  o  mundo  externo  dos  objectos,  

necessariamente seriais e, portanto, intercambiáveis, e o espaço emocional, único porque 

impregnado de sentimentos irrepetíveis. O trabalho de Slotawa apresenta-se como uma 

verdadeira  reflexão  sobre  a  cosmogonia  interior,  nas  palavras  do  artista,  do  próprio 

Heimat:

Heimat é uma palavra muito especial e não tem equivalente em português. Significa 
«terra de origem», denota o lugar onde se nasce, mas ao mesmo tempo inclui o lugar ao 
qual  se  pertence,  ao  qual  pertence  a  própria  família,  a  história  da  própria  família,  a 
comida que se ama, todas estas coisas. [...] eu estava a procura de um ponto de partida  
para a minha pesquisa artística. Decidi que seria importante usar materiais já existentes e 
comecei a usar as minhas coisas, e assim senti que estava mais próximo desta questão do 
heimat, porque por meio dos meus objectos pessoais estava a mexer com a minha história 
(FABBRIS, 2011).11

Heimat parece indicar então o processo de mapeamento contínuo que nos permite 

11 Heimat è una parola molto speciale, non c’è un equivalente in italiano. Significa «terra d’origine», per cui denota il  
luogo da cui provieni, ma allo stesso tempo include il luogo a cui appartieni, la tua famiglia, la storia della tua 
famiglia, il cibo che ami, tutte queste cose. […] stavo cercando di trovare un punto di partenza per la mia ricerca  
artistica. Quindi ho deciso che sarebbe stato importante usare materiali già esistenti e ho iniziato a usare le mie 
cose, e così ho sentito che mi avvicinavo a questa cosa dell’heimat, perché attraverso i miei effetti personali avevo a 
che fare con la mia storia.
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distinguir aquilo que é propriamente e necessariamente nosso, do supérfluo que estamos 

dispostos a ceder ao próximo.

A prática de Slotawa proporciona uma lição fundamental: o paradoxo da contingência 

está  no  seu  ser  ontologicamente  sempre  diferente  mas  absolutamente  necessária.  Por 

outras palavras, a questão é que as coisas poderiam ser diferentes daquilo que de facto são 

– isto é: as coisas e as situações são contingentes, enquanto a condição da contingência 

em si não poderia ser outra, porque ela própria não é contingente.  

Slotawa é portanto particularmente interessado em como estes significados se podem 

tornar visíveis de novo e em como podem ser reconstituídos em outros contextos. O seu 

trabalho Land Gewinnen (2005) (Fig. 3- 4) é exemplar pela sua estratégia de integrar nas 

esculturas o espaço no qual trabalha. Convidado para apresentar uma exposição na  Haus 

am Waldsee em Berlim, a primeira exposição organizada pela nova curadoria do museu, 

Slotawa expõe a própria história da instituição em si mesma.

Para isso, ele arrancou e retirou das ruínas do teatro ao ar livre, no exterior do museu, 

as  esculturas  de  vários  colegas  artistas,  assim  como todo  o  equipamento  do  jardim,  

incluindo: bancos, pilares, placas de madeira, candeeiros, e reorganizou tudo dentro do 

edifício. 

A  história  desta  peça  deveria  supostamente  terminar  aí.  Slotawa  tinha  planeado 

recolocar  os materiais no sítio original após a exposição. No entanto, um coleccionador 

ficou tão fascinado com Land Gewinnen que comprou toda a instalação. Assim, o que foi 

inicialmente pensada como uma acção libertadora mas fugaz para marcar e projectar a 

Haus am Waldsee em direcção a um novo começo, tornou-se arte permanente através de 

sua venda a um privado. A história dos  objectos  e,  portanto,  do museu,  acabou por 

coincidir com a biografia do coleccionador. Desta forma coloca-se uma nova camada de 

referências  e  significados sobre  os  marcadores  históricos e  geográficos já  inscritos nos 

materiais. 

Esta  modalidade  operativa  é  propriamente  performativa no  sentido  de  von 

Hantelmann, porque abre discussões acerca dos contextos e das implicações da exposição 

institucional  e  das  noções  de  preciosidade  artística.  Slotawa  dirige  a  atenção  para  o 

processo de troca social e cultural, que constitui o que chamamos de «mercado». De igual 
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importância é o facto que, embora o trabalho seja um artefacto temporário,  pode ser 

repetido em outra sede, neste sentido persiste e pode ser transmitido no tempo. É só por 

causa da aderência a estas condições que as suas assemblagens podem gerar significado no 

reino das artes visuais. 

Por outras palavras, só mediante a afirmação da série de convenções que normalmente 

definem um objecto  artístico  é  possível  para  Slotawa  negar  a  mais  fundamental  das 

convenções que é o suporte material. A propriedade, é claro, é quase tão importante para 

a  arte  como  a  criatividade  ou  a  produção.  A  promessa  da  adquisição  (ou  seja,  o 

patrocínio) permitiu a criação e preservação de grande parte da arte que agora está nos 

nossos museus. Cada trabalho de arte transforma o seu sentido durante a viagem desde o 

ateliê para a galeria para o ático do condomínio, onde se aninha no meio de mobiliário 

cuidadosamente combinado, as cortinas com os tapetes. Este é um dos efeitos do trabalho 

de Slotawa: tem tão fundamentalmente a ver com a alteração das regras que acaba por 

tornar possível um jogo novo e diferente.

2.3.2 Fiete Stolte

Nós estamos sempre no tempo: nascemos entrando no tempo e morremos saindo dele; 

no entanto a experiência de estar no tempo é uma das mais difíceis de conceptualizar. Às 

vezes  temos  a  impressão  de  não  pertencer  completamente  ao  nosso  presente.  Somos 

abrangidos por um mal-estar ao admitir  a  nós próprios  que não compreendemos por 

completo aquilo que nos rodeia. É como se o tempo passasse com velocidades diferentes e 

o nosso relógio biológico fosse inadequado. 

Como já apontamos, na visão de Bourriaud os artistas contemporâneos traduzem e 

transcodificam a informação de um formato para outro, e passeiam pela geografia, assim 

como pela história. A forma do trabalho exprime um curso, um vaguear, em vez de um 

espaço-tempo fixo. Isto dá origem a práticas que ele chama de time-specific, em resposta aos 

trabalhos  site-specific  dos anos 60 (BOURRIAUD, 2009: 79). O nosso universo torna-se 

um território em que todas as dimensões podem ser percorridas tanto no tempo como no 

espaço:  rotas  de voo,  programas  de tradução e  cadeias  de  elementos  heterogéneos  se 

articulam mutuamente.
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A «especificidade temporal» de Fiete Stolte (1979, Alemanha) é permanente. Na época 

da eficiência a todo o custo, Stolte alterou drasticamente o próprio ciclo vigília/sono,  

reprogramando  o  seu  relógio  biológico  para  conseguir  mais  produtividade,  maiores 

satisfações, mais liberdade, ou só um calafrio ao fazer uma coisa destinada só aos governos 

e  aos  deuses:  dominar  o  tempo.  Normalmente,  a  sociedade  exige  que  os  indivíduos 

adiram  aos  padrões  convencionais  de  comportamento  quotidiano.  Para  fugir  dessas 

regras sociais, como faz Stolte, é possível operar fora do reino da realidade e dentro do 

domínio da arte. Tudo começa por um relógio (Fig. 5),  8 Day Week Clock (2007),  que é 

tanto objecto funcional como representativo de uma estrutura temporal diferente. 

O site www.theeightdayweek.com (Acedido em 20/12/2013) ilustra os meios para essa 

nova organização do tempo, o que deve nos ajudar a viver de acordo com os ritmos de um 

dia mais curto e uma semana mais comprida.

Há anos, desde 2007, que Fiete Stolte vive consoante um calendário que calcula uma 

semana de oito dias de vinte e uma horas – no total, normal, embora subdividida de 

maneira diferente. A segunda-feira coincide com aquela de qualquer outro, mas acaba três 

horas antes; os seus dias,  desde então, deslizam progressivamente para trás em relação 

àquelas do resto do mundo (quarta-feira: -9, sexta-feira: -15, etc.). 

Uma parte da produção artística de Fiete Stolte documenta e traduz este esforço para 

encontrar um ritmo independente da sociedade e ligado unicamente às suas necessidades. 

O seu ponto de partida foi uma viagem ao redor do mundo partindo de Berlim e indo 

para leste de avião via Hong Kong, Sydney, Honolulu, Los Angeles, Nova York, Londres e  

de volta para Berlim. Este deslocamento resultou em 8 Days in a Week  (Figs. 6- 7), um 

trabalho fotográfico que documenta 8 pores-do-sol  e 8 nasceres do sol no espaço de uma 

semana, tornando visível a relatividade do tempo.

E de novo em 2008: durante uma semana, o artista fotografou o sol cada dia ao meio-

dia do alto do seu tecto (Facing the Sun at High Noon). De acordo com a separação da sua 

cronologia de 21 horas da normal rotação da Terra, o meio-dia de Stolte pode acontecer 

seja ao pôr-do-sol, como no meio da noite. De foto em foto, as luzes à volta do telhado  

tornam-se mais escuras, até chegar ao ponto de escuridão quase completa, para depois 

voltarem  a  ser  claras  de  novo  (Fig.  8). Stolte  acentua  que  este  seu  projecto  é  uma 
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experiência  de  autonomia,  a  tentativa  de  construir  para  si  uma  dimensão  temporal 

independente, sem nenhuma ambição eficientista. 

As  fotografias  nocturnas  de  Fiete  Stolte  oferecem  a  metáfora  de  uma  época  que 

considera  o  sono  como  um  recurso  manipulável  individualmente,  o  objecto  de  um 

cálculo  custo/benefício.  Sendo  o  constante  aumento  da  eficiência  laboral,  da 

produtividade e do lucro a essência do capitalismo, a recusa do trabalho é um pesadelo 

económico.  O  potencial  de  emancipação  da  obra  encontra-se  inteiramente  na  sua 

ociosidade,  isto é,  no seu  distanciamento com relação a  todo  trabalho  social,  a  toda a 

participação  numa  obra  de  transformação  militante  ou  em  todas  as  tarefas  de 

embelezamento do mundo comercial e da vida alienada (RANCIÈRE, 2007: 126- 140). É 

a  possibilidade  de não ter  nada  a  ver  com o tempo diurno,  o  tempo funcional,  é  a  

aparição de um tempo próprio que é o lar e a propriedade de cada ser.

À pergunta do porquê dele viver de acordo com um tempo próprio, respondeu:

Originariamente, havia uma ideia económica ligada a sensação de ter falta de tempo. 
Decidi então jogar com isso e estabelecer este outro tempo para mim. Entretanto a ideia 
economicista foi desaparecendo. O meu tempo tornou-se o enquadramento do meu 
trabalho. É um refúgio, um retiro. No início era aparentemente uma questão de estrutura 
em si; agora, tem mais a ver com um espaço que se abre, que acontece simultaneamente, 
que é paralelo. É um tipo de isolamento que é possível apalpar (SCHWENTKE, 2012: 12-
20).12

Uma vez aceite a ideia que é possível dispor livremente do próprio ciclo sono-vigília,  

enganchando-o  a  exigências  e  interesses  de  qualquer  género,  aparece  espontânea  a 

tentação de aplicar também a este âmbito a obsessão humana para a optimização. O seu 

horário  é  alienado  e  indiferente  aos  ritmos  biológicos  do  nosso  corpo,  como  o  da 

economia capitalista, do qual faz uma sinistra paródia. Como fez Descartes com a alma, o 

primeiro  passo  para  racionalizar  algo  é  arranjar  uma  maneira  para  mesurá-lo. 

Contrariamente aquilo que dizem a realidade não é muito sólida, parece ao invés disposta 

a desfazer-se na desordem. Alguns diziam que Robert-Houdin saia das suas caixas e dos 

12 Originally, there was an economic idea connected to the feeling of a lack of time. Then I decided to play with it and 
establish this other time for me. Meanwhile, the economistic idea has disappeared. My time has become the frame 
of my work. It is a refuge, a retreat. In the beginning it was apparently a matter of the structure itself, now has more 
to do with a space that opens up, which occurs simultaneously, that is parallel. It is a type of isolation that can be 
probed.
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seus baús desmaterializando-se e depois assumindo forma humana. A seu modo também 

Fiete Stolte conseguiu soltar-se e fazer-nos acreditar que desapareceu, mas o que o amarra 

não é um limite tangível, mas a espessa rede de constrangimentos públicos e privados que  

acaba por envolver cada existência com laços sempre mais apertados.

2.3.3. Charles Ray

Seguindo as teorias de von Hantelmann, descobrimos a possibilidade de interpretar 

cada objecto, trabalho ou produto como performance, seja uma pintura, uma história, um 

sapato ou qualquer coisa e isso significa indicar o que os objectos fazem, como interagem 

e se relacionam com outros objectos ou seres. No contesto da arte contemporânea isto 

permite estabelecer a noção de obra como uma acção, cuja qualidade especifica consiste 

em «realizar», «fazer» ou «executar» e põe-se o  acento no processo de realização da obra 

mais do que no resultado acabado.  O meu trabalho artístico manifesta-se normalmente 

como um dispositivo ou um aparato para explorar determinados tipos de acções, por isso 

interessei-me  naturalmente  pelo  trabalho  de  Charles  Ray  (1953,  Los  Angeles),  que 

compreende a escultura não só como um objecto, mas como uma actividade.  

É emblemático, nesse sentido, o trabalho Self portrait with homemade clothes (1998), no 

qual o artista decidiu fazer o que nós normalmente não fazemos: produzir as suas roupas e 

todos  os  outros  detalhes  que  normalmente  usam roupas  (incluindo sapatos,  óculos  e 

relógio)  completamente  por  conta  própria,  utilizando  máquinas  de  costura  e  outras 

ferramentas  adequadas  para  o  propósito.  Decide  em  não  expor  directamente  esses 

objectos, mas mostrá-los num filme-autoretrato no qual é o único protagonista. 

 Todo o seu trabalho  até  à data,  seja  em fotografia,  desenho,  filme,  ou escultura, 

demonstra um profundo interesse nos mecanismos que animam o universo dos objectos, 

que como escreve Jean Baudrillard:

[…] não são nem uma flora nem uma fauna, mas, ao mesmo tempo dão a impressão de 
vegetação  que  prolifera  e  de  floresta  na  qual  o  novo  homem  selvagem  dos  tempos 
modernos  tem  dificuldade  em  encontrar  de  novo  os  reflexos  da  civilização 
(BAUDRILLARD, 1968: 53).

Ray parte do artefacto para refazer para trás o caminho da história de produção. O que 

que  há  antes  de  um  casaco?  Assim  deixa  claro  como  os  objectos  do  quotidiano 
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incorporam  um  conjunto  de  valores  culturais  relacionados  ao  prestígio  social  e 

comunicação  que,  gradualmente,  enfraquecem  a  materialidade  das  necessidades 

primárias. As roupas manufactas por Ray não são o resultado de escolhas individuais do 

sujeito,  porque imitam a estética  da roupa industrial;  mas também não são mais um 

produto do mercado de massa. A roupa de Ray é «roupa de cena», um figurino, que ele 

usa apenas por dois minutos no filme.

Como um moderno Robinson Crusoe, Charles Ray nos força-nos a reflectir acerca de 

coisas tão básicas e tão próximas que são dadas por óbvias. Isto porque subtilmente desvia 

as normas ou transforma o contexto do ordinário, provocando desta forma uma mudança 

de percepção e de consciência - uma certa apreensão da estranheza existente no familiar. 

A propósito  de  Self  portrait  with  homemade  clothes  ele  declarou numa entrevista  de 

querer «comprimir  um  ano  e  meio  de  trabalho  em  noventa  segundos»13e  este  desejo  de 

condensação é uma questão central para mim: não se trata de «produzir» muito, mas sim 

de «proceder» (ou «errar») muito. Criando um trabalho, Ray tenciona fazer objectos e criar 

situações que não são aquilo que parecem ser e nos força desta forma a reexaminar a  

validade da realidade.

2.3.4. Maria Thereza Alvez

Um princípio do conceptual na arte é explorar os limites dos objectos produzidos,  

questionar onde termina o domínio do artístico e começa o do utilitário, derrubar as 

nossas concepções tradicionais sobre a matéria de que um objecto de arte deve ser feito,  

ou que forma deve ter, definindo-o mais como processo do que como coisa material e,  

como tal, o produto final desse processo já não será algo apenas compreensível através do 

olhar, do ouvir ou do tocar. 

No acto de considerar os objectos como performance o propósito não é glorificá-los nem 

aliená-los, mas apenas resgatar um mundo submerso: criar novas referências em que eles 

possam ser considerados e relacionar-se com as coisas materiais tentando encontrar nelas 

qualidades  ocultas.  Há  um  tudo  fala imanente  nas  coisas  e  a  arte  contemporânea  é 

pensada aqui como uma forma de retomar, desenvolver e decifrar esse tudo fala.

13  I want to compress a year and a half of labor into ninety seconds.
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No vídeo de Maria Thereza Alves (1961, São Paulo) What is the color of a german rose?  

(2005),  uma mulher bonita dos traços misteriosos eurasiáticos e / ou pan-americanos 

desfila no ecrã mostrando, em cada sequência, diferentes tipos de frutas, legumes e flores. 

Uma  voz  masculina  com  marcado  sotaque  americano  faz  perguntas  com  genuína 

curiosidade: «De onde vem isso?» E uma voz feminina responde suavemente num Inglês 

com sotaque alemão: «A cenoura - Afeganistão» e assim por diante (Figs. 10- 11).

Torna-se  aqui  evidente  a  dimensão  invisível  que  os  objectos  escondem: 

surpreendentemente,  os vegetais dos quais temos certeza de conhecer a origem (e não 

apenas  batatas  e  tomates,  mas  também feijão,  couve-flor,  cenouras,  pepinos  e  outros 

ainda) é, na verdade, originalmente de outros países. Mesmo frutas como uvas, maçãs e 

cerejas não têm ascendência europeia. O mesmo vale para as flores: rosas amarelas vêm 

do Afeganistão, tulipas da Sibéria e girassóis do México. 

Não se trata de procurar a utilização das coisas, mas o significado delas: já não estamos 

à frente do objecto material, mas dentro do processo da nossa construção à frente dele. A 

artista declara de estar interessada «em como acreditamos que somos e em como somos 

realmente. Como a gente pensa que o normal é normal? Me interessa a história como 

parte de hoje» (ALVEZ, 2012).

Estrangeiros, plantas animais, como podem vocês tomar posse as nossas terras? Avisam-

se os usuários para desenraizar com qualquer meio possível as espécies que não aparecem 

nas listagens. Há conferências e reuniões mundiais acerca da urgência de lutar contra 

tudo o que não é local, nativo e nacional: legisla-se, salvaguarda-se, garante-se, normaliza-

se.  Parece que os seres  errantes  não têm mais direito de ocupar as  terras  dos outros, 

quando repentinamente descobrimos que tudo o que nos rodeia é estrangeiro e alheio. O 

vídeo  põe  em questão  os  nacionalismos  e  é um aberto  convite  para  o  espectador  a 

considerar  o  local como  nada  mais  do  que  uma  coincidência,  num  determinado 

momento, duma ampla gama de influências transculturais, demonstrando a fragilidade de 

tudo o que consideramos familiar. 
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    3. A história que está atrás das coisas

Com certeza, a distância inevitável entre a intenção e a realização de uma obra torna a 

noção de erro central  para a complexidade da prática artística e  a  sua repercussão no 

mundo  circunstante.  O  projecto  prático  reúne  um  conjunto  de  trabalhos  que  se 

constituem  de  episódios  aparentemente  banais,  transformados  em  produção  artística. 

Nascem, normalmente, a partir da descoberta de um detalhe invisível, porque pequeno e 

escondido, ou porque esquecido. 

Mediante uma linguagem que funde a tradição conceptual da arte contemporânea com 

as  práticas  performativas,  persigo  o  objectivo  de  pôr  em crise  as  geometrias  e  deixar  

emergir o princípio do efémero e da impermanência, um resultado activo a contestar os 

mitos  de  ordem  e  de  normalidade.  Acções,  objectos,  vídeos  surgem  desse  repertório 

quotidiano como rastros de uma prática efémera,  que exige o máximo esforço para o 

mínimo resultado. 

Neste sentido o método de construção dos  trabalhos aqui  reunidos baseia-se numa 

economia particular, isto é: como chegar ao máximo efeito conceptual ou sensível com o 

mínimo de meios. Usar só gestos muito simples, mais ou menos instintivos, que recorrem 

ao mínimo de instrumentos e ferramentas. Sempre quando possível, a regra é usar o que 

já existe, reciclar gestos e coisa, praticando uma espécie de ecologia de trabalho ao invés que 

uma economia de trabalho. 

 Para apresentar uma metodologia operativa, em vez de um projecto isolado, resolvi 

tomar em consideração três trabalhos que à primeira vista parecem não ter muito em 

comum:

� 1 by 1 
            Vídeo digital (7'48”). Cor/ Som. Loop. 2012.

� (O)skar (K)okoschka
        Vídeo digital (3'16”). Cor/ Sem som. Loop. 2013.

� Cartas(Solitário)
Vídeo digital (2'36”). Cor/ Som. Loop. 2013

Trata-se de uma escolha em linha com as argumentações expostas ao longo da presente 

dissertação,  onde  foram  apresentados  autores  que  defendem  como  a  parte  mais 
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problemática  de  uma  obra  contemporânea  está  na  sua  produção,  no  mecanismo 

generativo invisível que se esconde por trás dela: o trabalho artístico não é um objecto 

terminal mas um momento numa cadeia.

Ao confrontar este conjunto de trabalhos é possível vislumbrar uma prática operativa 

que se desenvolve a partir de uma série de gestos repetitivos e anómalos: um pequeno 

erro, uma ligeira mudança do fluxo ordinário das coisas, sem serem actos extraordinários 

ou provocatórios por causa disso.  A repetição é  uma modalidade operativa oposta ao 

trabalho monolítico e que, por isso mesmo, permite realizar  um gesto englobante,  de 

maneira que cada unidade troque com as outras qualidades comuns, que, por sua vez, 

legitimem o grupo inteiro. 

As alterações, dissemos, são mínimas, mas sem dúvidas intencionais e absolutamente 

não acidentais.  São trabalhos  que  se  desenvolvem a  partir  da  descoberta  de detalhes 

microscópicos,  mediante  uma  linguagem  que  tenciona  indagar  a  multiplicidade  dos 

médias  hoje  disponíveis  para um artista.  Ao mesmo tempo os trabalhos cristalizam-se 

normalmente à volta de imagens imediatas, que não escondem nenhuma articulada rede 

de referências. Neste aspecto é uma obra que se inscreve na velha tradição da visualidade 

directa: não é necessário ler nenhum texto, nem revisar arquivos, nem há vídeo longos p 

observar. 

O porvir e o imprevisível, a flexibilidade e a incerteza são os fundamentos da minha 

prática  artística,  que  se  constitui  num  movimento:  de  acidentes,  de  tropeços,  de 

intervalos, às vezes de repetições, outras de excepções às regras, a maioria das vezes de 

dúvidas acerca. Cada um dos três vídeos do projecto condensa em poucos minutos um 

processo extenso de pesquisa e de  errância:  no caso de  1 by 1 os jardins e os parques 

tornaram-se  o  espaço  efectivo  de  laboratório; (O)skar  (K)okoschka provem  de  uma 

navegação pelos mares da internet e de um andar por bibliotecas; Solitário (Cartas) surgiu 

de um passa-palavra compartilhado, de encontros e trocas por vários lugares.
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3.1. As unidades que compõem o relvado

Palomar passou já a uma nova linha de pensamento ; 
será «a relva» aquilo que nós vemos ou será que vemos 
uma erva mais uma erva, mais uma erva...? Aquilo a que 
chamamos «ver a relva» não é mais do que um efeito dos 
nossos sentidos aproximativos e grosseiros; um conjunto 
existe  apenas  quando  é  formado  por  elementos 
diferenciados. Não vale a pena contá-los, o número não 
interessa;  o  que  interessa  é  alcançar,  com uma  única 
olhada, cada uma das plantinhas, individualmente, nas 
suas  peculiaridades  e  diferenças.  E  não basta  vê-las:  é 
necessário pensá-las. (CALVINO, 1983: 21)

Errar e desafiar a objectividade implica inventar novas categorias escatológicas e novas 

metodologias científicas para estudar as coisas. A ideia da não-objectividade empurra em 

direcção a uma verdadeira subjectivação do espaço físico, cuja mensuração já não refere só 

à extensão ou à profundidade, mas também à densidade e à intensidade. Assim como nos  

conjuntos matemáticos, uma mesa e uma girafa entram no mesmo grupo pelo facto de 

ambas  terem  um  elemento  em  comum  representado  pelas  quatro  pernas.  Trata-se  de 

calcular o peso específico das coisas a partir de matemáticas do absurdo: um frisbee em 

Marte, para sofrer a mesma atracção gravitacional, deveria pesar 30 vezes mais do que um 

frisbee terrestre standard (175g), enquanto na Lua pesaria um quilo. 

Uma das estratégias que caracterizam o meu percurso de trabalho é colocar o arbítrio 

individual em teste contra os sistemas institucionalizados de crença. Este mecanismo é 

bem visível no vídeo 1 by 1 (2012), uma colecção in progress de gravações que registam uma 

acção simples repetida: os trevos-de-quatro-folhas tornam-se trevos comuns. 

Cerca de um em cada 10.000 trevos nasce com uma ou mais folhas em excesso. Trata-

se duma falha, uma anomalia, uma quebra na continuidade regular. A cultura popular 

atribui a esta imperfeição morfológica o poder, misterioso e irracional, de promover um 

evento positivo ou de evitar um evento negativo. Há nas intenções do projecto um jogo de 

caixas chinesas: irracional é a crença nos amuletos e mais irracional ainda a tentativa de  

neutralizar  a  imperfeição,  e  fazer  com que  todos  os  elementos  voltem a  normalidade. 

Quando adoptamos um comportamento supersticioso estamos a espera do que o nosso 

acto influencie os acontecimentos futuros. Então parece haver um erro de apreciação, ou 
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melhor um erro no processo de percepção que, geralmente, nos faz encontrar a verdadeira 

relação causa-efeito na realidade que nos rodeia. 

A acção acontece no espaço indefinido de um relvado, em vários jardins diferentes mas 

indefinidos, revelando uma pesquisa obsessiva, dilatada no tempo e extensa no espaço. 

Neste sentido o objecto arquivístico - neste caso o vídeo arquivístico - é dotado de uma 

condição de singularidade que cria continuidade, no qual as contingências do tempo se 

encontram registadas  sob  a  forma de  traços  discretos  de  acontecimentos  únicos:  isto 

aconteceu naquele tempo. Cada clipe do vídeo é concebido como um momento de uma 

sucessão.  É  uma  sucessão  temporal  e  espacial  que  nos  reenvia  a  uma  gestualidade 

compulsiva,  genésica  e  rítmica.  A  repetição  esconde  uma  série,  uma  acção  que  se 

desenvolve. 

Reconhecemos uma analogia entre os processos naturais, que ocorrem por desvios e 

casualidades,  por  tentativas,  de  forma  não-linear  e  não-protegida  num  quadro  de 

segurança  operacional,  e  os  processos  cognitivos,  que  são  também  não-lineares,  não-

garantidos, fragmentários e submetidos ao acaso.  A perturbação de regularidade, como 

uma rachadura numa superfície boa ou uma mancha num lençol branco, age como um 

íman  para  os  olhos  e  o  intelecto,  e  assim  pode  fazer  o  mesmo  uma  regularidade  

inesperada num ambiente casual. 

 1 by 1 é a enunciação e a encenação de uma crise: a da circularidade do nosso sistema 

racional fechado, dentro do qual parece impossível qualquer acção transgressiva, qualquer 

desvio do olho.

3.2. A forma da cebola

Cada um dos trabalhos insiste em repetir uma imagem várias vezes, funcionando como 

uma série, ou seja um conjunto feito de elementos similares, mas cada um diferente do 

outro.  Se  no vídeo  1 by  1 apresento obsessivamente  a  amputação de  uma folha,  em 

(O)skar  (K)okoschka  (2013)  é  a  assinatura  do  homónimo  pintor,  O.K.,  que  pisca 

redundantemente  no  ecrã  (Fig.14).  O  mesmo  acontece  em Solitário  (Cartas),  onde  é 

repetido o gesto normal de virar as cartas (cartas anormais). 
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Poderíamos considerar  (O)skar (K)okoschka como uma imagem pop, directa, ou abrir 

parenteses infinitos sobre questões autorais de apropriacionismo. De facto interessa-me 

mais falar aqui de um processo chave que percorre todos os trabalhos deste projecto: o 

deslocamento, a prática da transferência, da passagem de um signo de um formato ao outro. 

Trata-se de um tipo de operação que visa confundir as geografias estabelecidas: elementos 

que pertencem à cultura determinada, seja visual ou filosófica, são transferidos desde um 

universo  tradicional  no qual  são fixos e codificados, para outro no qual  recebem um 

outro olhar crítico. Como diria Bourriaud, o movimento de signos de um contexto ao 

outro descobre o absurdo da linguagem, das relações, das coisas (BOURRIAUD, 2009: 

82).

Considero o trabalho artístico como uma estratificação de níveis de leitura possíveis, 

como um objecto de estudo que tem uma estrutura parecida com uma cebola: não tem um 

coração  ou  um  centro,  descascando-a  encontrar-se-ão  as  diferentes  camadas  que  a 

compõem. Tal como a cebola, uma pintura é composta de muitas peles, de revestimentos 

sobrepostos, onde a assinatura é sempre o ponto final. 

Esta colecção de recortes parte de uma descoberta: a sobreposição entre o significado 

da palavra O.K. («Está bem», «de acordo», «tudo em ordem») com as iniciais do pintor 

austríaco. Casualidade irónica: é exactamente no momento de assinar um quadro que se 

executa uma acção performativa, como diria von Hantelmann, ao dizer «OK ! Esta é uma 

obra!».

No caso das formas contemporâneas torna-se mais difícil individuar este momento: 

quando acaba uma obra? De facto as obras podem resistir ao fixar-se numa forma última e 

definitiva, podem não acabar: os vídeo  1 by 1 e  (O)skar (K)okoschka, ao invés de serem 

finitos e completos, são concebidos como inícios de acumulações, como arquivos abertos 

ou estudos em progressão. São vídeos cuja dimensão temporal é destinada a dilatar-se 

potencialmente ad infinitum.

Neste sentido, a prática artística que desenvolvo não persegue nenhuma construção 

fechada, com pretensões totalitárias e definitivas, mas um contínuo crescimento e uma 

contínua reclassificação,  com bases  lógicas,  dos dados fornecidos constantemente pela 

experiência.
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3.3. Mostrar o jogo

«E  quem  são  esses?»,  perguntou  a  Rainha,  apontando 
para os três jardineiros que estavam debruçados ao redor 
da roseira.  É claro,  como os  três estavam com o rosto 
coberto  e  como  o  desenho  nas  suas  costas  era 
exactamente o mesmo de todo o resto do baralho, ela 
não podia saber se eles eram jardineiros, ou soldados ou 
membros da Corte, ou três de seus filhos». 
(CARROLL, 1965: 76)

Agrupar  os  objectos  por  meio  de  taxonomias  estranhas  permite  vislumbrar  as 

convenções  inscritas  nas  coisas:  derrubar  as  gavetas  mentais  e  existenciais,  limpá-las  e 

reordená-las.  Derrubar,  o  que  é  a  acção  de  projectar,  deitar  fora  um  número  de 

possibilidades inscritas nas coisas. O baralho (Fig. 15) que dá origem ao vídeo  Solitário  

(Cartas) (2013) é um objecto que revela «as costas das coisas»: examina sistemas e grupos, e 

a identidade da união que os relacionas ao sistema ao qual pertencem e que contribuem a 

conformar.  

O baralho compõe-se de 54 cartas, como é normal, mas o reverso de cada uma destas 

cartas tem um padrão diferente do outro e provêm de origens distintas.  A função da 

existência de um pattern comum a todas as cartas é esconder o valor da face. Eliminando a 

uniformidade  do  baralho  despimos  o  mistério:  o  reverso  e  a  frente  das  coisas 

correspondem e estão no mesmo plano. Cada elemento do conjunto ganha desta forma 

em personalidade e carece em função. 

O arquivo e a colecção e, no geral,  a conglomeração de objectos, são instrumentos 

fundamentais pela produção e a construção de um sentimento de diferença. Qualquer 

série ou gradação, qualquer comparação cria diversidade. Mais subtil é a diferença, mais 

difícil  é  distinguir,  maior  é  o  despertar  e  a  estimulação do sentimento  de  diferença. 

Poderia parecer que uma colecção tem uma vontade de classificar, reificar, solidificar e 

fixar. Eu vejo o oposto:  a reunião do  quase-igual no contexto da série tem o efeito de 

estabelecer a raridade, ou singularidade, como um signo distintivo da arte. Singularidade, 

alteridade,  homologação,  diferenciação,  são,  assim,  os  conceitos-chave que  ligam os vários 

trabalhos do projecto.

Há outro aspecto do erro que ressalta em relação à contemporaneidade, ou seja o facto 
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que o estatuto do objecto moderno é dominado pela produção industrial e pela difusão 

serial. Devido ao rigoroso controlo de qualidade na produção e à procura da perfeição e 

da eficiência,  é extremamente raro encontrar objectos imperfeitos  ou solitários que se 

desviam  do  cânone  da  padronização  industrial. Tipo,  modelo,  cor,  tamanho:  a 

personalização,  mais  que  um  argumento  publicitário  é  um  conceito  ideológico 

fundamental de uma sociedade que visa, personalizando os objectos e as crenças, a integrar 

melhor as pessoas. Neste sentido o que emerge com evidência nesta colecção heterogénea 

de cartas, além da compulsão arquivista é o seu elogio implícito da raridade: num mundo 

sempre  mais  uniforme,  ao  libertar-se  da  serialidade  geral,  está  a  construir  um 

acontecimento.

O processo de recolha das cartas é claramente definido por um desejo de criar um 

conjunto único e  de  alguma forma utilizável.  Neste  sentido encena uma paródia  das 

coleções de objectos singulares, folclóricos, exóticos ou antigos (e inutilizáveis). 

O baralho de  cartas  é  um conjunto completo,  composto  de  fragmentos  de  outras 

famílias  de  objectos.  Cada  carta,  nascida  para  ser  standard,  torna-se  única  e  evoca  a 

história especial da sua própria origem. O vídeo ilustra a acção de virar uma por uma as  

cartas do baralho, do verso à frente, em loop (Fig. 16). Revela-se desta forma a maneira 

como a desordem aparente do conjunto é de facto uma série ordenada, finita e completas 

de todos os naipes: do ás de copas ao rei de espadas, incluindo os jóqueres.

Se tivesse todos os 54 baralhos que compõem o baralho de Solitário (Cartas), teria 2916 

cartas  ao  todo.  Deste  pensamento  surgiram  3  desenhos  (Fig.  17)  que  vislumbram  o 

mecanismo generativo que deu origem a este objecto: composto por 54 cartas diferentes, é 

como se ecoasse a  ausência dos conjuntos originais. 54 «indivíduos» que derivam de 54 

«famílias» diferentes. Os 3 desenhos são representações gráficas do conjunto matemático 

que sintetiza em abstracto a composição do baralho (ou seja 54 conjuntos cada um com 

54 bolinhas). 

 Enquanto objecto artístico, o baralho é uma colecção que poderá ser apresentado em 

vários formatos ao invés de se apoiar na autoridade histórica e prática de um único meio: 

existe um vídeo, mas o baralho em si pode ser apresentado como objecto artístico, ou dar 

lugar a uma acção performativa (Fig. 18)  duas pessoas jogam com as cartas num espaço 
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expositivo. 

O baralho contém a possibilidade de jogar de forma não ortodoxa. Isto porque a série 

é completa, mas inutilizável de uma forma clássica: além da sorte ou da habilidade, será a  

memória  dos  jogadores  a  influenciar  o  êxito  da partida,  existindo a  possibilidade de 

reconhecer as cartas pelo padrão, mesmo quando a sua face estiver coberta.

Segundo a minha abordagem é necessário ter sempre um olhar mais alargado, sair da 

observação  de  cada  peça  na  sua  individualidade  para  entender  como  esta  funciona 

relativamente  às  especificidades  dos  contextos  onde  se  insere.  Entendemos  que  os 

projectos,  como  as  identidades,  são  construções  e,  como  tais,  estão  em  constante 

movimento. 
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Conclusão

A deriva do pensamento nas fenomenologias do erro no percurso da dissertação levou-

nos a pensar em vislumbrar um objectivo preciso: a exemplificação da positividade do 

erro. No espaço incerto e charmoso, entre os dois pólos subjectivos do correcto e do errado, 

há regras  paradoxais,  onde as  actividades transgressivas podem recusar  os dogmas e  a 

certeza; abre-se a possibilidade de esfolar as absurdidades científicas, traçando pela poesia 

novos enunciados.

Ao longo da pesquisa evidenciámos as vantagens de um modelo processual de leitura da 

obra de arte, onde não existe uma forma ideal com propriedades e características fixas, 

mas  sim  entidades  evolutivas  sujeitas  a  interferências  externas.  Isto  implica  que  não 

existem objectos  finalizados  e  que,  em cada  mostra,  as  peças  devem surgir  em novas 

actualizações, com as respectivas variações. Deste modo é possível fugir ao essencialismo e 

fazer da deviação e do erro fontes de evolução. 

Errar no contexto artístico significa efectuar um deslocamento, colocar-se de lado, fora 

do  círculo,  fora  dos  vínculos  e  dos  percursos  predefinidos  das  estruturas.  A  estética 

contemporânea é atraída por experiências insólitas e pouco previsíveis, neste sentido o 

artista age de forma livre e despudorada, em relação com a necessidade de rever e por 

vezes  de  questionar  o  seu  trabalho através  de outros  média  e  outras  modalidades  de 

investigação. A pesquisa experimental  encontra a sua premissa na identidade e no valor 

daquilo que é procurado, mas ganha uma forma só nas diferenças e nos movimentos 

acidentais de um caminho, de um deslocamento, uma errância. 

Errar,  vaguear por aqui e  por ali  sem rumo, peregrinar.  Mas também afastar-se  do 

certo,  do  verdadeiro,  do  bem  e  cair  em  erro.  Que  conclusões  se  podem  extrair  da 

descoberta  da  precariedade  do  nosso  conhecimento?  A  primeira  é  que  nós  não 

descobrimos a realidade, mas construímo-la. O conhecimento é composto por organismos 

vivos, de forma a organizar,  no limite do possível, o fluxo informe da experiência em 

experiências reproduzíveis com uma relativa conexão lógica entre elas. Isto significa que o 

mundo  real se  manifesta  só  quando  as  nossas  construções  falham,  quando  a  nossa 

estruturação da realidade colapsa descobrimos que o mundo não é como o imaginávamos.
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A ineficácia parcial do bom senso na condição histórica hoje poderia abrir o caminho 

a reflexões sérias, ou mesmo muito tristes, mas talvez deva ser aceito pelo que é. Se o bom 

senso não faz sentido, porque não apelar ao contra-senso e ao erro? Não é ao absurdo, ao 

nonsense,  ao  inverosímil  que  os  artistas  modernos  nos  acostumaram?  E  aqui  reside  o 

verdadeiro desafio da arte do presente: a possibilidade de ser mais de que um sinal que vai 

juntar-se ao caos informe da semioesfera. 

 No processo, misturaram-se as descobertas teóricas e os fazeres artísticos e a reflexão 

foi e está a ser uma auto-reflexão, uma experiência pessoal e compartilhada.

O resultado,  mais  do que  produzir  o  presente texto  e  os  relativos  objectos  artísticos, 

coloca-se na descoberta de um método operativo que se configura como uma contínua 

actividade experimental: a criação é algo diferente de arranjar formas e objectos; trata-se  

de inventar novas regras para que sejam aplicadas. 
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Apêndice de imagens

Fig. 1) Ciclo de vida do Zaratan (2012)
Ilustração.
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Fig. 2) Floria Slotawa, Ersatzturm, 2006.
Instalação na Kunst-Werke, Berlin.
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Fig. 3) Florian Slotawa, Land gewinnen (2005). 
Instalação na Haus am Waldsee, Berlin.

Fig. 4) Florian Slotawa, Land gewinnen (2005). 
Instalação na Haus am Waldsee, Berlin.
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Fig.5) Fiete Stolte, 8 Day Week Clock (2007)
Vários materiais, 40 x 40 x 7 cm.
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Fig. 6) Fiete Stolte, 8 Sunrises/ 8 Sunsets (2007)
16 Polaroids sobre papel, 70 x 200 cm. Sunset n° 1 e nº 6 de uma série de 8.

Fig. 7) Fiete Stolte, 8 Sunrises/ 8 Sunsets (2007) 
16 Polaroids sobre papel, 70 x 200 cm. Sunrise n° 7 e nº 8 de uma série de 8.
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Fig. 8) Fiete Stolte, Facing the Sun at High Noon – n°1, nº2, nº3 (Série de 8) (2008) 
Polaroid sobre papel, 23 x 19 cm cada.
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Fig. 9) Charles Ray, Self portrait with homemade clothes (1998) 
Vídeo digital, 2'48” cor/som.

Stills de vídeo.

59



Fig. 10) Maria Thereza Alves, What is the color of a german rose? (2005)
Vídeo digital,  6’14”cor/som.

Stills de vídeo.

Fig. 11) Maria Thereza Alves, What is the color of a german rose? (2005)
Vídeo digital,  6’14”cor/som.

Still de vídeo.
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Fig. 12) Gemma Noris, 1 by 1 (2012) 
Vídeo digital. 7'48”cor/som, loop. 

Stills de vídeo. 

Fig 13) Gemma Noris, 1 by 1 (2012)
 Vídeo digital. 7'48” cor/som, loop. 

Estudo de instalação. 
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Fig. 14) Gemma Noris, (O)skar (K)okoschka (2013) 
Vídeo digital, 3'16”, cor/sem som, loop. 

Stills de vídeo.
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Fig. 15) Gemma Noris, Cartas (2013)
54 cartas encontradas.

Fig 16) Gemma Noris, Cartas (2013) 
Vídeo digital, 2'36”, cor/som, loop. 

Stills de vídeo.
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Fig. 17) Gemma Noris, Conjuntos (Cartas) (2013)
3 Desenhos 21 x 29,7. Canetas de feltro sobre papel.
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Fig. 18) Gemma Noris, Cartas (2013)
 Estudo de imagem para uma performance.
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