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Resumo  

 Estados de Tensão é uma dissertação teórico-prática que se foca na 

vulnerabilidade da percepção sensorial quando confrontada com a imagem em 

movimento manipulada. A distorção da linearidade do tempo é resultado do controlo 

da duração e do movimento, com alguma referência a princípios, como por exemplo, 

a deturpação da lógica da gravidade. 

 «Suponham que o tempo (…)» (Lightman, 1992, p.10) é a proposta que os 10 

ensaios videográficos aqui estudados apresentam, cada um deles com uma hipótese 

distinta: o abrandamento, congelamento, inversão, questionamento da linearidade, 

segmentação do tempo no mesmo enquadramento… Estas circunstâncias abrem 

portas à investigação do funcionamento da percepção sensorial, analisando o valor da 

assimilação visual e auditiva separadamente, de forma a compreender as virtudes de 

cada uma, para concluir que são intimamente unidas para a criação de significado. 

Neste sentido, a relação da peça com o espectador assume um valor acrescentado, por 

só assim se compreender as possibilidades e os limites das modificações temporais. A 

imagem em movimento e as suas técnicas de manipulação tomam um papel de 

importância, por tornarem real a reflexão conceptual proposta. Real, no sentido de 

proporcionarem caminhos simbólicos e intuitivos através da técnica. 

 A pesquisa da importância da memória para a possibilidade de imersão na 

experiência proposta pela imagem em movimento, foi apoiada em dois nomes de 

referência: Bill Viola e Harold Edgerton. Para além dos seus estudos no controlo do 

tempo através da imagem, dá se relevo ao processo de trabalho como momento de 

maturação de técnicas, ideias e concretizações. A fusão da intuição com a ordem, da 

arte com a ciência, são princípios presentes no trabalho destes artistas. 

 A reflexão sobre o objecto de criação engloba e coloca em diálogo os 

conceitos analisados ao longo da investigação, salientando as suas características que 

fomentam novos caminhos, quer pelo seu cuidado estético e gráfico, modo de 

apresentação em curtos ensaios, e também pela relação peculiar entre o som e a 

imagem. 

  

Palavras-chave: Sensação, Percepção, Abrandamento, Movimento, Manipulação, 

Tempo  
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Abstract  

 Estados de Tensão (Tension States) is a theoretical and practical dissertation 

with focus on the vulnerability of the sensorial perception when confronted with the 

manipulated moving image. The distortion of the timeline is a result of the command 

over the duration and the movement, with some reference to principles such as the 

misrepresentation of the logistics of gravity. 

 «Suppose time is (…)» (Lightman, 1992, p.10) is the suggestion presented by 

the 10 videographic essays analyzed in this dissertation, each of them with a distinct 

alternative for perception: slow motion, freeze frame, reverse, questioning linearity, 

segmentation of time in the same frame... These circumstances make way for the 

investigation of sensorial perception mechanics, analyzing the value of the response 

to image and sound separately, so to understand the virtues of each one and conclude 

that they are intimately united with the purpose of creating meaning. This way, the 

connection between the media and the spectator acquires a heightened importance, 

due to representing the only way of comprehending the possibilities and limits of time 

manipulation. The moving image and its editing techniques assume a leading role for 

making this conceptual reflection real, in a sense that they create simbolic and 

intuitive ways through technique. 

 The research on the importance of memory as an asset to the emersion on the 

experience provided by the moving image was supported on two names of reference: 

Bill Viola and Harold Edgerton. In addition to their studies on time manipulation 

through image, the work process as a moment of development and maturation of the 

technique, ideas and concretion is also highlighted. The fusion between intuition and 

order, or science with art, are themes present in these artists works. 

 The reflection on the artwork brings together the concepts analyzed 

throughout the investigation, stressing their characteristics, that foster new paths, 

either because of the aesthetic and graphic sensibility, the short chapter-like format or 

the peculiar sound/image dynamic. 

 

Keywords: Sensation, Perception, Slow-Motion, Motion, Manipulation, Timeline  
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Introdução 
 O conhecimento tem como base de trabalho a curiosidade insaciável. O 

progresso dá-se a partir desta mesma curiosidade, salientando a autonomia do Homem 

em criar, desenvolvendo conhecimento científico e tecnológico através da 

experimentação prática. O nascimento desta investigação deu-se através de uma grande 

vontade de explorar as possíveis relações da experiência sensorial a partir da 

manipulação do tempo na imagem em movimento. A questão da duração e 

particularmente a linearidade no tempo são bastante inquietantes e já acompanham o 

meu percurso artístico o tempo suficiente para serem trazidos ao estudo teórico-prático 

mais aprofundado. A partir da releitura de Sonhos de Einstein de Alan Lightman1 o 

questionamento transladou para a realidade passando a viver num infinito de 

possibilidades impossíveis sobre o funcionamento do tempo. Concretamente, a resposta 

que despoletou o caminho de Estados de Tensão surgiu no excerto de um dos contos de 

Lightman: 
Neste mundo, o tempo é um fenómeno local. Dois relógios, um ao 
lado do outro, batem quase ao mesmo compasso. Mas relógios 
separados pela distância batem em compassos diferentes, quanto mais 
distantes, mais fora de compasso. (Lightman, 1992, p.93) 
 

 O funcionamento do tempo sempre foi complexo de discernir, levando a 

diversos estudos pelo campo da ciência e levantando grande interesse e possibilidades 

plásticas também no campo artístico. Enquanto a fotografia é regularmente associada ao 

congelamento do tempo, a captação de um determinado momento que não se voltará a 

repetir e melhor que tudo, imperceptível ao olho humano vê-se como um desejo. 

 
As primeiras câmeras tiravam fotografias a objectos familiares que o 
olho humano podia ver facilmente [...]. No entanto, os fotógrafos 
rapidamente perceberam que possuíam um poderoso instrumento que 
poderia também compreender e registrar inúmeras coisas para as quais 
o olho é cego.2 (VA, 1970, p. 12) 

 

 Este desejo foi perseguido por um dos artistas chave desta investigação, Harold 

Edgerton, que no campo da investigação científica usou como ferramenta a câmara 
                                                
1 O livro de Lightman é constituído de uma compilação de supostos sonhos de Albert Einstein sobre a sua 
tentativa de compreender o funcionamento do tempo, aquando dos estudos da teoria da relatividade. Num 
universo criado sempre com as mesmas personagens, no mesmo local, realizando quase sempre as 
mesmas acções, o conceito de experimentação é latente.  
2 The earliest cameras took pictures of familiar objects that the human eye could readily see [...]. But the 
photographers quickly realized they possessed a powerful instrument that could also perceive and record 
innumerable things to which the eye is blind. 
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fotográfica nos seus estudos do movimento. No entanto, o uso da imagem em 

movimento veio trazer outra dimensão no que toca à captação do movimento e 

compreensão do mesmo. Após o entendimento das características da imagem em 

movimento, salienta-se o seu forte carácter ilusório, que se apresenta como fantasia de 

esticar os limites a partir de técnicas de manipulação. Quais serão os resultados? O que 

víamos na imagem em movimento já não era real, deixando agora de ter qualquer 

verdade por nunca ter existido. Sempre existiu a ambição de parar o tempo, abrandá-lo, 

ou os mais ousados, fazê-lo andar para trás, numa tentativa de compreender melhor um 

dos factores mais abstractos e ilusórios com que convivemos diariamente e tirar uma 

qualquer experiência sensitiva ou metafísica daí. A imagem em movimento é então um 

dispositivo que permite viver a ilusão de intervenção sobre a linearidade do tempo, 

através de ferramentas de montagem e pós-produção digital que possibilitam a 

satisfação do desejo de controlo. Bill Viola, outra das referências centrais desta 

investigação afirma que «existimos no Tempo como os peixes existem na água»3 

(Furlong, 2010) quase como se fosse apenas um engano aos sentidos. Tirando partido 

desta ideia, a vontade de criar uma peça artística capaz desta envolvência, fez nascer 

Estados de Tensão, que dá lugar à possibilidade de usufruir de experiências sensoriais 

que jogam com o funcionamento da percepção. 

 Através desta investigação, pretende-se desenvolver um estudo aprofundado 

sobre o objecto de criação desenvolvido, de forma a tirar o máximo partido e 

conhecimento do trabalho prático. Com Estados de Tensão, aspira-se explorar por 

meios das possibilidades de um dispositivo, a passagem por diversos estados de 

consciência, nas palavras de Deleuze e Guattari: «Extrair um bloco de sensações, um 

puro ser de sensações» (Deleuze, Guattari, 1991, p.147). 

 Neste sentido, o ponto de partida na linha de pensamento conceptual será 

estabelecer as bases do movimento e da visão em relação à imagem em movimento. No 

capítulo 1. e seus sub capítulos, será questionada a verdade e não-verdade da imagem 

em movimento, e as suas consequências no processo de armazenamento e recolha de 

informação na criação de significado. Em 1.2., a exploração da desconexão da imagem 

em movimento será explorada lado a lado com um instrumento de manipulação do 

tempo, o slow motion. Esta ferramenta será estudada, não só pelas suas possibilidades 

técnicas, mas também pelo tipo de experiência que o abrandamento tem no espectador. 
                                                
3 Time is the water we exist in like fish 



 4 

Já em 1.3., o estudo da experiência sensorial terá maior foco nas possibilidades da 

sonoplastia. Apresentar-se-á uma reflexão sobre o funcionamento do sentido da 

audição, e de que forma se cria, quebra ou exalta a linguagem visual através do som. 

 Findo o enquadramento conceptual, no segundo capítulo o foco estará nos dois 

artistas de referência da investigação: Bill Viola e Harold Edgerton. Tendo em conta 

que as teorias do Bill Viola vão ser aplicadas também nas premissas conceptuais deste 

estudo, o foco estará no seu percurso enquanto pioneiro no uso do vídeo e nalgumas 

motivações da criação do seu trabalho artístico. Sendo que Reflecting Pool foi uma das 

obras chave para o início deste projecto, faremos uma pequena reflexão e análise das 

características da peça. E de um artista que explora o princípio da busca do 

conhecimento como um cientista, passa-se ao cientista que aplica uma linguagem 

gráfica à sua investigação científica, Harold Edgerton. Em 2.2. será estudado o percurso 

do trabalho de Edgerton, com foco no seu processo de trabalho no laboratório com a 

fotografia e na ponte que fez da ciência para a arte, com Milk Drop Coronet como 

símbolo dessa transgressão. 

 Por fim, no terceiro e último capítulo, será apresentada a obra de criação Estados 

de Tensão. Primeiramente, uma exposição do processo de trabalho, que demonstrou 

fases determinantes na linguagem final do trabalho, por exemplo, o carácter gráfico da 

imagem e a importância do set de filmagem e a fase de pós-produção como laboratórios 

de experimentação e maturação do projecto. De seguida, a reflexão sobre Estados de 

Tensão será feita trazendo todos os conceitos abordados ao longo da dissertação, 

colocando-os em diálogo com a peça, fazendo transparecer os seus objectivos, 

motivações e virtudes. Nas palavras de Joseph Gringely, Estados de Tensão pretende 

relacionar-se com o observador e com os seu sentidos, proporcionando um conjunto de 

sensações ao «(...) distanciar-se do uso familiar dos sentidos, e passar algum tempo a 

experienciar pequenos nadas.» (Archer, Hilty, 1998, p.43)4. 

 Estados de Tensão consiste num conjunto de 10 experiências videográficas, cada 

uma desafiando princípios de linearidade do tempo, com grande foco na questão da 

duração. Através da manipulação da imagem em movimento, e a partir de noções 

básicas trazidas do campo da ciência, por exemplo o princípio da gravidade, no entanto, 

com este trabalho pretendo apenas criar pequenos momentos de experiência sensorial, 

com um certo cuidado estético e com o auxílio de princípios básicos da ciência. 
                                                
4 (…) break away from the familiar use of the senses, and spend some time experiencing little nothings.  
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 No que toca à estrutura do pensamento aqui apresentado, optou-se estabelecer 

uma linha de pensamento associada a noções normalmente associados a um contexto 

prático como as técnicas de manipulação da imagem em movimento e o funcionamento 

da percepção sensorial, no entanto, propõe-se uma reflexão que explora novos 

entendimentos e consolidações num patamar mais conceptual e expressivo. Assim, há 

um foco nas possibilidades do dispositivo da imagem em movimento e suas 

manipulações em relação a uma experiência perceptiva e o estímulo do uso da memória 

para o entendimento do desafio sensorial proposto, tal como uma aprendizagem auto 

reflexiva. Sente-se a necessidade de salientar que o uso da imagem em movimento para 

a realização da peça apresentou-se como o media que melhor respondia às necessidades 

conceptuais do trabalho, apenas como dispositivo. Por exemplo, a investigação partiu de 

experiências em fotografia, que revelaram ser incapazes de concretizar as motivações da 

investigação. 

 Sendo um projecto que pretende desplotar sensações no espectador através de 

estímulos visuais e auditivos, esta ideias é quase como se fosse a pedra atirada à agua e 

a investigação aqui apresentada toma esta premissa como ponto de partida, e retira daí 

conceitos para explorar, propagando-se e representando as ondas concêntricas do 

impacto na água. O resultado é um estudo concentrado no acto de ver, ouvir, 

compreender, usufruir, criar, experienciar, trazendo à luz uma sintaxe atenta e um ponto 

de vista graficamente refrescante, que limita o observador a pequenas acções 

estimulantes, retirando-lhe o prazer da sua realização. Esta abordagem um tanto anti-

climax à manipulação do tempo é a chave da experiência que se pretende retirar de 

Estados de Tensão. 
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1. O contentor da Imagem e a Ousadia do Som  
 O estímulo da percepção sensorial no sentido do uso da memória para a gerar 

razão, será conseguido através da imagem em movimento, media que melhores 

possibilidades ofereceu para o desenvolvimento da ideia. Para se compreender como 

usar as ferramentas de manipulação do tempo, é necessário perceber de que forma vão 

ser lidas por quem observa. Nesse sentido, este primeiro capítulo é dedicado à reflexão 

sobre o acto de ver a imagem em movimento, que difere da percepção visual em relação 

ao real. Neste caso em específico, a acção vai-se desenrolar, não em contacto directo 

com o corpo, mas sim dentro de uma espécie de contentor: o campo da tela (quer seja 

ela projectada ou ecrã). Este espaço limita a imagem em termos de enquadramento, 

focando a atenção dentro do rectângulo que demarca a imagem, mas dentro dessas 

limitações, é possível também criar dinâmicas sendo possível controlar que parte do 

movimento o espectador vê e o que é deixado em aberto (Chion, 1990, p. 67).  

 Através do controlo da duração dos gestos e da sua linearidade, trabalham-se 

diferentes modos de deixar o espectador em tensão, sendo um deles o abrandamento do 

tempo. Através do uso do slow motion, é possível tomar controlo do movimento, 

usufruindo da oportunidade para observar as minúcias do movimento e o seu peso 

sensorial em relação ao espectador. 

 No entanto, enquanto estas acções e manipulações acontecem dentro do 

enquadramento que contém em si a imagem, que só vive dentro desses limites, quando 

se adiciona o carácter sonoro, a situação é exactamente oposta. O som não tem nenhum 

limite padronizado onde habite, ele é livre (Chion, 1990, p. 67). É através desta 

categoria que se cria a paisagem sonora que acrescenta uma nova dimensão, que em 

conjunto com a índole visual consegue criar um objecto completo. A partir do 

conhecimento destas características, é possível tirar partido das peculiaridades de cada 

uma, de forma a criar uma experiência que aguce os sentidos que quem a percepciona, 

de forma a ultrapassar os obstáculos propostos pela desconexão com os princípios 

lineares da imagem em movimento, da duração e comportamento do tempo na imagem 

e a comunicação criada por um som que não pertence à imagem.  
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1.1. Vulnerabilidade do Olho à Imagem em Movimento 

 Tendo em conta que Estados de Tensão joga com o acto de ver, especificamente 

a imagem em movimento, o elemento de maior interesse de estudo é a vulnerabilidade 

do corpo em relação às sensações a que está a ser exposto ao invés do referente real que 

causa as ditas sensações. Sente-se então a necessidade de compreender os fundamentos 

base da percepção visual e do papel da experiência e memória para a criação de sentido. 

Sabendo-se que a câmara de filmar é uma tentativa de simular o exercício do globo 

ocular enquanto veículo de captação de informação, seguir-se-à uma observação sobre a 

imagem em movimento enquanto dispositivo e de que forma se relaciona com um 

espectador e a sua forma de percepcionar. Estando concisa a ideia de entendimento em 

relação à imagem em movimento, propõe-se uma reflexão sobre a experiência de 

sensações num contexto artístico, reavaliando as possibilidades que o conhecimento 

nessas duas áreas podem trazer a nível experimental. 

 Mas afinal o que é real? «A realidade não é lógica, a nossa percepção dela não é 

lógica, a nossa concepção dela é»5 (Viola,1995, p.78). Tudo o que conhecemos é apenas 

resultado de uma interpretação da informação que nos é trazida pela visão, que é em si 

um dispositivo com algumas falhas. A ciência fez-nos acreditar que a verdade se 

encontra nos objectos do mundo físico, no entanto estamos constantemente rodeados de 

imagens e informação. Aliás, quando nos é questionado o que é real, a reacção 

instantânea é a reflexão e introspecção:  
 
O cérebro humano é como um grande estúdio/estação de televisão. 
Não só o cérebro monitoriza todos os programas recebidos em três 
dimensões, ao vivo, visíveis, audíveis, cheiráveis e palpáveis, também 
faz gravações vídeo das notícias recebidas, lembrando continuamente 
documentários relevantes do dia anterior e comparando-os com 
notícias recentes para diferenciar as descobertas e eventos 
inesperados, e para descobrir as implicações das notícias daqueles 
eventos semelhantes, previamente experienciados, para rapidamente 
construir novos cenários de novas acções a serem logicamente 
tomadas em questão em relação a desafios recentes.6 (Youngblood, 
1970, p.27/28) 

                                                
5 Reality is not logical, our perception of it is not logical, our conception of it is. Reality is open-ended, 
our mental set imposes structure, order and connections. 
6 The human brain is like a major television studios-station. Not only does the brain monitor all the 
incoming, live, visible, audible, smellable and touchable 3D shows, it also makes videotapes of the 
incoming news, continually recalls yesterday’s relevant documentaries and compares them with incoming 
news to differentiate out the discovered new and unexpected events from the long-familiar types, and to 
discover the implications of the news from those previously-experienced similar events, in order swiftly 
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 De forma simplificada, a percepção visual funciona e é interpretada e organizada 

pelo nosso cérebro da forma que Gene Youngblood expressa na metáfora acima citada. 

Sendo assim, a nossa experiência visual desmembrada, consiste na captação de 

sensações através da visão e na reavaliação dessas mesmas sensações guardadas no 

nosso cérebro. Esse catálogo de informação que vai sendo armazenado no nosso cérebro 

é fruto da acumulação de experiência, disponível para consulta quando necessário 

ultrapassar ou compreender uma determinada situação. Quanto maior o número de 

experiências vivenciadas, maior a panóplia de informação retida e organizada, criando 

facilidade de interpretação de acções já antes vividas ou em fazer associações de 

situações semelhantes. O processo de controlo consciente sobre a transposição de 

impressões da visão para imagens no pensamento é o resultado desta constante 

experiência com sentido. 

 No entanto, e mais uma vez salientando o facto de estarmos em constante estado 

de alto estímulo por parte da informação que nos rodeia diariamente, a ferramenta da 

visão criou a título de auto-preservação uma espécie de janela onde exerce o seu 

trabalho. «(...) Os sentidos humanos podem então ser considerados “limitadores” da 

quantidade total de energia que bombardeia os nossos seres, impedindo o indivíduo de 

ser sobrecarregado pela tremenda quantidade de informação existente em cada 

momento e a todo o instante»7 (Viola,1995, p.40). Estes limitadores tratam então de 

filtrar a informação que está a ser percepcionada de acordo com as prioridades do 

momento e ajudam também em situações que ultrapassam os limites estabelecidos. O 

caso dos automatismos construídos, mais uma vez com base na experiência, permitem a 

resolução de problemas que se encontram nos «espaços de sombra» (Viola, 1995, p.98). 

O cérebro preenche os espaços com o objectivo de trazer ordem ao pensamento, ou 

então, se a informação não for processada a tempo, a intuição entra em cena. A 

velocidade de reacção é um fenómeno que demonstra que essa janela existe e tem 

limites. Tudo o que esteja para lá dessa baliza é regularizado através da intuição, por 

falta de tempo de processamento de informação, por exemplo «quando tiramos a mão 

de cima de uma chama sem termos que dizer “isto é uma chama, está quente, está a 
                                                                                                                                          
to design new scenarios of further actions logically to be taken in respect to the newly-evolved 
challenges. 
7 (…) the human senses can thus be considered “limiters” to the total amount of energy bombarding our 
beings, preventing the individual from being overwhelmed by the tremendous volume of information 
existing at each moment and every instant 
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queimar a minha mão”(…)»8 (Viola, 1995, p. 88). A persistência da visão9 tem um 

papel de elevado interesse para o fenómeno da percepção, a memória da imagem 

anterior enquanto se percepciona a seguinte é crucial para a apreensão do movimento, 

solucionando as tais falhas, que se tornam imperceptíveis. 

 A imagem em movimento utiliza o fenómeno da persistência da visão para a 

criação de momentos suspensos no tempo que representam posições no espaço, quando 

juntas dão ideia de movimento. No entanto há sempre um intervalo entre elas, que não 

conseguimos percepcionar devido à grande velocidade a que sucedem, normalmente 24 

frames por segundo em filme, 25 em vídeo. O sistema de percepção corrige as falhas 

devido à experiência inerente à visão. A imagem em movimento é composta por uma 

sequência de frames que passados a uma determinada velocidade, dão ilusão de 

movimento, representando um falso  movimento (Deleuze, 1983, p. 9). 

 «A própria essência do cinema reside no facto de que o que vemos não está lá: 

tempo e movimento.»10 (Youngblood, 1970, p. 126). Para além do facto de a imagem 

em movimento ser uma sequência de imagens estáticas que a uma determinada 

velocidade dá a ilusão de movimento, a própria ideia de visionar um filme ou vídeo é 

também uma ilusão. Os movimentos que o espectador está a percepcionar no ecrã já 

aconteceram no passado, o vídeo é apenas uma espécie de memória gravada, que está 

apenas a ser reproduzida. O ecrã funciona então como realização física do que seria a 

nossa memória, a repetir conhecimento adquirido anteriormente, para ser novamente 

interpretado. Este princípio toma uma proporção maior quando entram em jogo as 

técnicas de manipulação e montagem associadas à imagem em movimento: E se para 

além de o que estamos a ver, não só não esteja a acontecer agora mas não tenha 

acontecido de todo? 

 Não se pode exigir que a câmara nos conte a verdade, no que toca à ligação com 

o mundo real, temos que aprender a perdoar as imagens por nos mentirem e assumir 

uma nova relação com a elas. Bill Viola assume uma posição que demonstra o interesse 

do funcionamento destes dispositivos: «Uma das coisas que a câmara me ensinou foi 

ver o mundo, o mesmo mundo que os meus olhos vêem, no seu estado metafórico, 

simbólico. Esta condição está, de facto, sempre presente, latente no mundo que nos 
                                                
8 When we jerk our hand back from the flame without having to say “this is a flame, it is hot, it is burning 
my hand” 
9 The photosensitive cells on our retinas have a decay time enabling us to view discrete flashes of still 
pictures as movement. (Viola, 1995, p.98) 
10 The very essence of cinema is the fact that what we see is not there: time and motion 
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rodeia.»11 (The J. Paul Getty Museum, S.D.) O interesse por parte do artista em assumir 

a imagem enquanto veículo que pretende proporcionar uma experiência, ela só se 

concretiza se houver disponibilidade por parte do espectador se deixar envolver na 

imagem. 12  As possibilidades latentes na imagem em movimento vão para lá da 

preocupação da relação com o real, a verdadeira questão é a nossa relação com a 

experiência.  Claro que um artista não pode criar uma nova linguagem no processo da 

visão apenas por fantasia (Gombrich, Hochberg, Black, 1972, p. 69), visto que existem 

os padrões de funcionamento da visão que estudamos anteriormente, que quer haja 

interesse em ter conteúdo ou não na imagem, o fenómeno de organização de fragmentos 

numa ordenação lógica irá sempre acontecer, é intrínseco à condição humana. 

 A criação de memória e o regresso e interpretação da mesma ao longo das 

nossas vidas é apresentada nesta citação sinteticamente, com um toque poético.  
Se não tivéssemos gravado isto, e mais tarde, fosses para o teu 
escritório e puxasses do diário e dissestes “Então, o que é que eu me 
lembro sobre aquela conversa?” certas coisas ficariam na tua cabeça, e 
é provável que fossem as coisas importantes. Elas ficam na cabeça por 
alguma razão. Há uma frase maravilhosa de Vladimir Nabokov – “A 
memória é a mãe das musas porque não há nada que a imaginação 
possa usar que a memória não se tenha dado ao trabalho de guardar 
em primeiro lugar.13 (Ross, Sellars, 1997, p.152) 
 

 Pretende-se então, explorar a ideia de que a imagem em movimento funciona 

segundo os princípios do fenómeno da percepção visual, como o usufruto da 

persistência da visão para a criação de ilusão de movimento e outras características 

analisadas anteriormente. Nesse sentido, a imagem em movimento é o dispositivo mais 

adequado para realizar experiências visuais que se relacionem com o espectador. Essa 

relação é criada pelo estímulo que a imagem em movimento cria no cérebro, tendo a 

memória um papel essencial para a criação de significado. 

 

  

  

                                                
11 One of the things the camera taught me was to see the world, the same world that my eye sees, in its 
metaphoric, symbolic state. This condition is, in fact, always present, latent in the world around us. 
12 tema a ser desenvolvido aquando do estudo de Bill Viola no capítulo 2.1. 
13 Now, if we didn’t tape record it, and later, after dinner, you went to your study and you pulled out your 
journal and you said “Now what do I remember about that conversation?” certain things would stick in 
your mind, and chances are that they are in some way the important things. They stick to your mind for a 
reason. Actually, there’s a wonderful line of Vladimir Nabokov’s - “Memory is the mother of the muses 
because imagination can use nothing that memory has not had the wit to storage up beforehand.” 



 11 

 1.2. Abrandamento 

 A imaginação tem um papel significativo no processo de criação de novas 

abordagens às possibilidades da imagem em movimento, sendo uma delas a 

manipulação. Nesta fase da reflexão conceptual, traz-se à luz a questão da duração na 

imagem em movimento, com especial foco no processo de abrandamento até ao 

congelamento da imagem. O controlo desta premissa é conseguida através de técnicas 

de manipulação digital que criam um significado que ultrapassa a técnica. O poder da 

imagem desacelerada tem um impacto na apreensão ganhando novos significados e 

interpretações. 

 «Gostaria de poder ver em câmara lenta»14 (Signer, S.D.), afirma Roman Signer 

reflectindo sobre alguns dos seus trabalhos. As limitações da percepção visual, 

abordadas no sub-capítulo anterior, são grandes contribuidoras para a inquietação que se 

criou em relação ao tempo e da sua incontornável característica de não retorno. Fluíndo 

sem possibilidades de controlo, o tempo passa diante dos nossos olhos contendo em si 

gestos que incontornavelmente gostaríamos analisar. Conformamo-nos com esta 

realidade no nosso dia-a-dia, mas com a disponibilidade de dispositivos de captação de 

imagem em movimento e possibilidades de manipulação, o desejo de controlo do 

tempo, ainda que ilusório, torna-se uma hipótese. Com o uso do artificial, alargam-se as 

barreiras da sensação e os resultados carregam em si também novas linguagens. Um dos 

veículos que pode permitir essas interpretações é a técnica de slow motion. Sendo uma 

técnica digital de pós-produção da imagem em movimento, é também conhecida como 

time stretching que consiste na interpolação de novos frames entre os frames da 

gravação original. Mas será que faz sentido a ideia de estender o tempo? Para este 

estudo, não é essa a interpretação que se pretende do desacelerar da imagem. De modo a 

conservar, conceptualmente, a fluidez e continuidade com que percepcionamos o tempo, 

a abordagem feita ao abrandar é: «o efeito da lupa temporal, no qual se aponta a lupa 

ao tempo e, porque nos foi dado uma cadência de tempo específica, percebemos as 

coisas a um ritmo específico» 15 (Furlong, 2010, p.157).  

 A ideia de lupa que Bill Viola propõe é mais íntima do que um efeito de 

extensão do tempo. O tempo transforma-se de uma unidade linear passando a ser um 

                                                
14 I wish I could see in slow motion 
15 the temporal magnifying-glass effect, where by you hold the magnifying glass up to time and, because 
we have been given a specific time ratio to function on, we perceive things at a certain rate 
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tempo maleável que dá fruto a flexibilidade de conhecimento. A proximidade torna o 

invisível visível, permitindo ter mais informação para análise e compreensão do 

movimento. Ao observar as peculiaridades do movimento, imperceptíveis de qualquer 

outra forma, o movimento deixa de ser ele próprio e passa a ser outra coisa. Se 

«abrandar é estabelecer o limite no caos sobre o qual todas as velocidades passam (...)» 

(Deleuze, Guattari, 1991, p.106), o resultado deste afastamento do caos é a 

intensificação das sensações trazidas pelo movimento, devido à nova forma com que se 

apresentam. São denunciados gestos que abrem portas a um território expressivo, 

carregado de uma forte carga de tensão. O espectador, perante estas imagens 

manipuladas, abrandadas, experiencia um diferente estado de consciência derivado de 

um sentimento de suspensão (Ross, Sellars, 1997, p. 26). 

 A duração pode ser manipulada quase sem limites, mas a aproximação extrema, 

o abrandamento lentíssimo da imagem usado, por exemplo, por Bill Viola nalgumas das 

suas peças, traz à contemporaneidade uma possibilidade de interpretação do antigo mito 

de Pigmalião, dando vida à imagem que parece imóvel, inerte, morta, renascendo quase 

milagrosamente fruto de uma maior atenção e concentração em relação ao movimento 

(Solana, 2005, p. 48). A interpretação do tempo e dos movimentos pode fazer nascer 

associações como esta citada anteriormente, que resultam num alargamento da 

consciência, proporcionando alterações de estado de compreensão pela expectativa em 

relação à imagem. Se o abrandamento extremo se aproxima de uma interpretação do 

mito de Pigmalião, o que acontece se a imagem em movimento lhe vê retirada o 

movimento? O congelamento é quase como o culminar do abrandamento da imagem, 

representada por um still. Em tradução directa, still significa imóvel. Ao contrário da 

fotografia, que é uma imagem estática, o congelamento aqui tem associado a sim uma 

duração. Mais uma vez alterando o estado de expectação do observador, o 

congelamento na imagem em movimento cria um abismo no contexto do gesto, sendo 

uma realização abrupta que, quando realizada, permite ao observador a impossibilidade 

de observar um fragmento do movimento e do tempo. Este pode ser revelador de 

sentimentos e memórias associados à experiência. Esta aplicação de conhecimento tanto 

é vivida por parte de quem cria as imagens manipuladas, usando as ferramentas para 

produzir uma sensação, como também por parte do espectador que pode ter absorvido 

vivências satisfeito fantasias ou apenas usufruindo do momento. 

 As possibilidades de empatia do espectador com a imagem em movimento só 

são possíveis se o aparato de captação, manipulação e apresentação da imagem for 
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subtil. O media ao funcionar como veículo de concretização de um conceito, não 

necessita de se salientar pelos seus truques, mas sim pela qualidade da experiência que 

pode proporcionar. A transparência dos aparelhos usados para este fim necessita de uma 

certa mestria e «compreensão do tempo (e timing) o controlo absoluto da imagem de 

video em si (…)»16 (Ross, Sellars, 1997, p. 25). Aqui culmina o desejo de controlo, 

sendo que este nível de compreensão do tempo e de que forma pode ser transmitido em 

imagem em movimento nascem também eles da experiência e contacto com o 

dispositivo. O resultado é uma relação intuitiva com as novas tecnologias que assume 

uma vontade de aprofundamento e aplicação do conhecimento: «Não se pega num 

martelo e num prego para se viver uma experiência, usamo-los para construir uma casa 

ou uma mesa»17 (Ross, Sellars, 1997, p. 152). 

 Dizia Viola, «Quero olhar para as coisas tão minuciosamente que a sua 

intensidade penetra pela retina e atinge a superfície da mente. A câmara é apropriada 

para observar coisas com proximidade, levando o comum para níveis mais elevados de 

consciência.»18 (Viola,1995, p.78) Embora Viola não se esteja a referir particularmente 

ao abrandamento ou congelamento da imagem, é possível comparar o ideia da câmara 

ter em si o poder de arrancar da realidade um momento, de forma a ser possível 

observá-lo com minúcia. A aproximação implica tantos processos manipulativos que 

quando trazida ao espectador, já está tão distante do real que se assume como um 

artefacto de movimento.  

 Já sabemos que a percepção visual em relação à imagem em movimento é 

baseada na ilusão através dos princípios base do dispositivo em si, ilusão essa ainda 

mais vincada com a manipulação da imagem que nunca existiu no mundo real, o que 

acontece quando se junta à equação a componente sonora? 

  

  

  

                                                
16 understanding of time (and timing), the absolute control of the video image itself (…)  
17 We don’t pick up a hammer to have a “hammer and nail experience”, we use it to build a house or a 
table. 
18 I want to look so close at things that their intensity burns through your retina and onto the surface of 
your mind. The video camera is well suited to looking closely at things, elevating the commonplace to 
higher levels of awareness. 
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 1.3. Sensação na Dimensão Sonora 
 «Para a maior parte das pessoas “percebo” é sinônimo de “vejo”» (Schafer, 

1986, p. 329). O domínio da imagem na concepção humana de percepção sobre os 

outros sentidos em relação ao que nos rodeia é uma realidade, cujo ponto de viragem se 

deu no Renascimento, com o aparecimento dos processos de impressão e a perspectiva 

na imagem (Schafer, 1986b, p.10). Assim, o olho tornou-se mais preguiçoso do que o 

ouvido a identificar movimento, sendo o som crucial para a apreensão das sensações e 

armazenamento da memória, funciona como ajuda à percepção visual. A acomodação 

que temos vindo a fazer em relação à imagem transparece nas prioridades que damos no 

processo de apreensão. No entanto, a pessoa não tem capacidade para se aperceber da 

diferença entre a velocidade de entendimento visual e sonoro. A audição, e o ouvido em 

específico, sofrem de um problema que não está presente na visão e no dispositivo 

ocular. O ouvido está sempre vulnerável à recepção de informação que o rodeia porque 

não tem como se alienar do que os rodeia, «os olhos podem focalizar e apontar a nossa 

vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do horizonte acústico, em todas as 

direcções» (Schafer, 1986, p. 67). 

 Quando viramos os estudo na direcção da imagem em movimento, a relação da 

imagem com o som cria um diálogo, que foi vagamente referido na abertura deste 

primeiro capítulo, consistindo numa relação que se faz dentro de um enquadramento, 

onde a imagem está contida e o som vagueia livre. «Imagens e sons são como estranhos 

que se conhecem numa viagem e depois não podem ser separados.»19 (Chion, 1990, p. 

xvii) e desta forma cria-se a ligação audiovisual de mútua influência. A imagem em 

movimento abre um espaço para a criação desta ligação, só existe realmente enquanto 

vive no dispositivo, procedendo a novas existências na memória de que percepcionou 

tal relação. E como é que se criam estas peças de audio-visão20?  

 

 

 

 

 

                                                
19 Images and sounds are like strangers who make acquaintance on a journey and afterwards cannot 
separate. 
20 termo usado por Michel Chion para a experiência que envolve som e imagem. 
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Normalmente pensamos na câmara como o “olho” e no microfone como o 
“ouvido”, mas os sentidos existem simultaneamente nos nossos corpos, e 
entrelaçados integram-se num sistema que inclui informação sensorial, 
processamento neural, memória, imaginação e todos os eventos mentais do 
momento.21 (Viola,1995, p.151)  
 

 O objectivo de Estados de Tensão é unir os dois sentidos, forçando uma 

assimilação conjunta ainda que, segundo a lógica, não pertençam um ao outro. No 

entanto, no que toca ao processo de compreensão, o som é submisso à imagem, sendo 

possível criar conexões estranhas entre eles, e mesmo assim conseguir que o espectador 

esteja disposto a aceitá-las como viáveis. Claro que o repertório mental de sons 

consultado para a criação dessas ligações difere de pessoa para pessoa, «um dissonância 

para uma época, geração ou indivíduo pode ser uma consonância para outra época, 

geração ou indivíduo» (Schafer, 1986, p. 68), tornando o leque de hipóteses de 

interpretação em algo quase infinito. 

 Chion, no seu estudo sobre o som, aborda o tema de casual listening, que 

consiste no nosso constante exercício de procura da fonte de origem do som que 

estamos a ouvir (1990, p.25). Normalmente o nosso cérebro não está conscientemente 

em constante questionamento, no entanto, quando identifica algum som peculiar, a 

primeira questão é decifrar a sua origem. No caso de essa experiência ser associada à 

imagem em movimento, o desenlace pode estar no ecrã ou, se for um som pertencente 

ao fora de campo, o contexto ajuda a assimilar a resposta. Claro que o som tem o poder 

de manipulação afectiva, quer fisiológica, quer perceptiva, no sentido em que vinca a 

relação do ouvinte/espectador com o que está a ser visto, ajuda a que seja vivido mais 

intensamente. Então pode-se afirmar que o som está a fazer o seu papel com sucesso se 

conseguir proporcionar alterações no espectador, abordando o acto de ouvir de uma 

forma mais conceptual. No sentido de criar uma paisagem sonora22, há que ter em conta 

o peso de determinados sons e que emoções podem transmitir, de modo a conseguir 

moldar a sonoplastia. Desta forma, molda-se caminho para se conseguir determinadas 

respostas sensoriais por parte do ouvinte, por exemplo, «um som forte pode também ser 

caracterizado como carregando um grande peso em direcção ao centro da gravidade. 

                                                
21 We usually think of the camera as the “eye” and the microphone as the “ear”, but all the senses exist 
simultaneously in our bodies, interwoven into one system that includes sensory data, neural processing, 
memory, imagination, and all the mental events of the moment 
22  Características de uma paisagem sonora: ruído = dissonância, silêncio = inexistente, timbre = cor, 
amplitude = perspectiva, textura = densidade, ritmo = articulação do percurso. Baseado na descrição de 
Schafer. 
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Tensões agudas acontecem quando uma melodia forte tenta subir com força» (Schafer, 

1986, p. 78). 

 No sentido de evitar seguir um caminho expectável, vários artistas assumiram o 

uso metafórico do som, com motivações de flexibilidade de interpretação, eliminando o 

papel do som como carácter descritivo do movimento. A criação de tensão, 

característica tão importante para Estados de Tensão, é criada através do distanciamento 

entre o som e a imagem, obrigando o cérebro a resolver a diferença entre os dois, 

criando uma interpretação cujo resultado não existe, é apenas uma tentativa da mente 

dar sentido ao que não percebe na totalidade (Chion, 1990, p. xxi). Assim, o que se 

passa no ecrã existe apenas na mente de quem percepciona. 
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2. Repercussão do Método na Criação 

 Os conceitos associados à percepção sensorial tal como a manipulação da 

imagem foram expostos de forma a expressar as suas potencialidades ideológicas e 

envolvências, ultrapassando a pura técnica. Segue-se o momento de focar a atenção em 

dois dos artistas, cujo trabalho teve grande impacto na obra de criação aqui a ser 

analisado.  

 As ideias transversais que Bill Viola e Harold Edgerton trazem para a reflexão 

sobre Estados de Tensão estão ligadas com a descoberta do seu percurso individual num 

contexto académico, que se tornou num ponto de partida para ambos transporem os seus 

interesses em trabalho criativo e científico. A importância da experimentação e método 

como tema de trabalho também é visível em ambos os autores. Este facto reflecte-se no 

afincado estudo da entendimento através de dispositivos de imagem: em movimento no 

caso de Viola, fotografia em Edgerton. A relação do espectador com a imagem também 

faz parte do processo de estudo por Viola nas suas instalações audiovisuais, enquanto 

para Edgerton a natureza de espanto que as imagens de high speed photography 

despoletam é quase um acaso. Em cada um dos autores há uma peça artística que se 

destaca, contendo em si estas características acima referidas: Reflecting Pool de Bill 

Viola, Milk Drop Coronet de Harold Edgerton.  
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 2.1. Bill Viola 

 «Quando se visitava um museu, as imagens estavam paradas e os espectadores 

movimentavam-se pela galeria a passo acelerado. Hoje em dia, com a video-arte a 

ganhar mais território, inverteu-se o paradigma. Os espectadores estão parados e as 

imagens movimentam-se diante dos seus olhos»23 (Strickland, 2002). Bill Viola é 

pioneiro na área da imagem em movimento no contexto da arte contemporânea, 

expandindo caminho no que toca a novas tecnologias e a forma de como se pode 

usufruir das suas características para conteúdo conceptual. (Bill Viola, S.D.) Pode-se 

afirmar que durante quarenta anos, Viola ajudou a moldar a compreensão do vídeo 

enquanto forma de arte, explorando as suas possibilidades tecnológicas e dando-lhes 

também relevância histórica (Blain Southern, 2013). Durante todos estes anos, Viola 

provou ser um espírito livre, curioso pela tecnologia e pela relação que pode criar com o 

ser humano através dos seus sentidos. Ora, para além da extensão de influências que 

marcam o seu trabalho, há necessidade de reflectir um pouco sobre a sua carreira, não 

enquanto reputação e reconhecimento internacional, mas sim enquanto fase de 

maturação e aprendizagem, tão importantes e presentes no seu trabalho. 

 Desde cedo que se notaram certos interesses por parte de Viola, que ainda hoje 

estão presentes no seu trabalho e que vieram a amadurecer com a experiência. Numa 

entrevista, Viola fala sobre a sua vivência, ainda na Syracuse University onde estudou, 

que será tomada como ponto de partida para esta reflexão. 
 
Tive a sorte de frequentar uma escola de artes numa faculdade de artes 
liberal. Rapidamente desenvolvi interesses que pude perseguir. Depois 
de ter finalmente percebido o que era estudar e aprender (ou seja, que 
são motivados por desejo, e não apenas por satisfazer os requisitos do 
professor), comecei a ler de tudo e a frequentar todas as aulas que 
conseguia: filosofia oriental, teorias de percepção, física, electrónica, 
religião, misticismo – as aulas de artes pareciam ser as menos 
interessantes, pelo menos era o caso, nesta escola bastante 
conservadora. A arte passou rapidamente a ser uma forma de efetivar, 
de sintetizar ou por em prática todas estas influências generalizadas, e 
ara o único campo suficientemente amplo para me permitir fazê-lo. 
Este também foi um período muito interessante no qual estudar (anos 
60-70).24(Viola,1995, p.270) 

                                                
23 It used to be, when visiting an art museum, pictures stood still and viewers moved through the gallery 
at a brisk trot. Nowadays, with video art seizing more territory, the paradigm is reversed. Viewers stand 
still while images move before their eyes. 
24 I was fortunate enough to go to an art school in a large liberal arts university. I soon developed very 
broad interests and was able to follow them. After I had finally figured out what studying and learning 
really were (that is, that they are motivated by desire and not to satisfy the professor’s requirements), I 
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 Sendo que grande parte dos seus interesses, já nas disciplinas que estudava na 

faculdade, estavam de certa forma ligados à condição humana e de que forma se 

relaciona com o mundo, parece crucial o momento em que Viola afirma que teve que 

descobrir, antes de tudo, o que era realmente estudar e aprender. Esta noção de auto-

consciência levou-o a ter uma maior facilidade em se relacionar com os temas que 

estudava, principalmente no que toca a uma experiência consciente enquanto espectador 

e enquanto criador. Tendo esta empatia pelo tema dos mecanismos neuropsicológicos 

da percepção, começou a transportar consigo uma câmara de video, de forma a 

compreender como funcionava o dispositivo, considerado, uma imitação desajeitada do 

globo ocular. Ainda enquanto estudante, fascinou-se pelas possibilidades que este media 

tinha, pela sua portabilidade e capacidades de apresentação, acabando por nunca o usar 

de forma documental, como os seus colegas na altura o faziam. A insistência em 

defender as suas ideias e em dominar a câmara enquanto objecto de captação e de 

entendimento ou reflexo de uma consciência metafísica, resultaram na união do corpo 

com o objecto. Através da relação que criou com a câmara, foi capaz de anular todo o 

processo de sistema de compreensão consciente de o que faz o quê? que resultados 

posso tirar daqui?, resultando numa relação de intuição: «Sim, a minha mão não saberia 

onde pôr a câmara se eu não tivesse passado algum tempo a lutar com a minha 

consciência quando tinha 21 anos, (...) Foi um processo maravilhoso»25 (Viola,1995, 

p.272). 

 Considerando o percurso e as motivações que Viola viveu nos tempos de 

faculdade e da forma como as transpôs para a sua vida, empenhando-se em viagens e 

aprofundando o estudo em campo, é simples apontar quais são as suas maiores 

preocupações, no que toca a temas de estudo.  Embora tudo se tenha iniciado numa sala 

de aula, foi transposto para a sua produção artística e filosófica, sendo transversal ao seu 

trabalho o interesse nos «mistérios do nascimento e da morte; a relação entre 

consciência e memória, as nossas insensatas tentativas de medir coisas pelo valor real; o 

colapso da nossa noção de tempo; a possibilidade de transcendência e o poder do 
                                                                                                                                          
started reading everything and sit in on as many classes as possible: Eastern philosophy, theories of 
perception, physics, electronics, religion, mysticism - art classes seemed the least interesting, at least as 
was the case at this rather conservative school. Art soon became a way to actualize, to synthesize or put 
into practice, all these general influences, and it was the only field traditionally broad enough to allow me 
to do it. This was also a very exciting time to be studying (60’s-70’s).  
25 Yes, my hand would not know where to put the camera if I didn’t spend the time when I was 21 years 
old struggling with my whole conscious mind, (…) It was a wonderful process. 
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espírito26 (Ross, Sellars, 1997, p.29). Embora haja sempre um grande peso espiritual 

associado ao seu trabalho, essa não é a relação que pretendo estabelecer com Estados de 

Tensão. Com base no que foi abordado nos capítulos anteriores, em relação às 

motivações associadas a esta investigação, é evidente que as questões perceptivas, de 

memória e de tempo, são os grandes temas comuns. 
Senti durante todo o processo de trabalho que nunca perdi a fé na 
imagem. A minha fé nunca foi abalada pela capacidade da imagem de 
conectar connosco de forma genuína, real, a um nível profundo que 
está ligado ao eu interior e que pode provocar algum tipo de mudança 
ou nova percepção. É fácil ser-se cínico (…)27 (Viola p.150 CN 846) 
 

 Ser cínico em relação à imagem é fácil, porque somos bombardeados com 

imagens constantemente. Acaba por se tornar complexo reflectir sobre o significado, 

poder ou valor que possam ter. No entanto, há que dar uma oportunidade às imagens, 

pelas sensações e experiências que nos podem proporcionar, que terão como resultado 

uma aprendizagem de auto reflexão e conhecimento. O ser humano tem capacidade de 

reestruturar pensamento e retirar novos significados dos mesmos significantes, fazendo 

com que a imagem ainda continue a ser um veículo de imersão em novos entendimentos 

que não são possíveis de vivenciar de outra forma. O sistema perceptivo também 

permite o controlo do nosso nível de envolvimento com os eventos em que estamos 

inseridos. Somos capazes de observar uma pintura e deixarmo-nos absorver por ela, mas 

rapidamente somos capazes de tomar consciência que estamos num museu em frente a 

uma tela com tinta, é um procedimento recorrente. (Ross, Sellars, 1997, p. 150) É este 

controlo sobre a vulnerabilidade do corpo em relação à imagem, que ainda mantém viva 

as possibilidades de conexão com a imagem. 

 Em grande parte dos trabalhos de Viola, o nível de envolvência é determinado 

através do factor escala, fazendo com que o espectador quase flutue na imagem. Com 

características fortemente instalativas, que frequentemente envolvem som ou múltiplos 

ecrãs, Viola «(...) fornece a base para uma experiência mais corretamente descrita como 

transcendente – uma palavra peculiar para se utilizar no final da era da reprodutibilidade 

                                                
26 The viewer soon comes to recognize the extensive range of the artist’s concerns: the mysteries of birth 
and death; the relationship between consciousness, conscience, and memory; our foolish attempts to 
measure things of real value; the collapse of our notion of time; the possibility of transcendence and the 
power of grace. 
27 In the course of working, I’ve felt all along that I never lost faith in the image. My faith was never 
undermined in terms of an image’s ability to engage you in some genuine, real way, on some deep level 
that’s connected to your inner self and that can affect some kind of change and realization. It’s easy to be 
cynical (…) 
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técnica, no entanto é a única que se aplica.»28 (Ross, Sellars, 1997, p.27) O espectador é 

confrontado com informação nova, que observa, tenta dar sentido, diferenciar padrões e 

estabelecer ligações, é-lhe permitido projectar-se na própria peça, transformando a 

sensação em pensamento. Nesse sentido, não é apenas um voyeur mas sim parte da 

narrativa (Viola by Youngblood, p.3), tão integral, que a peça só existe na memória 

individual do espectador, não no museu, galeria ou no próprio ecrã (Viola,1995, p.173). 

 A peça de Viola, que serviu de ponto de partida e acompanhou Estados de 

Tensão ao longo da sua criação, foi Reflecting Pool 29, peça criada entre 1977 e 1979. 

Sendo uma peça em que a água e a floresta dominam a tela, não só visualmente como 

também em termos simbólicos, segundo o autor, representando uma espécie de ritual de 

baptismo onde o indivíduo emerge para o mundo natural. Também é visível a 

desconstrução do tempo e da memória, mas Viola não pretende dar respostas às grandes 

questões que aborda, apenas nos dá as pistas e a oportunidade de nós vivermos uma 

experiência e retirarmos o que nos der proveito.  

 

  

                                                
28 (…) provides the basis for an experience best described as transcendent - a curious word to use at the 
end of the age of mechanical reproduction, yet the only one that applies. 
29 In the beginning of the film you see a square pool which has the color and feel of an impressionist 
painting. You hear the sound of outside, both airplanes and running water. From the woods you slowly 
see a man appear and he stands by the edge of the pool. The viewer is captivated with him standing there 
staring at the pool. Then there is a freeze frame of the man doing a cannon ball into the pool. There is 
movement of water as if something had dropped but the image is still lingering above the pool. A 
reflection of a person walking is able to be made out in the water. There is no person walking to be 
causing that reflection though. Then you see the frozen image over the water disappear. Now there are 
two reflections walking. Again there is no figure to cause such a reflection. There are ripples of water in 
the pool and then the single image reflection appears again. Then the person that was in the cannon ball 
freeze frame swims to the edge of the pool and get out, walking back into the woods. (Boch, 2006) 

Fig.1 – Bill Viola, Reflecting Pool, videotape, color, mono sound, 7’, 1977-79 (Artforum, S.D.) 
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 Nem tudo tem que ser mostrado fisicamente para que seja compreendido pelo 

observador. O facto da pessoa sair da água no fim do vídeo é uma forma de responder à 

questão se a pessoa caiu ou não dentro de água, «Há uma outra dimensão que se sabe 

que existe, que pode ser uma fonte de conhecimento genuíno, e a demanda de se 

conectar com ela e identificá-la é o impulso que me leva a cultivar estas experiências e 

fazer o meu trabalho.»30 (The Art Institute of Chicago, S.D.) Este é um dos verdadeiros 

desafios de Reflecting Pool, que provoca o processo de intuição humana, criando 

abismos, por exemplo, com o congelamento do movimento do salto e a fusão da pessoa 

com a folhagem, como também com as acções que se desenrolam no reflexo da água 

sem qualquer referente físico que o prove. É através das técnicas de vídeo que Viola 

consegue criar estas metáforas visuais, que combinam ilusão e estrutura, segundo 

Youngblood, bebendo da linguagem do cinema que sintetiza quatro tradições: «A 

tradição do cinema mágico começada por Georges Meliès; a tradição do cinema 

estrutural, particularmente de Michael Snow; a tradição do cinema lírico ou visionário, 

representado por Stan Brakhage; e a tradição da arte performativa, especialmente das 

primeiras performances em video de Peter Campus»31 (Youngblood, S.D., p.2). Viola 

sempre se destacou no seu meio por não se deixar satisfazer com a linguagem que 

imperava, no que toca ao uso do vídeo no campo da arte, e quando Youngblood o 

associa ao cinema, não é pela vertente de entretenimento, mas sim de linguagem. 

Expandir os limites da imagem em movimento enquanto media ainda hoje acompanha o 

seu trabalho, fruto de grande contacto e experimentação com o dispositivo. 

 Bill Viola também assume no seu processo de trabalho uma abordagem que se 

compara à de um cientista, abordagem esta que assumiu dois moldes em fases diferentes 

do seu trabalho. Inicialmente, procurava criar uma área de representação simbólica de 

um determinado aspecto do mundo, baseado numa premissa ou hipótese que tentava 

provar (Viola,1995, p.175). No entanto, esse aspecto do paradigma empírico da ciência 

deixou de o seduzir, por parecer egoísta, rígido e distante, assumindo uma posição 

diferente, a da envolvência da experiência, tanto para ele na criação, como para o 

espectador na observação. Esta mudança na forma como assume o ponto de partida para 

                                                
30 There’s another dimension that you just know is there, that can be a source of real knowledge, and the 
quest for connecting with that and identifying that is the whole impetus for me to cultivate these 
experiences and to make my work.  
31 The tradition of magic cinema begun by Georges Melies; the tradition of structural cinema, particularly 
that of Michael Snow; the tradition of lyric or visionary cinema represented by Stan Brakhage; and the 
tradition of performance art, especially the early video performances of Peter Campus. 
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a organização de um raciocínio que irá culminar uma peça artística, acaba por envolver 

mais elementos, movidos pelos seu interesses. Sente-se em Viola uma eterna sede de 

saber mais, compreender melhor determinados fenómenos, entre eles os que foram 

abordados anteriormente neste capítulo. 
Todas as descobertas científicas são acompanhadas por uma certa 
humildade que é experienciada quando qualquer pensamento, ideia ou 
preconceito que um indivíduo tenha na sua cabeça é completamente 
destronado por um comportamento aparentemente incongruente ou 
inexplicável do mundo natural. Essa é a magia. 32(Viola,1995, p.180) 
 

 Este tipo de abordagem à ciência e à forma como os cientistas abordam o 

trabalho, não implica um impulso ou necessidade de provar alguma coisa, implica 

simplesmente sair e aprender alguma coisa. 

 

  

  

                                                
32 All great scientific discoveries are accompanied by this kind of humility that is experienced when 
whatever thoughts, ideas, and preconceptions one had in one’s mind are completely blown away by 
seemingly incongruous and inexplicable behaviors of the natural world. That’s the magic.  
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2.2. Harold Edgerton 

 As primeiras tentativas de captar fotograficamente as especificidades do 

movimento ocorreram entre 1840/50, como por exemplo, o daguerreótipo de uma vista 

de rua da autoria dos irmãos Natterer de Viena em 1841 (Gernsheim, 1986, p. 70). 

Imagens como esta desvendaram circunstâncias e posturas estranhas às ideias 

preconcebidas em relação ao corpo humano em movimento, uma grande surpresa para a 

altura. Dizia-se que a câmara não mente, no entanto, discussões desenrolaram-se sobre o 

que tinha sido retratado pelos pintores 33ao longo dos anos em comparação com o que as 

fotografias mostravam, mas independentemente da resposta, tanto artistas como 

cientistas mostraram interesse em descobrir mais (Thomas, Braun, 1997, p. 150). «As 

fotografias confirmam que podemos acreditar no poder que a câmara tem em retratar a 

realidade como algo que podemos ver»34(Collins, Bedi, Enyeart, 1994, p.184), este é o 

mote que vai inspirar uma geração de fotógrafos que deixaram de acreditar em 

movimentos como o Picturialismo e até mesmo na estética que a straight photography 

apresentava. Importava a realidade, mais do que a realidade até. A suspensão do tempo 

na imagem é sedutora e provoca curiosidade em relação a tudo o que nos rodeia, uma 

busca incessante das peculiaridades do invisível, onde há uma fusão entre o facto e o 

milagre (Meyerowitz, 2001). 
As primeiras câmeras tiravam fotografias a objectos familiares que o 
olho humano podia ver facilmente […]. No entanto, os fotógrafos 
rapidamente perceberam que possuíam um poderoso instrumento que 
poderia também compreender e registar inúmeras coisas para as quais 
o olho é cego35 (VA, 1970, p.12) 

  

 Pode-se dizer que a câmara fotográfica enquanto mecanismo, comparada com o 

olho humano. cedo se destacou por ser capaz de captar mais do que a visão permite, 

respondendo a uma série de questões não observáveis por nós devido à sua rapidez, 

lentidão, distância ou tamanho. De forma quase imediata, cientistas das mais diversas 

                                                
33 (...) he (Eadward Muybridge) was hired by the railroad magnate Leland Stanford, former governor of 
California, founder of Stanford University and a great lover of horses. Stanford had argued with a man 
named Frederick MacCrellish about whether or not a trotting horse ever had all four of its hooves off the 
ground at the same time; Stanford thought it had. The story, which may be apocryphal, is that Stanford 
wagered $25,000 to back up his opinion and engaged Muybridge to prove it by photography. (...) Many of 
the famous painters of the time were forced to admit that they had been painting horses all wrong.  
34 The photographs reconfirm our belief in the camera’s power to picture reality as something that we can 
see. 
35 The earliest cameras took pictures of familiar objects that the human eye could readily see [...]. But the 
photographers quickly realized they possessed a powerful instrument that could also perceive and record 
innumerable things to which the eye is blind. 
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áreas começaram a servir-se da câmara fotográfica como ferramenta de auxílio para as 

suas investigações. O acto de a unir ao telescópio ou ao microscópio permitiu o 

conhecimento das coisas mais distantes às mais minúsculas. Com a evolução técnica das 

câmaras fotográficas, tal como das emulsões, foi permitido ao fotógrafo/cientista 

ambicionar por mais experiências e os resultados foram espantosos. As fotografias que 

mais utilidade e qualidade estética tiveram foram as imagens que captavam o que o olho 

não era capaz de fazer: as minuciosidades do movimento. «[...] Considerando que nossa 

retina apaga todas as impressões com mais do que um décimo de segundo de idade, a 

retina fotográfica preserva-os e acumula-os durante um tempo praticamente ilimitado»36 

diz Jules Janssen, astrónomo inventor de um dispositivo fotográfico em 1874 (Thomas, 

Braun, 1997, p. 151). A visão não evoluiu no sentido nem com a velocidade que a 

ciência e a indústria, e foi com o auxílio da highspeed photography que se abriram 

portas à percepção. No entanto, embora os dispositivos e as emulsões tivessem 

evoluído, a resposta não estava no instrumento de observação/captação, estava sim na 

luz. A evolução da electricidade foi crucial para possibilitar o congelamento de uma 

fracção de segundo do movimento a ser fotografado 

 «Cada vez que o homem faz uma nova experiência, aprende sempre mais. Não 

pode aprender menos»37 (Youngblood, 1970, p.64). Ao citar estas palavras de Fuller, 

Gene Youngblood ilustra também a filosofia adoptada para o desenvolvimento do 

projecto Estados de Tensão. O processo de trabalho, tal como a convivência de 

conceitos da ciência com uma abordagem artística foram centrais nesta investigação e 

na evolução da componente prática, mais à frente a ser desenvolvida. Nestes termos, faz 

todo o sentido trazer para análise, o trabalho e metodologia de Harold Edgerton. 

 Harold Eugene Edgerton fez carreira como professor no MIT (Massachussets 

Institute of Technology) conseguindo enormes avanços na área da engenharia eléctrica 

que permitiram observar o que era invisível e inalcançável, para lá das possibilidades do 

olho humano. Os estudos que desenvolveu ao longo da sua carreira desvendaram 

fenómenos nunca antes vistos, permitindo avanços impressionantes, altamente 

reconhecidos pelo campo científico e também imagens que ganharam um peso estético, 

largamente reconhecido pela comunidade artística. 

                                                
36 [...] Whereas our retina erases all impressions more than a tenth of a second old, the photographic retina 
preserves them and accumulates them over a practically limitless time. 
37 «Every time man makes a new experiment he always learns more. He cannot learn less» (Youngblood, 
1970, p.64) 



 26 

 
[...] Frederick J. Smith largou o gato de cabeça para baixo e tirou uma 
série de múltiplas faíscas do bichano perplexo por aterrar em pé. 
Arthur Mason Worthington estudou salpicos de todos os tipos [...] 
Ernst Mach fotografou balas em voo, tal como C. V. Boys [...] 10 
(Collins, Bedi, Enyeart, 1994, p. 84) 

 
 No entanto, só é possível evoluir conhecendo, analisando o que foi feito 

anteriormente e procurando soluções que permitam aperfeiçoamento, e é isso mesmo 

que as palavras de Edgerton, citadas anteriormente, representam. Com o objectivo de 

criar conhecimento e evoluir na sua área de interesse, explorou o trabalho que colegas 

cientistas e fotógrafos desenvolveram na área de electricidade, fotografia e movimento, 

e passou o resto da sua vida a tentar criar melhores soluções.  No fim de contas, a arte e 

tecnologia do seu trabalho valem por si e são produto da curiosidade que sempre 

alimentou a sua investigação (Collins, Bedi, Enyeart, 1994, p.86). É com esta atitude de 

humildade que Edgerton conseguiu atingir novas metas e é assumindo essa mesma 

atitude que nesta investigação se pretende revisitar o trabalho de Edgerton que 

representa um equilíbrio fascinante entre a arte e a ciência, sendo assim uma referência 

central para esta investigação.. 

 Edgerton sentiu-se seduzido pela questão do movimento em 1931, ao observar 

um motor a ser submetido a cargas de diferentes pesos (VA, 1979, p.16). Os seus 

estudos sobre motores tornaram-se mais intensivos, mas para conseguir proceder a uma 

observação mais detalhada do estudo que estava a conduzir, o seu objectivo era captar o 

movimento em imagens. Os dispositivos de luz que existiam não eram suficientes para 

congelar os movimentos com rigor, então dedicou-se a desenvolver um dispositivo 

melhor, sendo o resultado a sua famosa luz estroboscópica. O resultado foi o 

sincronismo do seu flash estroboscópio com uma câmara de filmar alterada para que 

cada flash de alta velocidade correspondesse exactamente a uma exposição na película, 

fazendo com que «o número de flashes por segundo determinava o número de 

fotografias tiradas»38 (Massachusetts Institute of Technology, 2010). Estas imagens 

(entre 6000 e 15000 por segundo), projectadas à velocidade normal, permitiam o 

abrandamento do movimento tornando-se visíveis as particularidades do gesto que o 

olho não consegue captar, Edgerton deu tempo ao tempo com o slow motion. Assim, 

Edgerton dissecou o movimento, permitindo-lhe seleccionar a imagem que melhor 

                                                
38 The number of flashes per second determined the number of pictures taken. 
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ilustrava o fenómeno que estava a estudar. Com isto tornou realidade a crença do poder 

da imagem fotográfica como extensão da visão humana, a câmara tinha poder sobre o 

tempo e sobre o espaço. 

 Edgerton tinha descoberto o dispositivo que lhe permitia atingir o seu objectivo, 

no entanto, continuava a fotografar os mesmos motivos, motores. No entanto, um dia, 

uma visita no seu laboratório iria dar uma grande mudança no seu trabalho, foi esse o 

dia em que as imagens de Edgerton tomaram um caminho graficamente mais 

interessante. A história conta que o Professor Charles Stark Draper, que também 

leccionava no MIT, o visita no seu laboratório com o intuito de ver a luz estroboscópica 

a funcionar. «Porque não fazes algo útil em vez de andares a brincar com os motores?»39 

(VA, 1979, p.22) pergunta Draper. Edgerton olha pelo laboratório e fotografa água a 

sair da torneira. «O mundo inteiro está em movimento»40 acrescenta Draper. Este é 

também o ponto de partida do seu fascínio pelo líquido e durante décadas procurou a 

queda da gota perfeita, embora «Não existe tal coisa como um resultado ‘perfeito’ ou 

terminado de um fenómeno»41 (Bedi, 2010), afirma Edgerton.  

 A combinação das variantes: high speed photography para o congelamento do 

movimento e o interesse pelo líquido acaba por dar origem a uma das mais icónicas 

imagens que é agora trazida para análise: Milk Drop Coronet (1936). Esta imagem 

representa em si, o equilíbrio das duas motivações de Harold Edgerton: uma 

importantíssima descoberta científica e também um cuidado estético ainda hoje 

reconhecido. «A imagem de Edgerton revelou que, após a queda da gota, esta empurra 

para baixo a superfície, da qual nasce uma coroa quase perfeita, um diadema rodeado 

por uma linha crescente de picos de leite, cada um coberto com uma gota semelhante a 

uma jóia»42 (Collins, Bedi, Enyeart, 1994, p.32). Foi uma descoberta crucial para o 

conhecimento sobre a tensão superficial do líquido, no entanto, a qualidade estética da 

imagem é arrebatadora. A fotografia apresenta-se com uma composição formal simples, 

com um detalhe e brilho impressionantes para a época. O assombro da imagem está 

também associado ao facto de representar uma forma nunca antes vista, embora seja 

uma situação com que convivemos diariamente e que aparenta ser estranhamente 

                                                
39 Why don’t you do something useful with it besides fooling around with motors? 
40 The whole world is moving. 
41 There is no such thing as a ‘perfect’ result or a complete study of a phenomenon. 
42 Edgerton photo, however, revealed that after the falling of the drop, pushed down on the surface, up 
popped a nearly perfect coronet, a diadem ringed by a rising row of milk spikes, each topped with a gem-
like milk droplet. 
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familiar. Milk Drop Coronet permitiu a entrada de Ergerton na comunidade artística, 

tendo sido seleccionada para a primeira exposição de fotografia realizada no Museum of 

Modern Art (Massachusetts Institute of Technology, 2010). O salto do laboratório para 

a galeria de arte foi um sucesso instantâneo, maioritariamente pela reacção que a 

imagem despoletava no público: perplexidade, espanto, admiração pela capacidade 

tecnológica do congelamento de um ínfimo do tempo. 

 
 

«Ao longo da sua carreira Dr. Edgerton insistiu que seu trabalho fotográfico era 

fundamentalmente o subproduto da investigação científica, mas ao mesmo tempo 

muitas das imagens eram uma exploração estética»43 (Collins, Bedi, Enyeart, 1994, 

p.vii). Embora Edgerton conduzisse um estudo do real, verdadeiro e concreto, com o 

objectivo da criação de novo conhecimento científico e permitindo grandes avanços na 

técnica fotográfica eléctrica e tecnológica, as imagens que criou ofereciam visuais 

etéreos, abstractos e muitas vezes com um toque surreal. Este confronto entre a verdade 

e a ilusão proporciona a inquietação e desassossego de que o mundo da arte se alimenta. 

Embora a arte e a ciência tenham uma ligação que não é novidade, o contributo de 

Edgerton retratou-o como um cientista disciplinado, mas com um espírito espontâneo, 

equilibrando a sua criatividade, curiosidade e perfeccionismo nos seus estudos. Por 

vezes, o seu interesse estético e humor sobrepunham-se à rigidez do estudo matemático 

                                                
43Throughout his career Dr. Edgerton insisted that his photographic work was the by-product of 
fundamentally scientific investigation, but at the same time much of the imagery was aesthetic 
exploration. 

Fig. 2 – Harold Edgerton, Milk Drop Coronet, 1936 
(apud Massachusetts Institute of Technology, 2010) 
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e científico, permitindo imagens como Bullet Through Apple de 1964 e Bullet and 

Banana de 1978, imagens que continuam a surtir o efeito de surpresa no espectador, 

mas com alguma ironia e grande criatividade por parte do engenheiro. 

  

As imagens, tal como a tecnologia desenvolvida por Harold Edgerton tornaram-

se bastante populares, por terem sido disseminadas largamente por diversos meios, 

tornando-se acessíveis ao público em geral para serem contempladas. O progresso 

tecnológico está em constante crescimento, cada vez com maior rapidez, e hoje em dia 

vivemos uma grande saturação de imagens, saturação esta que também engloba o 

género de imagens que Edgerton criou há mais de 70 anos atrás. «Saber que a 

população já não se fascina pela maioria das primeiras imagens tiradas com o flash 

electrónico é a prova do poder das novas tecnologias em alterar a cultura visual no 

espaço de uma única geração»44 (Collins, Bedi, Enyeart, 1994, p. vi). A publicidade e o 

entretenimento usaram e abusaram destas imagens, fazendo com que já não sejam 

novidade. No entanto, ainda têm interesse por parte do público, como por exemplo o 

programa Time Warp do canal dedicado à ciência, tecnologia e história, Discovery 

Channel. Em diversos episódios, Jeff Lieberman, artista, professor e cientista do MIT, 

em conjunto com o especialista em câmaras de alta velocidade Matt Kearney, repetem 

diversas das experiências levadas a cabo por Edgerton e outros cientistas que estudaram  

esses fenómenos décadas antes (Discovery Communications, 2012). O entretenimento 

associa-se à ciência, tal como a arte o fez e continua a fazer. Embora o programa mostre 
                                                
44 The fact that an entire population is no longer amazed by many early electronic flash images is 
testament to the power of new technologies to alter the visual culture within a single generation. 

Fig. 3 – Harold Edgerton, Bullet Through 
Apple, 1964 (apud Massachusetts Institute of 
Technology, 2010) 

Fig. 4 – Harold Edgerton, Bullet Through 
Banana, 1978 (apud Massachusetts 
Institute of Technology, 2010) 
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imagens impressionantes e o efeito já não seja tão arrebatador como foi nos anos 60, 

representa a evolução dos dispositivos de captação de imagem digital e também do flash 

estroboscópico. 

 Hoje em dia, dispositivos digitais desse género são facilmente acessíveis, 

permitindo a muito mais pessoas realizar as suas próprias experiências, no entanto, tal 

como foi crucial para o trabalho de Edgerton, o ingrediente extra que transforma o uso 

destes aparelhos em algo fresco e interessante é a criatividade. O tempo como objecto 

de estudo está longe de ser esquecido e continua a ser vastamente trabalhado em 

diversas áreas, e diversos artistas contemporâneos têm sido capazes de se reinventar 

constantemente, construindo e desconstruindo a relação vitalícia entre a arte e a ciência. 

Enquanto Edgerton usufruiu de princípios estéticos no seu trabalho científico, Estados 

de Tensão, faz-se servir de ideias da ciência dissecando-as no campo artístico. 
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3. Estados de Tensão 

 3.1. Processo 
 Estados de Tensão é uma peça artística cujo fundamento conceptual foi exposto 

nos capítulos anteriores, no entanto, foi ao longo do decurso do trabalho que se foram 

criando diversas camadas de significados. Para conseguir criar um certo nível de 

profundidade, foi necessária criar uma estrutura e assumir algumas revelações 

intuitivas, que criaram uma identidade particular para a obra. Esta é a verdadeira 

importância do processo deste trabalho. 

 A inquietação relacionada com as incertezas trazidas pela percepção do tempo já 

acompanha o meu trabalho autoral há algum tempo, no entanto, tal como foi referido na 

apresentação desta investigação, a partir da releitura de Sonhos de Einstein de Alan 

Lightman, um romance sobre as possibilidades improváveis da linearidade do tempo. 

Lightman trabalha na área da Física e este livro foi o seu primeiro romance, que 

inspirou a transladação do meu questionamento para um infinito de possibilidades sobre 

o funcionamento do tempo recriadas no campo artístico, tal como ele fez na escrita. 

«Das muitas explicações possíveis para a natureza do tempo, imaginadas em tantas 

outras noites, uma há que parece impor-se. Não que as outras fossem impossíveis. As 

outras poderiam existir em outros mundos» (Lightman, 1992, p.9). Esta é a voz de 

Albert Einstein no livro, voz esta que despoletou o caminho de Estados de Tensão. 

 A possibilidade da convivência de vários tempos no mesmo espaço, por 

exemplo, tornou-se aliciante e o desejo de transformar essa ideia em algo palpável 

rapidamente se tornou realidade. Permitiu desenvolver vários esboços e pensamentos 

que partiram de uma vertente associada à ciência, especificamente com a gravidade, ao 

mesmo tempo que havia uma vontade de aprofundar conceptual e artisticamente o tema, 

contrariando a abordagem narrativa do conto. As primeiras experiências visuais 

realizaram-se em fotografia e a questão que imperava era: Como representar em 

imagem fixa a convivência de tempos diferentes? Após várias tentativas, ficou claro que 

não era explícito o conceito que se pretendia explorar, então, para conseguir ultrapassar 

esse obstáculo, tinha que compreender o funcionamento do fenómeno na imagem em 

movimento. 

 A transição de um media para o outro foi crucial, propulsionando o trabalho para 

outro patamar. Assumindo uma postura fortemente intuitiva, comecei a trabalhar em 

curtos ensaios de imagem em movimento, pequenas experiências formais, gráficas e de 
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duração, todas elas trabalhando sobre as palavras de Einstein sobre a gravidade: 

Estruturas Geométricas de Espaço-Tempo. O foco do trabalho, inicialmente na ideia do 

tempo fluir a velocidades diferentes dentro do mesmo espaço, passou para a captação de 

diversas propriedades da intervenção na linearidade do tempo, permitindo explorar 

muito mais hipóteses.  

 Tendo isto em conta, o trabalho foi abordado com muita liberdade, no sentido 

em que o palavra experimentação acompanhou todo o processo de criação e finalização 

da obra. A ideia de laboratório, lugar por excelência onde decorrem experiências e 

também lugar de grande explosão criativa, apresentou-se crucial em duas fases do 

processo: no set de filmagem e durante a pós-produção, cada uma permitindo diferentes 

descobertas que trouxeram grandes contribuições que moldaram o produto final. 

 Após ter sido escolhido o local onde se iriam realizar as filmagens e depois de 

alguma experimentação livre e descomprometida, chegou-se à conclusão que o set de 

filmagem era uma espécie de incubadora de ideias. Os ensaios foram conduzidos apenas 

com objectos que estavam presentes no espaço ou que estavam perto dele. Este tipo de 

atitude perante a escolha dos objectos a serem filmados, aproxima-se da postura que 

Erwin Wurm assume no seu projecto One Minute Sculptures, onde cria «esculturas com 

meios aparentemente tão parcos como o corpo e os objectos que o rodeiam» (Mah et al, 

2005, p.89). Assumindo o fascínio pelo «caminho mais curto», Wurm aplica uma lógica 

niveladora da proximidade absoluta usando apenas os objectos que tem à mão e os 

corpos dos seus modelos. No entanto, não se sente nas suas imagens o caos que se seria 

de esperar da falta de selecção de objectos a fotografar, em vez disso, reflectem um 

estranho equilíbrio entre «o cuidado aspecto amador» (Mah et al., p.99) e um máximo 

rigor que convivem com o absurdo das situações fotografadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 e 6 – Erwin Wurm, One Minute Sculptures, 1997 (apud Wallpaper, S.D.) 
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Nessas primeiras filmagens, apercebi-me também que, para além de só usar 

objectos que estavam disponíveis no set, escolhia intuitivamente objectos dentro de um 

esquema de cor muito limitado: preto, branco, cinzento e vermelho. Decidi então 

assumir isso como uma regra. Parecendo contraditório em relação à absoluta 

proximidade que Wurm aplica no seu trabalho, para Estados de Tensão acabou por se 

tornar um critério moderador, ajudando o trabalho a seguir uma linguagem gráfica 

consistente, permitindo também acentuar o conceito-chave associado à percepção, 

facilitando a leitura dos objectos e movimentos. Através da escolha de objectos com 

contornos duros e perceptíveis, sem padrões ou texturas complexas e com a cor que 

responde ao esquema cromático estabelecido, o reconhecimento da acção torna-se mais 

simples e natural. Para além da força gráfica que a obra ganha com esta decisão 

niveladora, esta escolha acabou por facilitar o processo de manipulação e pós-produção 

da imagem, associada a limitações do software que estava a ser utilizado. 45  As 

filmagens foram conduzidas nesse set, uma sala de paredes brancas onde só estava eu e 

a equipa que me apoiou. Este ambiente quase estéril permitiu-me controlar à vontade 

cada um dos elementos envolvidos na criação dos ensaios videográficos. Quase que se 

tornou uma obsessão, o controlo do tempo, do corpo, dos objectos, da luz, da imagem, 

tudo. As possibilidades que nasceram dali são a resposta gráfica aos questionamentos 

sobre a realidade, através da criação de pequenos mundos alternativos tirando partido da 

ilusão. 

 O set de filmagem, enquanto laboratório, aproxima-se também do laboratório de 

Harold Edgerton, no sentido em que esse era o local onde fazia a sua pesquisa e 

experiências extensivas na sua área de interesse, era o espaço onde nascia o seu 

trabalho, o espaço de contacto directo e intensivo entre o criador e a sua obra. Após um 

encontro com um colega, Edgerton dedicou-se aos objectos que o rodeavam, estudando-

os com uma proximidade que revelou uma grande evolução no seu trabalho, tanto ao 

                                                
45 Para o processo de manipulação da imagem em movimento, utilizou-se o programa Adobe After Effects, 
e para a exploração, por exemplo, do slow motion, reverse, etc, utilizou-se um plug-in chamado Twixtor. 
O que esta ferramenta faz é, retomando o exemplo do slow motion, criar novos frames entre os frames 
captados pela câmara, de forma a estender a acção criando a ilusão de abrandamento. O computador 
fabrica estes entre-frames interpretando a informação do frame que antecede e precede aquele que vai ser 
criado, de forma a gera um movimento o mais fluido possível. No entanto, em situações em que os 
contornos não são bem delineados, ou a acção é demasiado rápida e foi captada em poucos frames, o 
sistema não consegue captar a informação que necessita para processar tudo correctamente, então faz uma 
estimativa da informação que tem, improvisando. Este caminho leva a vários erros na imagem, que 
denunciariam a ferramenta, portanto quando mais visualmente limpa a imagem, maior clareza e 
resultados mais correctos. 
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nível científico como estético. O amadurecer do pensamento é também resultado da 

convivência regular com o objecto de estudo e o laboratório é igualmente uma 

incubadora de ideias. A importância do espaço de trabalho para Estados de Tensão 

funcionou maioritariamente por ser também um lugar de maturação de ideias. O 

brainstorm era feito no local com o cenário, iluminação e câmara montados. Era 

necessário entrar no espírito e linguagem do trabalho de modo a facilitar a hipotética 

visualização das cenas a serem filmadas.  

 O período de pós-produção transformou-se então numa segunda fase de 

laboratório, desta vez não num espaço físico mas sim digital e virtual. A visualização 

das imagens filmadas permitiram a descoberta de pequenos detalhes, invisíveis aquando 

da captação da imagem. Todas as filmagens foram feitas a 50 fps, de modo a ser 

possível manipular o vídeo com a melhor exactidão possível. O uso do programa de 

pós-produção de vídeo, neste caso o After Effects permite então a criação de um atelier 

de experimentação extensiva, baseada na manipulação da imagem através de diversas 

ferramentas, numa perspectiva de tentativa e erro. Através da edição, isolei 

determinadas secções, acelerando, desacelerando ou até mesmo congelando, permitindo 

a convivência de diferentes tempos no mesmo enquadramento, tornando o impossível 

possível. A noção de timing, e a reflexão sobre as possíveis reacções do espectador 

perante a tensão trazida por uma determinada acção, e de que forma se podiam 

suspender as expectativas do observador. Embora com uma vivência diferente do set de 

filmagem, a fase de pós-produção também convida a uma série de reflexões que 

influenciam o caminho do trabalho. Em ambos os momentos, a insistência, repetição e 

erro são variantes de imenso peso e o resultado é sempre mais um passo para o trabalho. 

A utilização desta ferramenta permitiu trazer para o campo artístico ideias da ciência 

trabalhadas no capítulo 1., dando ao trabalho uma magnitude entre o surreal e o 

credível. 

 Várias maquetas foram feitas no decurso da investigação e após terminada a 

montagem e manipulação, finalizava-se com um esboço de sonoplastia. Tendo em conta 

que não é uma área de especialização, o som foi tratado em colaboração com Keith Vaz, 

guitarrista da banda Tropics, With Joyful Lips e multi-instrumentalista britânico, que se 

identificou com o tema que estava a ser explorado e sentiu que podia concretizar as 

ambições que eu tinha para a sonoplastia. «Muitos artistas visuais comentaram que 
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ouvem música ou sons enquanto trabalham, tal como um bom número de compositores 

que afirmam visualizar a sua música em imagens.»46 (Solana, 2005, p.63) Foi a partir 

deste tipo de atitude para com o trabalho que facilitou a comunicação com o Vaz. 

Através da troca de ideias e conceitos, conseguimos criar o desenho sonoro que 

desejava para atingir a tónica do trabalho. Quase que se pode dizer que o terceiro 

laboratório de maturação se fez no estúdio do Keith Vaz, e no espaço de viagem entre 

Lisboa e Londres.  

 Paralelamente às experiências filmadas, foi-se construindo um caderno de 

referências visuais, um escape fundamental para bloqueios criativos. A este tipo de 

trabalho dá-se o nome de atlas, um objecto de compilação de imagens sobre um 

determinado tema. No entanto também aqui foi necessário assumir regras, o objecto 

final deveria ter 60 páginas com 60 imagens apropriadas. Este exercício demonstrou ser 

perfeito para aprofundar a pesquisa visual desenvolvida até então, contendo peças dos 

artistas referência desta investigação, bom como outros que não foi possível abordar 

nesta exposição escrita, mas que acabaram por ser igualmente importantes para o 

trabalho. Este atlas foi revisitado por diversas vezes ao longo do processo47, sendo 

assim um contributo considerável para Estados de Tensão.  

  

Com o auxílio de uma fantástica equipa em set, na pós-produção, tanto de vídeo 

como no desenho de som, foi possível trazer à luz as minhas inquietações, conceitos e 

desejos que culminaram numa peça audiovisual. Estados de Tensão carrega em si muito 

                                                
46 Muchos artistas visuales han comentado que escuchan música o sonidos mientras trabajan, al igual que 
un buen número de compositores, que afirman percibir su música en imágenes. 
47 Decidiu-se fazer um objecto físico do atlas, de modo a poder acompanhar-me ao longo das diversas 
fases do trabalho.  

Fig. 7 e 8 – Atlas para Estados de Tensão, impressão a laser, 16 x16 cm, 2013 
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mais que a sua premissa conceptual, traz consigo também o peso de uma caminhada 

longa que definiu a sua direcção e significado.  
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3.2. A Obra 

 A peça Estados de Tensão é composta por 10 ensaios videográficos que 

exploram as peculiaridades do acto de ver, particularmente em relação à imagem em 

movimento, expondo a vulnerabilidade do corpo em relação às sensações incongruentes 

do que está a ser exposto. Através da manipulação da imagem em movimento cria-se 

um ambiente visual e auditivo que não existe nem nunca existiu, transformando assim o 

processo de apreensão num desafio aos sentidos. Cada ensaio tem uma duração entre 10 

e 27 segundos, perfaz uma obra de 4 minutos e 39 segundos a ser apresentada em loop, 

no entanto, cada um deles representa uma experiência individual e autónoma. A obra 

viveu várias mutações ao longo do processo de trabalho, e são diversas peculiaridades, 

que transformam a peça num objecto videográfico de grande interesse. Como já foi dito 

anteriormente, o projecto nasceu de uma vontade de controlar o tempo, de forma a criar 

pequenos ensaios de imagem em movimento, que permitissem ao espectador usufruir de 

sensações e experiências que o chamado «tempo relógio» em que estamos contidos não 

permite (Youngblood, 1970, p.324).  

 Estados de Tensão assume conceitos como a linearidade do tempo, a gravidade, 

a causa efeito, entre outros, distorcendo-os de forma a que a percepção visual e auditiva 

se torne um desafio e não um dado garantido. A propósito da relação entre a arte e a 

ciência, Youngblood escrevia que «Tudo o que esteja relacionado com números 

aleatórios é arte; e tudo o que tem que ser resolvido com cuidado, para que isto seja aqui 

e aquilo tenha que ser ali, não é arte, é ciência. Mas para mim, é mais importante e 

difícil pôr isto aqui e aquilo ali na área das artes.»48 (Youngblood, 1970, p. 222). A 

noção de aleatório ou intuitivo, nem sempre é tão simples de transparecer quando se 

possa imaginar.  Estrutura não é sinónimo de ciência, tal como liberdade não é sinónimo 

de arte. Embora o processo de trabalho se tenha baseado na intuição, digamos que para 

haver sentido teve que se moldar, analisar e estruturar esta mesma intuição. 

 Ora, avançando com a ideia de experimentação com influência de conceitos da 

ciência, para atingir a concretização teórica na prática, recorreu-se ao auxílio da 

manipulação da imagem numa tentativa de criar cenários de estimulo sensorial. A partir 

do momento que se assume a imagem em movimento, o factor da ilusão é inerente e o 

                                                
48 Anything that goes with random numbers is art; and everything that has to be worked out carefully so 
that this goes here and this has got to go there, that’s not art, that’s science. But for my money, it’s more 
important and difficult to get this here and that there in the area of art (…)  
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facto da imagem ser manipulada, não só acentua essa não-verdade, como quebra 

qualquer relação com a realidade. 

 «Para as crianças, o tempo já anda demasiado devagar. (…) Para os velhos, o 

tempo escapa-lhes depressa demais.»49 (Lightman, 1992, p.105) O espectador é a 

apresentado perante um desafio que tem que resolver através da sua própria experiência 

na procura de significados. Este tema foi consideravelmente abordado no primeiro 

capítulo desta investigação, deixa-se aqui a nota que a experiência sensorial, através da 

visão e da audição desencadeia um processo de reconhecimento, que é despistado da 

normalidade através de diversas técnicas de manipulação da imagem. No entanto, a 

questão que se coloca é: de que forma a técnica representa algo com maior peso 

conceptual do que algo puramente mecânico ou digital? «De certa forma, a técnica 

equivale ao significado»50 (Youngblood, 1970, p. 322), e este balanço entre a técnica e 

o conceito é determinante para esta peça. 

 Quando se fala em imagem em movimento, a área de trabalho é o 

enquadramento do ecrã ou projecção. Dentro dessas limitações, é possível criar 

dinâmicas, por exemplo, através da duração, sendo possível controlar o que o 

espectador vê e o que é deixado em aberto. Decidiu-se trabalhar com ensaios 

videográficos curtos, não estando associada nenhuma noção de narrativa ou sucessão de 

eventos lógica, de forma a colocar o espectador em suspensão. Através de interrupções 

abruptas, o plano é cortado quando se aproxima da resolução, contradizendo a 

expectativa de duração proposta por elas próprias. Este tipo de abordagem à 

manipulação do tempo, pretende cortar com a ideia de deslumbre e assombro, trazidas 

pelas fotografias de Harold Edgerton e por alguns trabalhos de Bill Viola, onde se sente 

a novidade trazida pela peça. O espectador acaba por não se envolver com a obra por ter 

muito tempo para o fazer, mas exactamente pelo oposto, visto que lhe é retirada a 

hipótese de viver o momento num todo, é esperado que o espectador esteja em maior 

estado de alerta e que empregue mais da sua imaginação e reflexão. 

 As acções desenvolvem-se entre objectos e por vezes também com um corpo, 

que aqui não se apresenta como corpo humano, mas sim como uma espécie de 

personificação do tempo, que influencia ou se deixa influenciar pelas situações que 

                                                
49Sabendo que os contos de Lightman foram cruciais para o arranque deste trabalho, agora na reflexão 
sobre o mesmo, vale a pena trazer algumas das hipóteses apresentadas em Sonhos de Einstein, de modo a 
acompanhar os estudos videográficos apresentados em Estados de Tensão. 
50 In some ways technique equals meaning 
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estão a decorrer. Todos os objectos têm formas definidas, sem grande qualidade de 

textura ou padrão, acentuando as figuras e silhuetas recortadas em contraste com o 

fundo, facilitando a compreensão por parte do observador. Estes objectos seguem todos 

uma linha cromática definida dentro dos pretos, brancos e cinzas, sendo o único 

apontamento colorido trazido pelo vermelho. Ao afunilar o ponto de foco nas acções, 

maior a concentração e melhor leitura por parte de quem percepciona. Para englobar 

esta facilidade de interpretação da informação, todos os planos são fixos e com fundo 

liso. O facto de não existir movimento de câmara, permite ao espectador uma 

concentração nos gestos sem a interferência de movimentos para além da acção. Salvo 

excepção, os enquadramentos não permitem a noção de profundidade de campo, 

anulando a perspectiva e tornando o plano, de certa forma, bidimensional.   

 «Imaginem um mundo em que a causa efeito são aleatórios. Umas vezes é a 

primeira que precede o segundo, outras o segundo que precede a primeira.» (Lightman, 

1992, p.28) Estando os objectos disponíveis para livre manipulação, o princípio de o 

tempo ser um fenómeno local e independente, nasce a possibilidade de ensaios visuais, 

como por exemplo: n.2, n.4, n.7, n.9 e n.10. Usemos como exemplo o ensaio n. 2. 

Primeiramente, entramos no plano a meio, o pano já está lentamente a cair, uma bola 

vermelha está parada no chão e alguém está de costas em pé ao lado da acção. 

Percebemos que cada objecto tem o seu tempo quando o corpo se ajoelha e retira a bola 

do chão a uma velocidade normal, antes que o pano lhe caia em cima. O pano a certa 

altura entra em movimento regular de novo e cai no chão, entretanto antes de sair, o 

corpo larga a bola no ar e ela vê-lhe arrancado o tempo entrando em abrandamento 

extremo, quase congelado. Esta situação promove a tensão por estarem a acontecer 

cruzamentos entre as temporalidades na imagem, e nunca se sabe o que vai desplotar a 

alteração do ritmo das coisas. O vídeo acaba antes de sabermos o destino da bola.  

Fig. 9 e 10 – stills do ensaio n.2 de Estados de Tensão, HD, stereo sound, 4’39’’, 2014 
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 «O pássaro pára de voar e queda-se imóvel sobre o rio, qual adereço suspenso 

sobre um palco. Um microssegundo depois, o mundo entra de novo em movimento. O 

padeiro continua a arrengar como se nada tivesse acontecido. (…) Neste mundo o 

tempo é descontínuo» (Lightman, 1992, p.85, 86) O ensaio n.7 é exemplo desta ideia. 

Os paus são lançados para o ar e lá ficam congelados de seguida o corpo traz a cadeira 

que é colocada debaixo dos paus suspensos. Com a saída do corpo, os paus caem sobre 

a cadeira, tornando possível uma sucessão de eventos irrealizável. O questionamento 

que esta acção levanta pretende deixar o espectador na dúvida, por ser confrontado com 

a invulgaridade, estimula a busca pelo significado e pela lógica. Como podemos 

observar em três dos dez ensaios de Estados de Tensão, o uso do congelamento da 

imagem cria uma certa incerteza em relação à esfera em que está inserido.  

  

 

 

«Existe um lugar onde o tempo se queda imóvel. (…) Um viajante que se 

aproxime deste lugar, venha ele de onde vier, começa a mover-se cada vez mais 

devagar» (Lightman, 1992, p.46). A questão do abrandamento, já explorado no capítulo 

1.2., e congelamento da imagem, no parágrafo anterior, proporcionam uma aproximação 

ao movimento com o objectivo de o compreender melhor. Em Estados de Tensão, 

através da utilização do slow motion, as acções são abrandadas, criando uma quebra de 

lógica quando inseridas noutras. O abrandamento é propulsionador de tensão, como se 

pode verificar no ensaio n.6: o dobrar de uma régua. Desde o início deste elemento 

fílmico que se pretende que o desconforto da tensão seja sentido pelo observador, por 

ser uma acção em que é potencialmente conhecido o seu desfecho. No entanto, a 

duração do plano é levada ao ponto de desconforto, aí corta para um plano de farinha a 

Fig. 11 e 12 - stills do ensaio n.7 de Estados de Tensão, HD, stereo sound, 4’39’’, 2014 
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flutuar no ar. A junção destes planos pretende criar uma sensação de ansiedade, 

resolvida pela aparente sensação de libertação trazida pela farinha, pois o plano é, quase 

instantaneamente, cortado para negro. 

«Um pêssego castanho e espapaçado é retirado do caixote do lixo e colocado em 

cima da mesa até ficar rosado. Neste mundo, o tempo anda para trás.» (Lightman, 1992, 

p.64) A peça abre com um gesto extremamente subtil do uso do reverse. N.1 retrata um 

balão a sair de uma caixa, ao mesmo tempo que vai enchendo. Sendo o primeiro ensaio, 

o espectador ainda estará a adaptar-se às motivações da peça, mas só após alguns 

segundos se torna consciente o facto do gesto ser familiar, não é por retratar o real, mas 

sim por uma falsa realidade. Pretende-se que quem observa leve o seu tempo a 

compreender que é uma impossibilidade do movimento e do tempo. Desta forma a 

combate-se a sucessão linear de tempo, as acções são revertidas, de modo a serem 

percepcionadas de uma forma invulgar e, de certa forma, surreal. O reverter do tempo 

transporta novas ideias e concepções sobre o movimento, sem o peso dos vícios da 

visão.51  

  

                                                
51 Quando desenho à vista, sempre me foi aconselhado a ver o desenho de pernas para o ar de vez em 
quando, para compreender se estava a captar as proporções correctamente, permitindo um olhar fresco 
sobre o desenho. 

Fig. 13 e 14 - stills do ensaio n.6 de Estados de Tensão, HD, stereo sound, 4’39’’, 2014 

Fig. 15 - still do ensaio n.1 de Estados de 
Tensão, HD, stereo sound, 4’39’’, 2014 
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Estas indeterminações na experiência da assimilação criam «subtilezas que 

precisam ser desveladas nas armadilhas para a percepção» (Pohlmann, 2011, p. 271), no 

entanto não foram só as técnicas de pós-produção que permitiram criar cenários 

desafiantes na articulação da percepção, a montagem também teve um papel crucial no 

sentido de exaltar sensações ou emoções desafiantes. A montagem usada no contexto 

deste vídeo pretende salientar sensações trazidas pela acção principal do ensaio em 

questão. Nas palavras de Bill Viola, a montagem é «esculpir com o tempo»52 e, para 

intensificar a tensão, muitas vezes decidi associar um plano/elemento mais abstracto 

com maior peso visual e sensível. Nasce então uma dimensão não-verbal (Youngblood, 

1970, p.233) criada a partir de uma narrativa de intuição e sensações, ao invés de uma 

narrativa linear que conta uma história. O plano que encerra Estados de Tensão, um 

pontapé é dado a uma cadeira que queda quase imóvel a meio do seu trajecto. Um plano 

com líquido branco derramado e depois esse movimento revertido, parece que suga a 

cadeira de volta à realidade, tirando-a do estado de congelamento e fazendo-a cair. 

 

  

 

 

Certamente que o grande foco do trabalho foi, a imagem, o movimento e toda a 

manipulação associada à percepção visual, no entanto, o que transforma Estados de 

Tensão numa experiência coesa é o desenho sonoro. Fazendo-se servir da relação 

rítmica trazida pela montagem da sequência final dos ensaios, o áudio interliga-os numa 

viagem sonora, que adiciona outra camada de interpretação à peça. Se o que estamos a 

ver não é real nem nunca foi, o som segue exactamente a mesma premissa. As acções 

                                                
52 Sculpting with time. 

Fig. 16 e 17 - stills do ensaio n.10 de Estados de Tensão, HD, stereo sound, 4’39’’, 2014 
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são enaltecidas pelo som, que salienta movimentos mais discretos, acentua outros ou, 

por vezes, cria situações ‘invisíveis’ no que está a ser visionado. Por exemplo, dá-nos a 

sensação que algo mais está a acontecer nos separadores a negro entre os ensaios, 

embora não estejamos a ver, o som cria uma dimensão espacial que acaba por ser 

bastante visual, permitindo ao espectador criar as suas próprias imagens na sua cabeça. 

De certa forma, é nestes separadores que se dá a tónica do ensaio que vai ser visionado 

de seguida. Assim, novas tensões são trazidas à imagem, criando uma sensação 

subjectiva do que está a ser experienciado. A ligação do som com a imagem é tão intima 

que por vezes é difícil discernir se o que percepcionamos corresponde ao que estamos a 

ouvir ou ao que estamos a ver53. Esta incongruência na decifração da peça permite uma 

dinâmica perceptiva, de recolha e análise de informação extremamente estimulante para 

os sentidos. 

 Aqui entra de forma mais gritante, a questão da identidade das coisas que não 

são mais o que são, visto que o som não corresponde ao que os objectos soariam na 

realidade. A necessidade de decifrar o que está ser percepcionado torna-se num 

obstáculo que tem um grande poder emocional sobre o espectador, criando dúvida, 

estranheza e por vezes desconforto, no entanto, como afirma Rolnik, «(…) é claro que 

ainda os percebemos como objectos que são, pois não foram transgredidos na sua 

forma. Mas são outras coisas… Do âmbito das sensações, entrelaçados na composição 

de uma nova força» (Ferrony, 2011, p.106). Sendo as formas perfeitamente 

reconhecíveis, por serem objectos do dia-a-dia numa relação com um corpo humano, o 

áudio representa uma transgressão sensorial dos objectos que revelam no espectador 

uma viagem à sua memória, tornando o corpo vulnerável à compreensão dos estímulos 

contraditórios a que está a ser exposto. Assim, cada espectador cria a sua própria 

interpretação baseada na invenção de significado, dependendo das suas vivências e 

experiências passadas. «A mente viaja de estado de compreensão para outro estado de 

compreensão até se aperceber que viajou durante o processo»54 (Youngblood, 1970, p. 

322) 

  

                                                
53 The sound is so often integral to the imagery that, as Belson says: You don’t know if you’re seeing it or 
hearing it. 
54 Your mind goes from one understood state to another understood state and you realize that you’ve 
voyaged in that process. 
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Viajar por Estados de Tensão pretende ser uma experiência sensorial com 

diversas camadas de assimilação, quer ao nível visual como auditivo. Torna-se num 

exercício mental, que testa as ideias premeditadas que nos ajudam a assimilar o mundo 

que nos rodeia. O uso da imagem enquanto media, permitiu uma enorme liberdade de 

experimentação, associada a uma estrutura pensada para aprimorar a experiência por 

parte do observador. 
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Conclusão 
 Estados de Tensão é fruto de um questionamento sobre as consequências da 

manipulação da imagem em movimento na percepção sensorial. A partir da premissa de 

desestabilizar a linearidade do tempo na imagem, criaram-se obstáculos à assimilação 

através da visão, enaltecidos pelo som não-descritivo da imagem. O resultado 

pretendido é um desafio à capacidade de interpretação desses obstáculos, a partir da 

memória e disponibilidade do observador em aceitar o desafio e viver a experiência. 

Nesse sentido, iniciou-se a investigação com o estudo da percepção.  

 O capítulo 1. focou-se na contextualização do acto de ver e ouvir em relação à 

imagem em movimento, concentrando-se na ideia de enquadramento, dando pistas para 

os sub capítulos que se seguem. Em 1.1., exploram-se as características da visão e as 

suas semelhanças em relação ao funcionamento da imagem em movimento, focando-se 

nas ideias de ilusão e memória. Assumindo que a imagem em movimento não tem em si 

verdade, dado que o que estamos a ver não está acontecer, utiliza-se esta característica e 

desenvolve-se através da modificação desses mesmos princípios. Surge o tema da 

manipulação da imagem e deu-se especial atenção ao abrandamento em 1.2., tornando 

visível um fenómeno tão singular como a desaceleração do movimento, no sentido de 

extrair novas experiências e observar as peculiaridades do gesto. Com esta reflexão, e 

com o auxílio da ideia de Bill Viola de aproximação do movimento, lança-se a 

inquietação do uso das ferramentas de edição, não como instrumento de deslumbre, mas 

sim para proporcionar experiências que façam o observador reflectir sobre as 

características do tempo. Para terminar a primeira parte, no sub capítulo 1.3. explorou-

se a dimensão sonora na imagem em movimento, especialmente o seu papel na criação 

de uma paisagem sonora não ilustrativa da imagem, e o seu impacto na leitura por parte 

do observador. O diálogo da audio-visão, e a constante necessidade do observador de 

identificar a origem do som, possibilita experiências que vão contra o sincronismo do 

som com a imagem, anulando o sentido descritivo e narrativo. Assim é criada uma 

barreira na apreensão, que precisa ser resolvida, visto que o que estamos a ver não é o 

que estamos a ouvir e vice-versa. Posto isto, com a primeira fase da pesquisa determina-

se que existem um conjunto de instrumentos que possibilitam a criação de bases a nível 

do entendimento das sensações e de que forma são assimiladas, para construir um 

projecto como Estados de Tensão, que através de curtos ensaios videográficos que 

exploram estas possibilidades de manipulação através da imagem e do som. 
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 Numa segunda fase da investigação, e com maior incidência no processo de 

criação da obra e do dispositivo enquanto ferramenta de estudo, abordaram-se dois 

artistas referência: Bill Viola e Harold Edgerton. Em 2.1. explora-se o trabalho de 

Viola, já abordado ao longo do primeiro capítulo pelo seu estudo da percepção e 

ferramentas de edição de imagem, agora pelo seu percurso individual e a aplicação dos 

seus interesses e motivações em peças de arte. O seu interesse na relação do espectador 

com as peças que cria é fundamental para esta investigação. Harold Edgerton entra 

neste estudo no capítulo 2.2., onde é salientado o seu método de trabalho no laboratório 

científico e de que forma a constante experimentação e contacto se reflectem no seu 

trabalho, em preocupações também criativas. Esta abordagem metódica e intensiva em 

relação ao seu trabalho, por parte destes dois artistas, é inspirador para Estados de 

Tensão, que também cresceu da constante experimentação, crucial para o resultado 

final. 

 Chegando ao desfecho desta investigação há necessidade de reflectir sobre como 

se interligaram as referências estudadas, de forma a dar um passo em frente na área em 

que se propõe inserir este trabalho, é este o tema do capítulo 3. A obra amadureceu ao 

longo de um processo experimental em duas fases laboratoriais, permitindo a criação de 

uma linguagem visual concisa que levanta questionamentos sobre a apreensão sensorial 

por parte do observador. Este nível de envolvência na criação da obra, teve como base o 

método de trabalho científico, que implica bastante contacto com o tema a ser 

explorado, equilibrando a estrutura com o sentido intuitivo. Deste modo, nasce uma das 

principais componentes da peça, a abordagem criativa sobre situações que envolvem 

temas da ciência: como a gravidade e linearidade do tempo, o sentido da percepção 

visual, o funcionamento da audição e da sua relação com a imagem. 

 O estudo das consequências resultantes da perturbação destes processos é 

central. A apresentação do estudo em imagem em movimento, num formato de curtos 

ensaios, evidencia a importância da duração para este estudo, e traz também uma das 

características mais inesperadas do trabalho, o facto de anular a noção de 

deslumbramento pela imagem, que através do corte e montagem, deixam o resultado 

das acções em suspenso, cabendo ao observador o uso da imaginação para completar a 

experiência. Através do título da peça transparece-se esta noção de constante suspensão 

e dúvida, trazida pela imagem e transferida para a reação do espectador. Estados de 

Tensão, verbaliza enquanto título, o resultado que se pretende ser criado através da 

imagem, uma reacção que é conseguida através da manipulação da imagem e da sua 
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ligação com o som. Esta forma de criar uma experiência sensorial, relaciona a técnica 

com o conceito de modo a se conseguir o melhor resultado possível. Em última 

instância, o objectivo desta peça é ganhar uma nova vida na memória de quem a vê, no 

sentido em que acrescente novidade e que estimule novas interpretações a serem usadas 

no futuro por cada um.  

 A peça contém em si uma enorme abrangência de temas que não foram possíveis 

abordar, por questões de necessidade de foco na investigação, mas que ainda assim 

existem e possibilitam outros caminhos, não só a nível teórico e de investigação, como 

também em termos de linguagem artística. Aqui assumiu-se um caminho associado às 

técnicas de manipulação da imagem em movimento e de que forma desencadeiam 

questionamentos na percepção sensorial. A relação com o espectador e o processo de 

trabalho como laboratório de maturação de ideias criativas foram também centrais para 

este estudo. Estados de Tensão, para mim, enquanto criadora da peça, é sinónimo de 

princípio. Aqui estão reflectidas algumas das preocupações que pretendo continuar a 

aplicar e explorar, por sentir ter sido possível trazer novidade a partir de temas que já 

foram extensamente explorados, criando-lhe novos caminhos e permitindo dar a 

interpretar pequenas experiências sensoriais. A partir daqui, entendo que se criaram 

bases para uma evolução enquanto artista, daí salientar o interesse em continuar a 

dissecar estas preocupações noutras experiências futuras.  
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