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Resumo 
 

No âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais realizei o Projecto de Estágio na 
Escola Secundária Artística António Arroio, com o 12º ano da turma F do Curso de 
Representação Plástica do Espectáculo. A minha intervenção decorreu na disciplina Projecto 
e Tecnologias na área de Projecto, vertente da disciplina onde os alunos planeiam e 
sistematizam os projectos a desenvolver nas oficinas. 
 Esta proposta decorre da observação de aulas, semanalmente realizada no ano lectivo 
transacto, nas quais detectei alguns problemas no entendimento do portefólio por parte dos 
alunos. Uma tendência geral em transformar portefólios em livros de artista, levou-me a 
planificar um exercício que mostrasse por um lado as potencialidades criativas do livro e, por 
outro, as características de objectividade e clareza que um portfólio deve ter. 
 O Projecto de Estágio tem como objectivo principal a diferenciação entre os dois 
formatos – o livro de artista e o portefólio – e a sua correcta aplicação.  
 Para a concretização deste exercício, convidei o artista Tiago Baptista para apresentar 
o seu trabalho no âmbito da edição independente, e o professor/cenógrafo Hugo F. Matos para 
apresentar os seus portefólios no âmbito da cenografia. 
 O desafio do exercício proposto consistiu no modo como cada aluno realizou o seu 
próprio enunciado, de acordo com os seus objectivos pessoais. Assim, partindo das 
especificidades do curso e da natureza específica da vertente de Projecto, o exercício 
compreendeu dois aspectos fundamentais: a criação de um enunciado pessoal; a concretização 
plástica do objecto livro. 
 

Palavras Chave:  
Livro de Artista; Portefólio; Ensino Artístico; Escola Secundária Artística António Arroio; 
Estágio. 

 
Abstract 

 
In the context of a Masters in Visual Arts Education program I completed an 

Internship Project in Escola Secundária Artística António Arroio with the 12th grade class F in 
the course Plastic Representation of the Show. My participation occurred in the Project 
branch of the subject Project and Technologies, in which students plan and systematize the 
projects for development in the studio. 	  

The Internship Project proposal arose from weekly class observations of the students 
in their final school year in which I detected some problems in the student's understanding of 
what is a portfolio. I observed a general tendency to change portfolios into artist books and 
this led me to plan an exercise designed to show the creative potential of the book as well as 
the characteristics of objectivity and clarity that a portfolio should have. 	  

The Internship Project had as it's principal objective the differentiation of the 
concepts portfolio and artist book, and their correct application.	  

To support the excercise I invited the artist Tiago Baptista to present his works in the 
area of independent publishing, and the professor and set designer Hugh F. Matos to present 
portfolios developed from his work in scenography.	  
 The objective of the proposed exercise was to challenge each student to develop 
his/her own solution, according to their personal goals. Thus, based on the specifics of the 
course and the specific nature of the subject of the course, the exercise incorporated two 
fundamental aspects: the development of a personal statement; the material creation of an 
artist book. 
 
Keywords: 
Artist Book; Portfólio; Arts Education; Escola Secundária Artística António Arroio; 
Internship. 



	   4	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meu pais. 

 

 

 

À professora orientadora Mª João Gamito, 

 

À professora cooperante Carla Isidro, 

 

Ao Tiago Baptista e ao Hugo F. Matos pela sua participação,  

 

À Catarina por toda a ajuda e carinho, 

 

Ao António e à Joana Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

 

 

Introdução.................................................................................................................................1 

 

I. Contextualização da Escola do Projecto de Estágio...........................................................7 

1.1. Caracterização da Escola.....................................................................................................7 
1.2. Orgãos de Governo da Escola............................................................................................10 
1.3. Oferta Formativa da Escola...............................................................................................12 
1.4. Caraterização da Turma.....................................................................................................14 
1.5. Caracterização da Unidade Curricular no Contexto do Plano de Estudos.........................15 
1.6. Integração do Bloco de Aulas na Unidade Curricular.......................................................16 
 

II. O Livro de Artista como Suporte.....................................................................................19 

2.1. O Aparecimento do Livro de Artista: Mallarmé, Duchamp e Ruscha...............................19 
2.2. O Livro de Artista no Contexto Nacional..........................................................................26 
2.3. O Livro de Artista e a Minha Prática Artística..................................................................33 
2.3.1. O Livro de Artista e a sua Acessibilidade.............................................................................33 
2.3.2. O Livro de Artista como Espaço Expositivo das Colecções dos Artistas..................................37 
2.3.3. O Livro Pintado na obra de Bruno Pacheco...........................................................................42 
2.3.4. A Minha Prática Artística......................................................................................................46 
 

III. Estágio...............................................................................................................................52 

3.1. Descrição Sumária das Aulas Leccionadas.......................................................................54 
3.2. Materiais Produzidos Pelos Alunos ..................................................................................59 
 

Considerações Finais..............................................................................................................65 

 
Bibliografia..............................................................................................................................70 
Documentação.........................................................................................................................71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



	   6	  

Índice de Figuras 
 

1. Capa de harmónio realizado por uma aluna. 
2. Docentes divididos pelos Departamentos. 
3. Esboço de um dos figurinos para a peça realizado por um aluno.  
4. Fotografia do mesmo figurino já concretizado durante a estreia da peça. 
5. Bruno Pacheco, Sinking Line, este objecto foi produzido no contexto da exposição 

Ainda Não de Bruno Pacheco na Culturgest do Porto em 2009. 
6. Isabel Baraona, is this me?, 250 exemplares de um desdobrável em papel, 17x12cm 

fechado, 192x12cm aberto, 2009. 
7. Van Calhau!, Abismo⏐Abutre, edição de Pé de Mosca, 2013. 
8. Catarina Domingues, Carta sobre a névoa, serigrafia sobre impressão digital, 2013.  
9. Ricardo Castro, Monstruário, baralho de 54 cartas, 6x9 cm, impressão offset, 2011. 
10. Les Poémes, Edição francesa dos poemas de Edgar Allan Poe traduzido e manuscrito 

por Stéphene Mallarmé. 
11. Le Corbeau, poemas de Edgar Allan Poe traduzidos por Stéphene Mallarmé, 

ilustração de Eduard Manet Open here I Flung the Shutter (the window), 1875. 
12. Stéphane Mallarmé, Un Coup de Dés Jamais N’Abolire le Hasard, 1897. 
13. Marcel Duchamp, La mariée mise à nu por ses célibataires même (Green Box), caixa 

que contém reproduções collotype em vários papéis, 33x28,3x2,5 cm, 1934. 
14. Marcel Duchamp, Le Grand Verre, óleo, chumbo e verniz sobre vidro, 277,5x175,9 

cm, 1915-1923. 
15. Edward Ruscha, Twenty-six Gasoline Stations, 1963. 
16. Amadeo de Souza-Cardoso, A Lenda de São Julião, 1912. 
17. KWY 12, Album, 30,5cm x 20cm, 300 exemplares, 1963. 
18. Raymond Queneau Cent mille milliards de poèmes, 1961. 
19. Michael Snow, Cover to Cover, 1975. 
20. Rui Chafes, O silêncio de..., Ferro e cinzas de textos, 40 peças, 6 x 16 x 8 cm cada, 

(work in progress), 1984-2012. 
21. Catálogo da exposição Tarefas Infinitas, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. 
22. Isabel Baraona, Pière de Bonheur, 2010. 
23. Isabel Baraona, is this me?, 17x12 cm fechado, 192x12 cm aberto, 2009. 
24. Tiago Baptista, Cleópatra, número 8, fotocópias a laser, miolo a preto e branco, capa 

a cores, 20,5x29 cm, 2012, reeditado em 2014. 
25. Catarina Domingues e Tiago Baptista, Sobre o Verão, fotocópias a laser em papel 

reciclado, cosidas num caderno, capa cartolina amarela, 20x14,5 cm, 32 páginas, 
2014. 

26. Hans Peter Feldmann, colecção de todos os volumes de Bilder, 1969-1974. 
27. Hans Peter Feldmann, Bilder 11, 1970-1975. 
28. Hans Peter Feldmann, duas páginas do livro Album, 2009. 
29. Spurenelement, Jugoslawien ’86 e About a Dog, 2012.  
30. Daniel Blaufuks, Álbum, 2008. 
31. Bruno Pacheco, Au Naturel, óleo sobre tela, 190x270 cm, 2006. 
32. Bruno Pacheco, The Possible Ball, óleo sobre tela e um balão, 2009. 
33. Bruno Pacheco, Belen’s Hat, acrílico sobre papel, 38x56 cm, 2012. 
34. Bruno Pacheco, R.O.Y.G.B.I.V. (2010-2011), vista da exposição Uma História de 

Amor, Espaço Fidelidade Mundial Chiado 8 – Arte Contemporânea, 2011. 
35. Joana T. Silva, uma das fotografias pertencentes à minha colecção.  
36. Joana T. Silva, da série Imagens à Procura de Histórias, pormenor, aguarela s/papel 

impresso, 21x24 cm, 2012. 
37. Joana T. Silva, da série Imagens à Procura de Histórias, pormenor, aguarela s/papel 

impresso, 21x24 cm, 2012.   
38. Fotografias do casal pertencentes à minha colecção.  
39. Joana T. Silva, A tua imagem, impressão serigráfica s/ papel, 175x9 cm aberto, 

13cx9,5cm fechado, 2014.   



	   7	  

40. Joana T. Silva, À Escuta das Imagens, Capa impressa em serigrafia e miolo impresso 
digitalmente, 14,8 x 21 cm, 2014. 

41. Fotografias dos harmónios que apresentei como exemplo.  
42. Fotografias do harmónio que apresentei como exemplo.  
43. Fotografia da apresentação do cenógrafo Hugo Matos. 
44. Fotografia de uma aluna durante a concretização do suporte. 
45. Fotografia da apresentação do artista Tiago Baptista. 
46. Fotografia de uma das etapas da realização do harmónio de uma aluna. 

Experimentação de diferentes composições a partir dos elementos recolhidos. 
47. Fotografia do harmónio de uma aluna durante o processo de realização. 
48. Harmónio realizado por uma aluna.  
49. Harmónio realizado por uma aluna. 
50. Harmónio realizado por um aluno. 
51. Duas páginas do harmónio da mesma aluna, 7x10,5 cm, 2014.  
52. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21 cm, 2014. 
53. Capa do harmónio de uma aluna, 10,5x7 cm, 2014. 
54. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21 cm, 2014. 
55. Duas páginas do harmónio de um aluno, 7x10,5 cm, 2014. 
56. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21cm, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



	   8	  

Introdução 

 

 Este relatório incide sobre a prática lectiva supervisionada, no âmbito do 

Mestrado Em Ensino das Artes Visuais, no ano lectivo 2013/2014, na Escola 

Secundária Artística António Arroio. Esta prática lectiva inseriu-se no 12º ano na 

turma F, com a cooperação da professora de Projecto e Tecnologias, do curso de 

Representação Plástica do Espectáculo, Carla Isidro. 

  

A escolha da escola Secundária Artística António Arroio para a concretização 

deste estágio deveu-se ao facto desta ter sido a escola onde frequentei o Ensino 

Secundário. Por isso, e pela importância que teve na minha formação, decidi que seria 

a escola ideal para a realização do meu primeiro contacto com a profissão de docente. 

A escolha da professora cooperante deveu-se também à minha experiência como 

aluna desta escola. A professora Carla Isidro foi uma das professoras mais relevantes 

no meu percurso nesta escola. Foi com ela que aprendi noções de grande importância 

sobre o processo criativo, aprendizagens que muito influenciaram o meu ingresso na 

Faculdade de Belas-Artes, em 2006. 

 

 Após ter escolhido a escola e a professora cooperante, foi necessário escolher 

o tema que, de acordo com os objectivos do programa, seria o foco do meu bloco de 

aulas. Foi então que, de acordo com a observação de aulas que realizei durante o ano 

lectivo 2012/2013, e de acordo também com os meus interesses pessoais enquanto 

artista plástica, decidi focar o meu bloco de aulas no tema livro de artista. 

O tema deste Projecto de Estágio relaciona-se, sobretudo, com a minha prática 

artística. Portanto, o modo como planifiquei o bloco de aulas, que apresento neste 

relatório, relaciona-se com os meus interesses pessoais, criando assim um paralelismo 

entre sala de aula e o atelier.  

 

O presente relatório divide-se então em três capítulos, “Contextualização do 

Projecto de Estágio”, “O Livro como Suporte” e “Estágio”. No primeiro capítulo, 

desenvolvo os seguintes pontos: Caracterização do contexto histórico e geográfico da 

escola; Identificação e caracterização da população escolar; Apresentação da oferta 

formativa da escola; Caracterização da turma do Projecto de Estágio; Caracterização 
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da Unidade Curricular Projecto e Tecnologias no âmbito do plano de estudos; 

Integração do bloco de aulas na Unidade Curricular Projecto e Tecnologias.    

No segundo capítulo, fundamento teoricamente a escolha do tema do bloco de 

aulas para o Projecto de Estágio. Este capítulo divide-se em três subcapítulos. No 

primeiro, faço uma breve contextualização e definição do livro de artista e das suas 

tipologias e menciono a obra de três autores de grande relevância na história do livro 

de artista. No segundo, faço referência ao contexto artístico nacional evocando dois 

momentos relevantes na história do livro de artista e , por fim, evoco também uma 

exposição realizada na Fundação Calouste Gulbenkian em 2012, que em muito me 

elucidou na compreensão e reflexão sobre a produção de livros de artista. No terceiro 

e último subcapítulo, contextualizo o modo como o tema deste Projecto de Estágio se 

relaciona com a minha produção enquanto artista, evocando para isso autores com os 

quais me relaciono. Este subcapítulo está dividido em quatro partes: primeiro refiro 

autores com os quais me identifico pelo modo acessível como pensam as suas obras 

em livro; em segundo lugar evoco artistas cuja obra em livro é um modo de exposição 

portátil das suas colecções; depois refiro o pintor Bruno Pacheco cuja pintura é 

nalguns casos realizada com o objectivo de ser folheada; e por fim, falo da minha 

prática artística. 

No terceiro capítulo, descrevo a implementação do Projecto de Estágio, 

começando por referir os conteúdos e objectivos do bloco de aulas do Projecto de 

Estágio. Para isso, apresento os dois convidados que o integram e apresento também a 

metodologia utilizada. Seguem-se dois subcapítulos nos quais, no primeiro faço a 

descrição detalhada de cada uma das três aulas realizadas e, no último, analiso os 

materiais produzidos pelos alunos. 

 A metodologia utilizada para a realização deste relatório focou-se em três 

aspectos centrais: a observação de aulas antes e durante o ano lectivo do estágio; a 

leitura da bibliografia apresentada; e, simultaneamente, o desenvolvimento da minha 

prática artística.  
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(O presente relatório de prática de ensino supervisionada não está escrito segundo o novo 
Acordo Ortográfico) 
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1. Capa de harmónio realizado por uma aluna. 
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I. Contextualização da Escola do Projecto de Estágio  

 

1.1. Caracterização da Escola 

 
 
 A Escola Secundária Artística António Arroio localiza-se em Lisboa, entre a 

Alameda Dom Afonso Henriques e o bairro da Picheleira, na Rua Coronel Ferreira do 

Amaral.  

A sua localização no centro urbano permite um fácil acesso à escola de 

diversos pontos da cidade através das várias carreiras de autocarros e da proximidade 

a duas estações de metro.  

Embora o espaço envolvente da escola não tenha grande oferta cultural ou 

educativa é possível a fácil deslocação para locais de interesse cultural, como por 

exemplo a Culturgest e a Fundação Calouste Gulbenkian.  

A escola é frequentada essencialmente por alunos de outras áreas da cidade, 

por isso, grande parte desses alunos utiliza transportes públicos para se deslocar. 

 

A Escola António Arroio tem como patrono António José Arroyo (1856-1934) 

que, para além de engenheiro e autor de obras diversas, foi um estudioso do ensino 

técnico e da arte aplicada. 

 A escola teve origem em 1919 com a fundação da Escola de Arte Aplicada de 

Lisboa. Esta escola destinava-se aos alunos que pretendiam dedicar-se a qualquer arte 

industrial. Sob a direcção de Roque Gameiro, funcionou durante onze anos, até à 

implementação de uma nova organização do ensino técnico-profissional, que levou à 

sua extinção. 

 Em 1934, curiosamente o mesmo ano da morte de António Arroyo, foi 

fundada a Escola Industrial António Arroio, sedeada num edifício junto ao Liceu 

Camões. Dirigida por Falcão Trigoso, a oferta formativa desta escola contemplava as 

áreas profissionais da Cerâmica, Cantaria, Cinzelagem, Talha, Desenho Litógrafo, 

Lavores Femininos e ainda garantia a habilitação às escolas de Belas-Artes. 

 Com a reforma do Ensino Técnico, em 1948, a escola mudou de nome, 

passando a designar-se Escola de Artes Decorativas António Arroio. E com as 

direções de Rogério de Andrade e Lino António, foram introduzidos novos planos de 

estudo, podendo agora os alunos sair diplomados nos cursos da secção preparatória às 



	   15	  

Belas-Artes. Estes diplomas eram possíveis nas seguintes áreas: Desenho e Gravura, 

Litografia, Pintura Decorativa, Escultura Decorativa, Cerâmica Decorativa, 

Cinzelagem e Mobiliário Artístico. 

 A escola adquiriu um importante destaque no ensino artístico, reconhecimento 

este que originou uma maior afluência de alunos, tornando então necessária a 

mudança de instalações. Assim, em 1970, após a conclusão do edifício, a escola 

mudou-se definitivamente para o local que ainda hoje ocupa.   

 Entre várias reformas que foram acontecendo, a mais determinante deu-se com 

a Revolução de Abril de 1974. O ensino técnico-profissional foi extinto, foram 

suprimidos os cursos vigentes e criados os cursos unificados em todas as escolas 

liceais e técnicas, então designadas escolas secundárias. Como tal, também a escola 

António Arroio passou a designar-se Escola Secundária António Arroio. 

 Em 1980 foi criado o 12º ano, estruturado em duas vias: uma vocacionada 

para o prosseguimento dos estudos; outra orientada para o início da vida profissional 

(formando técnicos de Artes Gráficas, Audiovisuais, Design Cerâmico e Metais, 

Equipamento e Desenhador Têxtil). 

 Só em 1993, devido a novas reformas no ensino, a escola adquire a designação 

que tem até hoje: Escola Secundária Artística António Arroio. Com esta reforma 

foram também instituídos oito cursos: dois deles gerais, orientados para os alunos que 

pretendiam prosseguir os estudos; e os restantes seis nas áreas de Comunicação 

Gráfica, Comunicação Audiovisual, Ourivesaria e Metais, Cerâmica, Têxtil e 

Equipamento, vocacionados para o ingresso no mundo laboral. Sendo que, os dois 

cursos gerais, passados poucos anos, convergiram num só. 

 Actualmente, com o processo de revisão curricular iniciado no ano lectivo de 

2004/05 foram implementados quatro cursos – Produção Artística, Comunicação 

Audiovisual, Design de Comunicação e Design de Produto – cujos planos de estudo 

continuam a ter presente a componente de formação técnico-artística. Foi também 

introduzido na escola o ensino científico-humanístico de Artes Visuais. 

 

 Para dar resposta à crescente população escolar, o edifício sofreu 

remodelações de fundo, duplicando a área de construção. Para além das salas de 

aulas, oficinas, laboratórios, estúdios, ginásios, campos de jogos e inúmeros espaços 

de trabalho para docentes, que já se encontram em funcionamento, a escola disporá 
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também de um bar, de um refeitório, de dois ateliês, de uma biblioteca, de uma galeria 

de exposições e de um auditório.  

 

 A António Arroio, nome porque é recorrentemente conhecida, continua a 

afirmar-se como espaço aberto à criatividade e à diferença, promovendo competências 

nos seus alunos que os tornam aptos quer para o prosseguimento de estudos no ensino 

superior, quer para o exercício de actividades várias no campo artístico, como por 

exemplo, técnicos especializados na área da Produção Plástica de Espectáculos, na 

Produção Audiovisual e na área do Desgin Gráfico.  
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1.2. Orgãos de Governo da Escola 

 

O Conselho Administrativo da Escola Secundária Artística António Arroio 

caracteriza-se como órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira, e é 

assegurado, desde 2013, por uma equipa composta por três elementos: o Presidente, o 

Vice-Presidente e o Secretário. 

A população docente da escola é constituída por 165 docentes divididos pelos 

departamentos da sua área de docência. Assim como é visível no gráfico, existem 

quatro departamentos sendo que é o Departamento de Artes que apresenta maior 

número de docentes. Este departamento reúne as quatro unidades curriculares 

(Desenho, Geometria Descritiva, Gestão das Artes e Teoria do Design) teóricas e 

práticas artísticas comuns a todos os cursos da escola, por isso, e por se tratar de uma 

escola artística, são necessários mais docentes neste departamento do que em 

qualquer outro. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2. Docentes divididos pelos Departamentos. 

 

Para além destes quatro departamentos, que se referem às disciplinas comuns 

a todos os cursos, cada curso tem o seu próprio grupo de docentes. Por isso, nem 

todos os docentes das disciplinas técnico-artísticas se inserem no departamento de 

artes. Assim, o curso de Produção Artística, sendo o que tem mais turmas, é o curso 

que apresenta maior número de docentes. Por sua vez, o curso de Design de Produto 

tem menos turmas e, por isso, menor número de docentes. 

  

Departamento de 
Ciências 

Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas 

Departamento de 
Línguas e 
Literaturas 

Departamento de 
Artes 
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À população escolar pertence também o pessoal não docente, constituído por 

45 funcionários, e os 1220 alunos, os quais estão divididos por 45 turmas, sendo que 

53 são alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).  

O aproveitamento escolar dos alunos da Escola Secundária Artística António 

Arroio é, de um modo geral,  satisfatório. A média das classificações situa-se entre 12 

e 16 valores. Segundo dados referentes ao ano lectivo 2012/2013, e relativo aos três 

anos – 10º,11º e 12º - as disciplinas em que os alunos obtiveram melhor qualificação 

foram Desenho, Educação Física e Projecto e Tecnologias. As unidades curriculares 

em que os alunos apresentaram piores resultados foram Geometria Descritiva e 

Inglês.  

A grande maioria dos alunos tenta ingressar no ensino superior. Dados (cf. 

Anexo 1) relativos a 2012 mostram que perto de 70% dos alunos conseguiu entrar na 

primeira opção da primeira fase de candidaturas. As duas faculdades (cf. Anexo 2) 

com maior procura pelos alunos desta escola são a Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa e a Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. 
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1.3. Oferta Formativa da Escola 

 

A Escola Secundária Artística António Arroio é uma instituição pública de 

ensino secundário onde são ministrados cursos de ensino artístico especializado no 

âmbito das artes visuais e audiovisuais e do Design. 

Em 2012/2013 foram iniciadas as seguintes especializações por curso: 

 

• Cerâmica, Realização Plástica do Espectáculo, Têxteis e Ourivesaria, no curso 

de Produção Artística. 

• Cinema e Vídeo, Fotografia, Multimédia e Som, no curso de Comunicação 

Audiovisual. 

• Design de Equipamento, no curso de Design de Produto. 

• Design Gráfico e Multimédia, no curso de Design de Comunicação. 

 

Os planos de estudo ministrados na escola integram as três componentes de 

formação: 

 

• Na componente de formação geral: Português, Inglês, Filosofia e Educação 

Física, comuns a todos os cursos de nível secundário ministrados no país. 

• Na componente de formação científica: História da Cultura e das Artes, comum a 

todos os cursos de ensino artístico especializado e Geometria Descritiva, existente em 

todos os cursos excepto no de Comunicação Audiovisual que, no seu lugar 

oferece  Imagem e Som. 

• Na componente de formação técnico-artística: Desenho, transversal a todos os cursos, 

e Projeto e Tecnologias, distintiva de cada um deles. 

 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT)1 e a Prova de Aptidão Artística 

(PAA)2, integradas na unidade curricular, funcionam como ensaios de integração no 

contexto profissional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Esta	  formação	  pretende	  proporcionar	  aos	  formandos	  o	  desenvolvimento	  de	  competências	  através	  de	  uma	  
experiência	   profissional,	   promovendo	   a	   sua	   aplicação	   em	   contexto	   de	   trabalho.	   Esta	   experiência	   dá	   aos	  
alunos	  a	  oportunidade	  de,	  ainda	  em	  contexto	  de	  formação,	  contactarem	  com	  o	  mundo	  profissional.	  	  
2 	  Esta	   prova	   consiste	   na	   defesa,	   perante	   um	   júri,	   de	   um	   projecto	   consubstanciado	   num	   produto	  
demonstrativo	   de	   saberes	   e	   competências	   técnico-‐artísticas	   adquiridas	   pelo	   aluno	   ao	   longo	   da	   sua	  
formação,	  e	  na	  apresentação	  do	  respectivo	  relatório	  final	  com	  a	  apreciação	  crítica	  de	  processos	  e	  resultados.	  
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Para além das unidades curriculares pertencentes a cada componente de 

formação, existem ainda outras quatro que, integradas na componente de formação 

científica ou técnico-artística, são de opção: Física e Química Aplicadas, Gestão das 

Artes, Matemática e Teoria do Design. 

 

O aluno ao ingressar na Escola António Arroio frequenta um 10º ano comum. 

Este é um ano de experimentação no qual o aluno poderá experimentar todas as áreas 

da oferta formativa da escola para que, no 11º ano, possa escolher a sua área de 

especialização. Para além de consistir num primeiro ano de adaptação à escola e a um 

novo ciclo de estudos, este primeiro ano inicia também os alunos na metodologia 

projectual, sensibilizando-os para vários materiais e tecnologias. Assim, depois de ter 

iniciado a sua formação especializada no 11º ano, na disciplina de Projecto e 

Tecnologias, o aluno consolida a sua formação com a componente da FCT. No final 

deste percurso, o aluno estará então apto para se apresentar na PAA e defender um 

projecto individual perante um júri especializado. 

Todos os cursos de ensino artístico especializado, para além de certificarem a 

conclusão de estudos de nível secundário, conferem ainda um diploma de qualificação 

profissional de nível IV3. Esta formação permitirá ao aluno ingressar no mercado de 

trabalho, para além de prepará-lo para o prosseguimento de estudos no ensino 

superior. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Formação	   de	   acesso	   a	   este	   nível:	   formação	   secundária	   (geral	   ou	   profissional)	   e	   formação	   técnica	   pós-‐
secundária.	  Esta	  formação	  técnica	  de	  alto	  nível	  é	  adquirida	  no	  âmbito	  de	  instituições	  escolares,	  ou	  fora	  dele.	  
A	   qualificação	   resultante	   desta	   formação	   inclui	   conhecimentos	   e	   capacidades	   que	   pertencem	   ao	   nível	  
superior.	  Não	  exige,	  em	  geral,	  o	  domínio	  dos	  fundamentos	  científicos	  das	  diferentes	  áreas	  em	  causa.	  Estas	  
capacidades	   e	   conhecimentos	   permitem	   assumir,	   de	   forma	   geralmente	   autónoma	   ou	   de	   forma	  
independente,	  responsabilidades	  de	  concepção	  e/ou	  de	  direcção	  e/ou	  de	  gestão. 
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1.4. Caracterização da Turma 

 

O projecto de estágio insere-se na unidade curricular Projecto e Tecnologias 

da Escola António Arroio. A turma com que realizei o estágio integrava o 12º ano e 

era constituída por 25 alunos, dos quais 22 eram raparigas e 3 eram rapazes. As suas 

idades variavam entre os 17 e os 20 anos. Como já referi, e por se tratar de uma escola 

especializada, os alunos são provenientes de diferentes zonas da cidade de Lisboa, o 

que torna a turma bastante heterogénea. O nível económico das famílias é médio, com 

Encarregados de Educação com boa adesão às reuniões de pais. Não existem 

problemas de comportamento em sala de aula pois, de um modo geral, são alunos 

motivados, com interesse e vontade de aprender.  

Grande parte dos alunos pretende prosseguir os estudos através do ingresso no 

ensino superior, sendo que a maioria procura especializações em universidades 

estrangeiras que não existem nas universidades nacionais (essencialmente quando 

pretendem cursos superiores ligados à área do espectáculo). Para estes alunos, o 

portefólio representa um elemento de grande importância pois consiste num dos 

elementos de seleção no processo de candidatura às universidades.  
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1.5. Caracterização da Unidade Curricular no Contexto do Plano de Estudos 

   

No curso de Representação Plástica do Espectáculo da Escola António Arroio, 

Projecto e Tecnologias é uma unidade curricular trienal, nuclear no plano de estudos. 

É nesta Unidade Curricular que os alunos desenvolvem as competências essenciais 

das especificidades do curso. Trata-se de uma unidade curricular essencialmente 

prática que se cumpre em três etapas - iniciação (10ºano), desenvolvimento (11ºano) e 

especialização (12ºano).  

O programa desta unidade curricular alicerça-se em três domínios 

fundamentais: 

 

-‐ o património: conhecer os contextos patrimoniais, conceptuais e 

tecnológicos da Realização Plástica do Espectáculo; 

-‐ a contemporaneidade: conhecer obras e autores de referência a nível 

nacional e internacional, de modo a adquirir uma consciência crítica 

relativamente aos processos de criação no domínio da Realização Plástica 

do Espectáculo; 

-‐ a metodologia projectual: desenvolver metodologias de projecto, de 

apresentação do processo de realização e dos objectos produzidos nos 

domínios da Cenografia, Figurinos e Adereços, com apoio de materiais 

audiovisuais e/ou informáticos; 

 

Na vertente de Projecto privilegiam-se os aspectos da metodologia projectual 

relacionados com a produção artística contemporânea, através do desenvolvimento de 

metodologias específicas e a apresentação de processos e objectos. Esta vertente 

privilegia três etapas fundamentais – o pensar, o fazer e o dizer. Esta metodologia 

ensina o aluno a projectar as suas ideias, concebê-las e apresentá-las.  

Na vertente de Tecnologias pretende-se que o aluno concretize os projectos 

desenvolvidos na vertente de Projecto. Assim, partindo dos seus projectos, o aluno 

deverá realizar uma experimentação diversificada de matérias e materiais nas oficinas 

de cenogragia e figurinos, de modo a adquirir competências conceptuais e 

tecnológicas das práticas da representação plástica do espectáculo contemporâneas. 
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1.6. Integração do Bloco de Aulas na Unidade Curricular 

 

A primeira etapa do projecto de estágio consistiu na planificação de um bloco 

de aulas integrado na unidade curricular de Projecto e Tecnologias do 12º ano do 

curso de Representação Plástica do Espectáculo. O tema do bloco de aulas, que 

apresento neste relatório, é o livro de artista. Partindo deste tema, os objectivos 

principais do exercício foram: dar a conhecer o universo das edições independentes; e, 

por comparação com os livros de artista, distinguir as características do portefólio, 

clarificando os elementos e objectivos deste suporte. O suporte portefólio está 

presente em todo o conteúdo programático da unidade curricular de Projecto e 

Tecnologias como elemento de grande relevância nas competências a adquirir.  

O meu estágio inseriu-se num intervalo de tempo entre a finalização do 

portefólio da FCT e a preparação para a PAA. A FCT desta turma consistiu no 

projecto e execução dos figurinos para a Companhia de Dança Quorum Ballet. Os 

figurinos foram concretizados para a peça Nous - Inner Perception que estreou em 

Abril nos Recreios da Amadora.  
 

3.   4.  
3. Esboço de um dos figurinos para a peça realizado por um aluno.  

4.Fotografia do mesmo figurino já concretizado durante a estreia da peça. 
 

 

Durante a realização desta FCT os alunos tiveram que elaborar um portefólio4 

(que constou também na apresentação de cada aluno na PAA) onde deveriam constar 

todas as etapas de elaboração e execução do projecto: 

 

-‐ escolha de um assunto/motivação pessoal inserido no tema geral dado pelo 

coreógrafo; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  A	  professora	  da	  disciplina	  de	  Projecto	  Carla	  Isidro,	  forneceu	  aos	  alunos	  uma	  ficha	  com	  indicações	  para	  a	  
realização	  correcta	  do	  portefólio.	  	  
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-‐ pesquisa dos conceitos; 

-‐ desenvolvimento da ideia – esboços e estudos de cor; 

-‐ representação rigorosa do projecto de figurinos (com as medidas 

especificas de cada bailarino); 

-‐ representação de todas as fases de execução do projecto (fotografias do 

processo, amostras dos materiais utilizados, etc); 

-‐ reflexão final; 

 

Este projecto de estágio foi realizado no 3º período, inserindo-se assim no 

Módulo III (cf. Anexo 3) dos conteúdos programáticos. É neste módulo que o 

portefólio ganha maior destaque nos objectivos do programa, e por isso são 

apresentadas algumas propostas de aprendizagem que passam pela: 

 

-‐ realização de um arquivo de imagens onde toda a documentação recolhida 

nas fases de pesquisa dos diversos exercícios deve ser encarada como uma 

base de dados personalizada e permanentemente actualizada; 

-‐ realização de um dossiê das tecnologias onde o aluno arquiva os materiais 

resultantes da recolha de informação sobre as aprendizagens feitas: 

registos gráficos e/ou fotográficos dos resultados das suas 

experimentações, complementados com o relatório técnico de cada uma 

das peças construídas; 

-‐ realização do portefólio de apresentação dos vários exercícios 

desenvolvidos. 

 

Nas competências gerais que o aluno deverá reunir no final do 12º ano consta 

também a importância do portefólio, na capacidade de apresentar e expor os 

projectos, processos e produtos, através de meios visuais.  

A introdução do meu bloco de aulas antes da finalização do portefólio pelos 

alunos, promoveu um novo olhar sob os portefólios em desenvolvimento. Através do 

bloco de aulas foi possível aos alunos compreenderem melhor os objectivos do 

portefólio, dos seus elementos, das suas limitações criativas e também das suas 

especificidades enquanto dispositivo de apresentação do Projecto da área da 

Representação Plástica do Espectáculo. Foi também importante conhecerem um novo 
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formato, o livro de artista, obra em formato livro onde há lugar para todas as 

potencialidades criativas e que, sendo uma obra de arte, não tem de obedecer a 

critérios de funcionalidade, ao contrário do portefólio que deve conseguir apresentar 

claramente a obra de um artista. 

 

 

 

 

	  
	  

 

  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   26	  

II. O Livro como Suporte 
 

 
2.1. O Aparecimento do Livro de Artista: Mallarmé, Duchamp e Ruscha 

 

O livro de artista é um livro, ou objecto em forma de livro, entendido como 

obra de arte. É realizado pelo artista, no entanto, “não são livros com reproduções de 

obras, ou apenas um texto ilustrado por um artista” 5, são sim livros pensados e 

concretizados como uma obra em si. São obras de arte “cujo suporte físico ou de 

inspiração remete para a forma física de um livro, ou cuja utilização implica uma 

aproximação à utilização de um livro” 6.	  

	   Concebido especificamente no formato livro, e frequentemente publicado pelo 

próprio autor, o livro de artista pode conter conteúdo visual, verbal, assim como 

ambos. “[o livro de artista] é um todo como peça, consistindo num trabalho em série 

ou série de ideias e /ou imagens – uma exposição portátil” 7. Esta exposição não está 

condicionada pelo circuito comercial da arte, permitindo ao artista total liberdade de 

conteúdos, sendo assim “considerado por muitos a maneira mais fácil, fora do mundo 

artístico, em direcção ao coração de uma maior audiência” 8.	  

	   De um modo sintético, os livros de artista são “portáteis, duráveis, baratos, 

íntimos, não preciosos, reproduzíveis, históricos e universais” 9. 

 Embora seja possível definirmos, de um modo geral, o livro de artista, para a 

autora Johanna Drucker, quando pensamos na sua definição existem sempre questões 

que se levantam, tais como: “O que é uma obra de arte original? Tem que ser um 

trabalho único? Poderá ser uma edição? Um múltiplo? Quem é o criador? É o artista 

que tem a ideia? Ou só se ele/ela fizer todo o trabalho envolvido na produção – 

imprimir, pintar, encadernar, fotografia, ou tudo o mais que estiver envolvido?”10. 

Todas estas questões evidenciam a falta de uma definição objectiva para o 

livro de artista. Como mencionei anteriormente, os livros de artista podem ser 

realizados pelos próprios artistas e poderão também ser os próprios artistas quem os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  BURY,	  Stephen,	  Artists	  books	  –	  the	  book	  as	  a	  work	  of	  art,	  1963-‐1995	  in	  ROMANA,	  Ana,	  
http://web.esad.ipleiria.pt/_webdocs/sala5catalogo.pdf	  (consultado	  em	  20	  Novembro	  de	  2014)	  
6	  A.A.V.V.,	  16/90	  Contextos	  e	  Margens	  in	  ROMANA,	  Ana,	  
http://web.esad.ipleiria.pt/_webdocs/sala5catalogo.pdf	  (consultado	  em	  20	  Novembro	  de	  2014)	  
7	  LIPPARD,	  Lucy,	  The	  artist’s	  book	  goes	  to	  public	  in	  ROMANA,	  Ana,	  
http://web.esad.ipleiria.pt/_webdocs/sala5catalogo.pdf	  (consultado	  em	  20	  Novembro	  de	  2014)	  
8	  Ibidem.	  
9	  STEIR,	  Pat,	  New	  artist’s	  books	  in	  ROMANA,	  Ana,	  http://web.esad.ipleiria.pt/_webdocs/sala5catalogo.pdf	  
(consultado	  em	  20	  Novembro	  de	  2014)	  
10	  Ibidem.	  
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edita, produz, pagina, realiza os seus textos e imagens, encaderna e distribui. No 

entanto, não se trata de  uma regra, a produção de um livro de artista varia de projecto 

para projecto. Pois, nem sempre são realizados inteiramente pelos artistas, como 

também nem sempre são os próprios artistas a fazer a publicação dos seus livros.  

Existem também livros de artista produzidos, isto é, impressos e distribuídos, por 

grandes editoras. E, embora os livros de artista possam ter algumas características 

comuns, não obedecem a tipologias específicas, ou seja, podem apresentar-se em 

diversos formatos e materiais.  

 

5.                                                             6.                                                             6.                                    
 

7.                                                             8.                                                             9.  

 
5. Bruno Pacheco, Sinking Line, este objecto foi produzido no contexto da exposição Ainda Não de Bruno 

Pacheco na Culturgest do Porto em 2009. 
6. Isabel Baraona, is this me?, 250 exemplares de um desdobrável em papel, 17x12cm fechado, 192x12cm 

aberto, 2009. 
7. Van Calhau!, Abismo⏐Abutre, edição de Pé de Mosca, 2013. 
8. Catarina Domingues, Carta sobre a névoa, serigrafia sobre impressão digital, 2013.  
9. Ricardo Castro, Monstruário, baralho de 54 cartas, 6x9 cm, impressão offset, 2011. 

 

A expressão ‘artists books’ (livros de artista) surgiu do título de uma 

exposição com a curadoria de Diane Vanderlip no Moore College of Art de 

Philadelphia em 1973. Esta exposição contava com a participação de 250 livros 

produzidos por artistas entre 1960 e 1973.  

No entanto, a história do livro de artista é muito mais antiga e está 

intimamente ligada à reflexão do livro enquanto objecto e às suas potencialidades 

plásticas. Numa tentativa de contextualizar o modo como se foi pensando o livro, 



	   28	  

como objecto criativo, ao longo do século XIX e XX, seleccionei três dos autores que 

marcaram de diferentes modos a história do livro de artista - Stéphane Mallarmé, 

Marcel Duchamp e Edward Ruscha. 

Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francês do século XIX e estudioso das 

potencialidades do objecto livro, destacou-se pelo modo inovador com que se dedicou 

à produção de livros. 

Mallarmé encontrava-se em plena revolução industrial, onde o jornal ganhava 

um papel central na sociedade e onde o livro passava por uma crise de identidade. 

Para Mallarmé, o livro funcionava como um suporte estratégico para envolver o 

público moderno. Deste modo, o leitor deveria ser seduzido pelo objecto livro através 

da escolha do papel, das suas guardas, da tipografia escolhida e especialmente das 

suas ilustrações. Mallarmé envolvia-se intimamente no processo de publicação dos 

seus livros. Escolhia criteriosamente o papel e a tipografia que melhor celebrasse o 

prazer de leitura de um livro manufacturado. Era um grande entusiasta dos processos 

de gravura manuais. Introduziu, por exemplo, gravuras originais de artistas nas capas 

de livros, numa época em que os livros de literatura ou poesia não tinham imagens, 

porque a imagem era associada aos livros dedicados à infância.  

 

10.          11.  
10. Les Poémes, Edição francesa dos poemas de Edgar Allan Poe traduzido e manuscrito por Stéphene Mallarmé. 
11. Le Corbeau, poemas de Edgar Allan Poe traduzidos por Stéphene Mallarmé, ilustração de Eduard Manet Open 

here I Flung the Shutter (the window), 1875. 
 

Un Coup de Dés Jamais N’Abolire le Hasard (Um lance de dados jamais 

abolirá o acaso) é uma das obras mais importantes de Mallarmé e foi escrita por ele 

em 1897. É poema que combina versos livres com um invulgar layout tipográfico. 

Este poema foi publicado no mesmo ano pela revista Cosmopolis e publicado em livro 

em 1914, após seis anos da morte do autor.  
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12. Stéphane Mallarmé, Un Coup de Dés Jamais N’Abolire le Hasard, 1897. 

 

 O poema desenvolve-se ao longo de vinte páginas com diferentes typerfaces, 

distribuídos numa composição livre na página. Cada par de páginas consecutivas 

(como apresento na imagem a cima) é para ser lido como um único, o texto flui pelas 

duas páginas em linhas irregulares.  

Foi o prazer no processo e nos materiais da criação dos seus livros, que Steve 

Moyer denominou de bibliophilic fantasies11. Este fascínio pelos livros proporcionou 

a Mallarmé o desenvolvimento de toda a sua obra, valorizando o poder dos livros 

como ferramenta criativa, contribuindo assim para o modo como vemos o objecto 

livro actualmente.  

Marcel Duchamp, artista dadaísta francês, foi um importante percursor da arte 

conceptual e também o introdutor do conceito Ready-Made. No contexto do livro de 

artista, a sua obra La mariée mise à nu por ses célibataires même (Green Box) 

destaca-se por se tratar de um dos primeiros casos em que uma obra de arte se 

apresenta em formato livro.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Expressão	  utilizada	  pelo	  autor	  Steve	  Moyer	  para	  explicar	  o	  fascínio	  de	  Mallarmé	  pelo	  livros	  e	  pelos	  seus	  
materiais	  in	  http://www.neh.gov/humanities/2013/septemberoctober/feature/playing-‐against-‐type	  
(consultado	  em	  20	  de	  Dezembro	  de	  2014)	  
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13. Marcel Duchamp, La mariée mise à nu por ses célibataires même (Green Box), caixa que contém reproduções 

collotype em vários papéis, 33x28,3x2,5 cm, 1934. 
 

Esta obra consiste numa caixa que contém noventa e quatro notas em pedaços 

de papel soltos, escritos pelo próprio artista, que explicam a obra Le Grand Verre. 

Estas páginas soltas apresentam o processo de pensamento criativo do artista durante 

a concepção desta obra. Este objecto teve uma edição de 320 exemplares, todos eles 

realizados com o acompanhamento do artista. “Foi produzido num médium de 

impressão cuidadosamente escolhido pelo artista para melhor transmitir os objectivos 

conceptuais da peça. A qualidade do papel e das tintas foram fundamentais para o 

sucesso da obra, e embora não tenham sido impressas pelo próprio artista, Duchamp 

supervisionou de perto todos os aspectos da produção”12. 

Todas as páginas foram reproduzidas através da técnica de impressão 

fotográfica collotype. “Eu gostaria de juntar todas as notas de 1912, 13, 14 e 15 e tê-

las em fac-símiles (usando a técnica fotográfica collotype que dá uma boa ideia do 

original, especialmente para notas manuscritas).”13. 

A Green Box não é somente um guia para a compreensão de Le Grand Verre, 

mas sim uma obra em si. Embora Le Grand Verre possa representar visualmente o 

mesmo que Green Box apresenta verbalmente, ambas são obras independentes. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  “It	  was	  produced	  in	  a	  printing	  medium	  carefully	  chosen	  by	  the	  artist	  to	  best	  convey	  the	  conceptual	  aims	  
of	  the	  piece.	  The	  quality	  of	  the	  paper	  stocks	  and	  inks	  were	  integral	  to	  the	  success	  of	  the	  work,	  and	  although	  
not	   actually	   printed	   by	   the	   artist	   himself,	   Duchamp	   closely	   supervised	   all	   aspects	   of	   production.”	   in	  
http://www.tate.org.uk/download/file/fid/7343	  (consultado	  em	  13	  de	  Novembro	  de	  2014).	  
13	  “I	  would	  like	  to	  get	  together	  all	  the	  notes	  of	  1912,	  13,	  14	  and	  15	  and	  have	  them	  reproduced	  in	  facsimile	  
(using	   phototypography	   [collotype],	   which	   gives	   a	   very	   good	   idea	   of	   the	   original	   –	   especially	   for	   hand	  
written	   notes).”	   In	   http://www.tate.org.uk/download/file/fid/7343	   (consultado	   em	   13	   de	   Novembro	   de	  
2014).	  
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14. Marcel Duchamp, Le Grand Verre, óleo, chumbo e verniz sobre vidro, 277,5x175,9 cm, 1915-1923. 

 

Este livro, composto de páginas soltas, proporciona ao leitor uma leitura livre 

do seu conteúdo. Ou seja, o leitor pode escolher a ordem pela qual lê cada página, 

pois não existe um fio condutor determinado à partida. Esta transformação no modo 

de apresentar o conteúdo de um livro, transformou também o modo de experienciar o 

livro, dando ao leitor/espectador a possibilidade de criar o seu próprio percurso, a sua 

própria leitura. 

Nos anos 60 do século XX, a popularidade do livro de artista deveu-se 

precisamente à importância dos ideais defendidos pelos dadaístas: a obra em livro 

como estratégia de difusão e de democratização da arte. Assim, em 1963, surge a obra 

de referência na história do livro de artista. 

O artista americano Edward Ruscha, edita em 1963 o livro intitulado Twenty-

six Gasoline Stations, considerado o primeiro livro de artista do século XX.  

 

 
15. Edward Ruscha, Twenty-six Gasoline Stations, 1963. 

 

 O livro consiste numa publicação, realizada com materiais baratos, que 

apresenta uma coleção de fotografias a preto e branco. As fotografias, realizadas pelo 

artista, são postos de gasolina entre a sua casa em Los Angeles e a casa dos seus pais 
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em Oklahoma City. A primeira edição, em 1963, foi de 400 cópias, exemplares 

idênticos sem as nuances dos livros realizados manualmente. O que esta obra veio 

trazer de novo ao mundo da arte, e ao modo de como entendemos o suporte livro, foi 

principalmente o facto de se tratar de uma obra pensada em formato livro (e não de 

um catálogo de uma exposição de fotografia). A sua fácil aquisição comercial e a sua 

portabilidade (consiste num livro de pequeno formato, o que facilita a sua leitura e 

transporte) tornaram possível o ideal do livro como obra de arte democrática, de fácil 

acesso a todos. 

 Mallarmé contribuiu para que se pensasse nas potencialidades criativas do 

livro e dos seus materiais. Duchamp criou uma das primeiras obras em formato livro 

que, embora se relacione com a obra Le Grand Verre, consiste numa obra autónoma. 

Quer os livros de Mallarmé, quer as obras de Duchamp, foram determinantes na 

reflexão sobre o livro enquanto objecto criativo, mas só com Ruscha o objecto 

artístico ganha o verdadeiro sentido democrático. Foi com Ruscha que, pela primeira 

vez, um livro foi pensado e criado com o objectivo de se tratar numa obra em si, sem 

o valor comercial, ou seja, sem as características dos processos manuais que tornavam 

estes objectos dispendiosos e, por isso, inacessíveis ao grande público. O formato 

livro tornou-se então um modo mais directo dos artistas chegarem ao grande público. 

Mesmo que tenham continuado a existir livros de artista em edições limitadas, cuja 

dificuldade de acesso é semelhante ao acesso a outras obras, abriu-se caminho a um 

novo tipo de produção e publicação independente. 
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2. 2. O Livro de Artista no Contexto Nacional 

 

No contexto artístico português, existiram também autores que impulsionaram 

a reflexão e produção de livros de artista. De seguida passarei a referir os dois 

momentos chave do surgimento desta temática no contexto nacional. O primeiro 

momento foi a produção do livro A Lenda de São Julião pelo pintor Amadeo de 

Souza-Cardoso. E o segundo momento foi a criação da revista do colectivo KWY. Por 

fim, passarei a sublinhar a exposição Tarefas Infinitas: Quando a Arte e o Livro se 

Ilimitam que em muito me elucidou na compreensão e reflexão sobre a produção de 

livros de artista.  

 

  

 

 

 

 

 

                    
 

16. Amadeo de Souza-Cardoso, A Lenda de São Julião, 1912. 

 

No contexto português, a primeira vez que um artista pensou num livro 

enquanto obra de arte foi o pintor Amadeo de Souza-Cardoso, em 1912. Amadeo 

realizou um livro, manuscrito e ilustrado por si, a partir do texto original de Gustave 

Flaubert, A Lenda de São Julião Hospitaleiro14. Nesta obra, todos os elementos 

gráficos foram realizados à mão, pensados individualmente e de acordo com a 

harmonia formal de cada página. Esta outra dimensão elevou o estatuto desta obra a 

livro de artista, afastando-a do universo convencional dos livros, mais gráfico e 

formal. Sendo a concretização deste livro inteiramente manual. Nele o que se tornou  

emblemático foi o modo como o artista pensou a composição de cada página como se 

se tratasse de uma pintura, não adoptando um layout único, compondo 

individualmente cada página.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Conto	   original	   de	   Gustave	   Flaubert,	   manuscrito	   único	   e	   original	   de	   1912,	   La	   Légende	   de	   St.	   Julien	  
L'hospitalier.	  
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O segundo momento da história do livro de artista em Portugal, aconteceu no 

final dos anos 50, do século passado, com o colectivo KWY 15. Entre 1958 e 1967 um 

grupo de artistas portugueses e estrangeiros a viver em Paris publicou doze números 

da revista KWY. Os artistas envolvidos na publicação desta revista foram Lourdes 

Castro, René Bertholo, Costa Pinheiro, José Escada, João Vieira, Gonçalo Duarte, 

Christo e Jan Voss. A revista KWY caracterizou-se pela diversidade das obras de 

cada artista participante. Os doze números da revista foram impressos manualmente 

pelos artistas através de processos serigráficos. Dos primeiras números foram 

impressas poucas cópias, sendo que o primeiro objectivo com estes poucos 

exemplares foi fazer circular a publicação entre outros artistas. No entanto, o número 

de exemplares por número foi expandindo, chegando a atingir  os cem exemplares por 

revista. Com o passar do tempo, os elementos do KWY focaram-se principalmente 

nos seus trabalhos pessoais, o que conduziu à extinção desta publicação. E assim, em 

1963 publicaram a última edição intitulada Álbum, impressa em offset, numa tiragem 

de 300 exemplares. Esta edição da revista é composta por cinquenta e quatro postais 

perfurados, que podem ser retirados e enviados por quem adquirisse um exemplar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. KWY 12, Album, 30,5cm x 20cm, 300 exemplares, 1963. 

 
A exposição Tarefas Infinitas: Quando a Arte e o Livro se Ilimitam, realizada 

em 2012 na Fundação Calouste Gulbenkian, tratou-se de um evento marcante na 

reflexão sobre o livro de artista. De seguida passarei a contextualizar o pensamento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Segundo	  os	  artistas	  do	  colectivo	  KWY,	  este	  nome	  teve	  origem	  na	  escolha	  das	   três	   letras	   (KWY)	  que,	  na	  
época,	  ainda	  não	  faziam	  parte	  do	  alfabeto	  português.	  Esta	  escolha	  simbolizou	  a	  resposta	  irónica	  de	  artistas	  
que	  optaram	  por	  sair	  de	  Portugal	  em	  plena	  ditadura.	  Estas	  letras	  eram	  também	  as	  iniciais	  da	  resposta	  que	  
tantas	  vezes	  tinham	  que	  dar	  aos	  que	  permaneciam	  no	  país:	  ká	  wamos	  yndo!	  
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que acompanhou esta exposição, dando alguns exemplos de obras que fizeram parte 

da exposição, e por fim, falarei sobre o seu catálogo. 

Esta exposição realizou-se com curadoria de Paulo Pires do Vale e contou 

com obras do acervo da fundação. A exposição propôs uma reflexão sobre como a 

arte e o livro se põem à prova mutuamente e continuamente. Como a arte leva o livro 

a novos limites também o livro propõe à arte a expansão para novos formatos. 

A exposição Tarefas Infinitas dividiu-se em cinco núcleos temáticos que são 

fragmentos possíveis da compreensão do que é um livro: “Com o Infinito nas Mãos”; 

“A Fenda e a Explosão: Entrar/Sair”; “Linha Infinita: História Interminável”; “Tudo 

Existe Para Chegar a um Livro”; “O Fogo e o Livro por vir”.  

No primeiro núcleo, “Com o Infinito nas Mãos”, o livro é nos apresentado 

como  um objecto que nos possibilita a experiência do sem fim, do infinito. Segundo 

Paulo Pires do Vale, o livro pode entender-se como um objecto sem limite na sua 

criação e no seu significado, pois das suas páginas abrem-se infinitas possibilidades 

de interpretação. 

 

 
18. Raymond Queneau Cent mille milliards de poèmes, 1961. 

 

Uma das obras pertencentes a este núcleo é o trabalho de Raymond Queneau 

Cent mille milliards de poèmes. Publicado em 1961 esta obra é um livro de poesia 

combinatória. Em cada página foi impresso um soneto, e cada frase desse poema foi 

recortada, tornando assim cada linha numa pequena folha. Ao folhearmos estas 

pequenas folhas construímos diferentes poemas. “É, em suma, uma espécie de 

máquina para fabricar poemas, mas em número limitado; é verdade que esse número, 

ainda que limitado, fornece leitura para cerca de 200 milhões de anos (lendo vinte e 

quatro sobre vinte e quatro horas por dia)” 16.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  QUENEAU,	  Raymond	   in	  VALE,	  Paulo	  Pires	  do,	   “Tarefas	   Infinitas	   –	  Quando	  a	  Arte	   e	   o	  Livro	   se	   Ilimitam,	  
Lisboa,	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian,	  2012,	  p.54.	  
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No segundo núcleo, “A Fenda e a Explosão: Entrar/Sair”, reflecte-se sobre a 

necessidade de uma fenda no livro que nos permita entrar. Ao entrarmos no livro, este 

será uma morada distinta para cada um de nós. Ou seja, nas palavras do curador “o 

livro que cada um transforma no seu livro”17. No entanto, é também o livro que nos 

desenvolve, que nos fecunda. “Somos nós que fecundamos o livro, e o livro que nos 

fecunda a nós”18. Nós entramos no livro, interpretando-o, mas ao mesmo tempo é o 

livro que faz com que nos reinterpretemos, ganhando assim novas perspectivas sobre 

nós e sobre o mundo.  

É sobre este movimento do leitor, que entra e sai do livro, que o artista 

canadiano Michael Snow evoca na sua obra Cover to Cover 19 de 1975. O artista 

“parece indicar que ler um livro é progressivamente atravessá-lo – e que os pontos de 

vista são múltiplos. E que um livro propõe uma porta de duplo sentido: de entrada e 

de saída” 20.  

 

       
19. Michael Snow, Cover to Cover, 1975. 

 

No terceiro núcleo, “Linha Infinita: História Interminável”, Paulo Pires do 

Vale fala-nos da linha, da linha formal e da linha invisível. Esta linha invisível, 

imaginária, atravessa os séculos e liga todos os livros. Como se todos os livros fossem 

atravessados por um fio que os antecede e os ultrapassa. “Uma linha atravessa o livro, 

reinventa-se a cada página e transita para outros: como se de um mesmo livro se 

tratasse. Uma linha imemorial que vem de trás e que nos ultrapassará. Linha infinita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Paulo	  Pires	  do	  Vale	  na	  visita	  guiada	  à	  exposição	  Tarefas	  Infinitas	  em	  Outubro	  2012.	  
18	  Ibidem.	  
19	  Este	   livro	   apresenta	   uma	   porta	   na	   capa	   e	   na	   contracapa.	   Abrimos	   o	   livro	   e	   viramos	   as	   folhas	   como	   se	  
abríssemos	  sucessivamente	  essa	  porta,	  atravessando	  uma	  casa,	  acompanhando	  o	  artista	  nesse	  movimento.	  
Ao	   longo	   do	   percurso	   vemos	   o	   artista	   de	   frente	   e	   de	   costas,	   em	   pontos	   de	   vista	   alternativos,	   que	  
transformam	  a	  leitura	  do	  livro,	  podendo	  este	  ser	  lido	  a	  partir	  da	  capa	  ou	  da	  contracapa.	  
20	  VALE,	  Paulo	  Pires	  do,	  “Tarefas	  Infinitas	  –	  Quando	  a	  Arte	  e	  o	  Livro	  se	  Ilimitam,	  Lisboa,	  Fundação	  Calouste	  
Gulbenkian,	  2012,	  p.101.	  
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que atravessa a História. Os autores contaminam-se. As personagens, citações e ideias 

migram de uns livros para outros. As leituras cruzam-se criando novos sentidos”21.  

Esta linha está presente, formalmente, nos cadernos de Fernando Calhau (sem 

título, 1974) ou nos avessos bordados da palavra sombra de Lourdes Castro ( Avessos 

encadeados/ Sombra, 1971). Mas também está presente, de um modo menos 

formalista, nas fotografias de estradas labirínticas de Richard Long (Labyrinth: local, 

lanes, walks de 1991), assim como nos Mapas da imaginação e da memória de Ana 

Hatherly de 1973.  

 No quarto núcleo, “Tudo Existe Para Chegar a um Livro”, o curador evoca 

Mallarmé quando este diz que a nossa experiência humana ganha uma consciência 

quando chega ao livro 22 . Esta experiência pode ser qualquer coisa, desde a 

experiência do trabalho à experiência da sexualidade. “Do mais comum quotidiano à 

mais extraordinária iluminação -  e desorganizando essas categorias: tudo se dirige 

para um livro. O trabalho e o descanso, a dor e o prazer, a ficção e a realidade, o amor 

e a morte. As paredes grafitadas e a pele do corpo. O desejo enciclopédico de 

apreender todo o conhecimento do mundo (...) Existirá o mundo porque o livro 

existe?”23. 

 E por fim, no quinto núcleo, “O Fogo e o Livro por vir”, a exposição incide 

sobre o livro enquanto objecto transformador, que transforma quem o lê, 

transformando também o seu modo de experienciar o mundo. Essa importância atribui 

ao livro uma dimensão de perigo, pois os livros são “criadores de alternativas, de 

ideais subversivos, de contradições, conflitos e complexidade”. Assim, por se 

tratarem de objectos perigosos são condenados ao fogo. Como explica Paulo Pires do 

Vale “os livros são perigosos: ateiam-nos fogo. Temíveis: por isso, são atirados ao 

fogo. Há uma relação íntima entre o livro, o fogo e as cinzas. Como a consciência de 

que o livro da nossa vida nos pode queimar. De que somos livro a ser escrito. Como 

mapa aberto à viagem.”24. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Ibidem,	  p.	  107.	  
22	  Ibidem,	  p.	  201.	  
23	  Ibidem,	  p.	  149.	  
24	  Ibidem,	  p.	  205.	  
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20. Rui Chafes, O silêncio de..., 

Ferro e cinzas de textos, 40 peças, 6 x 16 x 8 cm cada, (work in progress), 1984-2012. 
 

Neste contexto, surge na exposição a obra O silêncio de.... de Rui Chafes. 

Nesta obra, o artista junta as cinzas dos textos que escreveu em caixas de ferro, cujo 

interior nós nunca mais teremos acesso: “Aqueles textos, aquelas palavras, talvez 

desenhos, não os poderemos mais ver-ler. Mas não estão sempre lá? A sua ausência 

não é forma de presença? E se olharmos as outras obras e textos do artista, os seus 

livros, não são eles fruto destas cinzas?”. Embora inacessíveis, estas palavras, agora 

queimadas e transformadas em cinza, continuam a fazer parte da identidade do artista 

e da sua criação.  

 Os livros abrem continuamente à nossa frente um mapa em branco, como o 

mapa do mar da Caça ao Snark de Louis Carrol. Dão-nos novas possibilidades, novos 

horizontes, diferentes modos de nos movermos no mundo. “Nesta exposição fica claro 

que os livros não instituem-constituem apenas sentido, mas também a sua destruição – 

destituem mesmo a possibilidade de sentido ser descoberto, ou sequer existir. 

Remetem-nos para a obscuridade essencial ou para a possibilidade de uma nova luz. 

Oferecem-nos a outros modos de acesso”25. 

 É também de referir a importância do livro que documenta a exposição. O 

catálogo foi desenhado pela designer e artista plástica Sílvia Prudêncio. Para além de 

reunir imagens das obras e textos referentes à exposição, destaca-se pelas suas 

características formais: a lombada do livro não é colada, dando assim visibilidade às 

costuras que unem as páginas do livro, como se o próprio objecto livro quisesse 

mostrar a sua estrutura. A capa e a contracapa do livro apresentam a imagem que 

inaugura e encerra a exposição. Assim, proporciona-se ao leitor a mesma lógica do 

percurso da exposição, como se o próprio catálogo pudesse oferecer uma visita real à 

exposição.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Ibidem,	  p.230.	  
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21. Catálogo da exposição Tarefas Infinitas, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. 

 

Para além das imagens das obras em exposição, o catálogo inclui um livro de 

artista que não está presente na exposição. Destacando-se pelo formato e pelo papel 

distinto, durante o folhear do catálogo encontramos a obra Lenz de Rodney Graham 

de 2012. Encontramos também uma pequena brochura de Hugo Canoilas que contém 

doze fotografias impressas e doze cotas de livros pertencentes à Biblioteca de Arte 

Calouste Gulbenkian, nos quais se encontram estas imagens individualmente no 

interior de cada um. Ao introduzir estes dois livros de artista no catálogo sem que 

conste na exposição “o livro realiza esse próprio movimento infinito no próprio 

catálogo é, em si mesmo, galeria” 26. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Ibidem,	  p.	  54.	  
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2. 3. O Livro de Artista e a Minha Prática Artística 

 

A escolha do tema para o projecto de estágio relacionou-se intrinsecamente 

com a minha actividade enquanto artista. Os livros de artista têm contaminado o meu 

trabalho artístico de diferentes modos e em diferentes aspectos. É no contexto dos 

meus interesses pessoais enquanto artista que irei de seguida apresentar autores que 

têm acompanhado o meu percurso e que influenciam os meus projectos artísticos.  

Para falar desses autores, dividi o texto em três momentos distintos: num 

primeiro momento falarei de autores com os quais me identifico pelo modo acessível 

com que pensam as suas obras em livro; num segundo momento evocarei artistas cuja 

obra em livro é um modo de exposição portátil das suas colecções; e, num terceiro 

momento falarei do pintor Bruno Pacheco cuja pintura é nalguns casos realizada com 

o objectivo de ser folheada. Num último quarto momento, falarei da minha prática 

artística e de como dela surge a vontade de produzir livros. 

 

2. 3. 1. O Livro de Artista e a sua Acessibilidade 

A pintora Isabel Baraona, que se tem debruçado sobre a questão do auto-

retrato, tem consagrado na sua produção artística um lugar de destaque ao livro. Nos 

seus livros, a artista tem explorado temas como a narrativa e a figuração humana 

através do desenho, utilizando também variados materiais: carimbos, selos, 

autocolantes, fotografias, tecidos, etc. Para a artista, uma das principais razões que a 

motiva a desenvolver projectos em formato livro é o fácil acesso do público às suas 

obras, o que torna também possível a realização de outros projectos: “Tenho a 

convicção de que se pode fazer um bom objecto num bom papel com algum dinheiro. 

Pagar o livro e ter dinheiro para o próximo, mantendo-o acessível, é um ponto ético 

do meu trabalho”27.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  BARAONA,	  Isabel	  in	  A	  arte	  nas	  nossas	  mãos,	  José	  Marmeleira,	  Suplemento	  Ípsilon,	  Jornal	  Público,	  24	  de	  
Agosto	  de	  2011.	  
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22. Isabel Baraona, Pière de Bonheur, 2010. 

 

No seu livro Pière de Bonheur a artista Isabel Baraona homenageia o poeta 

Henry Bauchau, com um texto da sua autoria. Nas dezasseis páginas do livro, o texto 

é impresso duas vezes com dois tipos diferentes de impressão: primeiro em offset, 

depois com impressões a tinta de outro e, por fim, a artista pintou algumas partes 

individualmente em cada exemplar. Fragmentos do texto são apresentados através de 

manchas diluídas de tinta, onde conseguimos ler palavras manuscritas e também 

diluídas, como se desaparecessem. E nas ausências dessa tinta, podemos ler o texto 

impresso em offset. A partir das manchas de diferentes tons de vermelho temos 

acesso ao texto, embora nunca de um modo integral. E por isso, numa página solta 

dentro do livro, encontramos uma folha de papel vegetal com a versão integral do 

texto. Nesta edição de cento e cinquenta exemplares assinados e datados, uma das 

páginas de cada exemplar tem intervenções manuais realizadas pela artista. 

 

   
23. Isabel Baraona, is this me?, 17x12 cm fechado, 192x12 cm aberto, 2009. 

 

O livro is this me? é um desdobrável em papel, impresso de ambos os lados. 

Os dois lados do desdobrável são preenchidos por desenhos e aguarelas que se 

prolongam ao longo de toda a página, não existindo uma orientação de leitura, e 

podendo-se ler as imagens em vários sentidos. O título desta obra direciona a nossa 

leitura para questões ligadas à auto-representação e à identidade. Como se este livro, 

ao desdobrar-se, sugerisse uma narrativa de imagens que evocam, para a artista, a 

procura do entendimento e conhecimento de nós próprios.  
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Quer nos exemplos referidos, quer na restante obra em livro desta artista, a 

acessibilidade é uma questão central. A sua obra passa a ser acessível a um maior 

número de pessoas, não condicionada à galeria e aos seus clientes, podendo sim 

existir na estante de qualquer um de nós. E, embora não se tratem integralmente das 

obras originais, são edições limitadas e com alguns apontamentos realizados 

manualmente.   

Estas edições, não só são mais acessíveis para o público, como também são 

mais acessíveis de produzir. Segundo a artista Isabel existem dois aspectos 

fundadores dos livros de artista: 

 
1. O artista coleciona, copia e divulga mais facilmente o que faz devido às novas e 
acessíveis técnicas de reprodução (fotocopiadoras, fax, scanner, impressão off-set, ente 
outros); passando a produzir múltiplos colecionáveis e/ou efémeros: revistas, cartazes, 
postais, livros de artistas, livros-objectos, auto-colantes, flyers mas também discos, 
filmes entre outros, de forma autónoma e independente da rede galerística e museal. 
Estes múltiplos espelham o cruzamento de uma influencia popular e referencias 
eruditas. 
2. Os artistas documentam os seus próprios processos de trabalho registando 
‘happenings’ e acções efémeras, publicando textos críticos, poéticos ou outros de 
carácter indefinível.28 

 

É também de referir a importância da revista anual Portuguese Small Press 

organizada pela artista e por Catarina Figueiredo, que cataloga todas as publicações 

independentes, livros de artistas e fanzines editados anualmente em Portugal. Esta 

revista deu origem à criação do site tipo.pt que, assim como a revista, arquiva todas as 

publicações independentes lançadas no panorama nacional. Para cada publicação 

existe uma página onde consta uma descrição, uma ficha técnica e imagens 

fotográficas da obra.  

O formato livro poderá também possibilitar ao artista uma maior 

independência na divulgação, podendo ser ele próprio a expô-lo ou a vendê-lo. O 

melhor exemplo disso é uma das categorias existentes dentro do mundo do livro de 

artista e da edição independente designada fanzine. O fanzine é um tipo de edição de 

baixo custo, realizada inteiramente pelos artistas envolvidos através de técnicas 

básicas de reprodução. A acessibilidade dos fanzines depende em primeiro lugar da 

tecnologia utilizada, que não deve ser demasiado dispendiosa e, em segundo lugar, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  BARAONA,	  Isabel,	  Livros	  de	  Artista:	  Definição	  Plural	  in	  http://www.isabelbaraona.com/	  (consultado	  em	  
24	  de	  Fevereiro	  de	  2014)	  
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que a sua concretização não exija tecnologias demasiado complexas que necessitem 

técnicos especializados.  

Os fanzines surgem de algum modo como reacção à cultura de massas e 

também àquilo em que os livro de artista se tornou. Embora o objectivo inicial do 

livro de artista tenha sido a democratização do objecto artístico, como vimos em 

Ruscha, o culto do objecto único continuou a existir no mercado da arte, assim como 

muitos livros de artista acabaram por ser editados por grandes editoras e 

comercializados em grandes livrarias29. Assim, “o fanzine enquanto objecto artístico 

democrático, simples e barato é então uma espécie de transgressão dentro do mundo 

da arte e em particular dos livros de artista. Quem o faz está mais ou menos a meio 

caminho da figura de artista mas sempre com um pé de fora e sempre a roçar os seus 

limites até eles deixarem de se conseguir distinguir”30.  

Estas edições, normalmente de carácter espontâneo, estão vulgarmente 

associadas ao universo da banda desenha e da ilustração. No entanto, “qualquer 

pessoa pode publicar fanzines sobre aquilo que quiser, comunicando aquilo que tem a 

dizer sobre os mais variados assuntos, respondendo exclusivamente aos seus próprios 

critérios e preferências”31. É através desta liberdade de critérios que este tipo de 

edições permite uma descentralização da produção cultural e permite também o 

desenvolvimento de novos discursos. 

Exemplo importante na produção fanzinista em Portugal é o jovem pintor 

Tiago Baptista, que há vários anos desenvolve uma vasta produção de fanzines 

individuais e colectivos. Iniciando-se também como editor da editora Façam Fanzines 

e Cuspam Martelos32, publica não só projectos individuais, como fanzines colectivos, 

e também publicações de outros artistas, nas quais realiza a produção e a 

comercialização com a chancela da editora Façam Fanzines e Cuspam Martelos.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  No	  entanto,	  é	  importante	  frisar	  que	  nem	  em	  todos	  os	  casos	  isso	  acontece.	  Esse	  fenómeno	  é	  mais	  frequente	  
quando	   falamos	  de	   artistas	  mundialmente	   famosos,	   que	   assumem	  um	  papel	   de	   destaque	  no	   comércio	   da	  
arte.	  
30	  SOBRAL,	  João,	  “Sobre	  a	  Concepção,	  Edição,	  Produção,	  Distribuição,	  etc	  de	  Fanzines”,	  Porto,	   	  Relatório	  de	  
Projecto	   para	   a	   Unidade	   Curricular	   Projecto/Estágio	   do	   8º	   Semestre	   da	   Licenciatura	   de	   Desgin	   de	  
Comunicação	  da	  Faculdade	  de	  Belas-‐Artes	  da	  Universidade	  do	  Porto,	  Maio	  2014,	  p.23.	  
31	  Ibidem,	  p.21.	  
32	  Sobre	  a	  editora	  Façam	  Fanzines	  e	  Cuspam	  Martelos	  http://fanzinesemartelos.blogspot.pt/	  
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24. Tiago Baptista, Cleópatra, número 8, fotocópias a laser, miolo a preto e branco, capa a cores, 20,5x29 cm, 

2012, reeditado em 2014. 
 

Esta editora conta com a participação da artista plástica Catarina Domingues, 

companheira do artista, na realização, promoção e venda das publicações. Catarina 

Domingues33, que desenvolve também projectos em livro na sua produção individual, 

produz igualmente muitos fanzines em parceria com Tiago Baptista. O último 

exemplo disso é o fanzine Sobre o Verão, publicado no Verão de 2014, onde é 

bastante clara a espontaneidade e liberdade que caracteriza este tipo de edições. 

 

     
25. Catarina Domingues e Tiago Baptista, Sobre o Verão, fotocópias a laser em papel reciclado, cosidas num 

caderno, capa cartolina amarela, 20x14,5 cm, 32 páginas, 2014. 
 

 

2. 3. 2. O Livro de Artista como Espaço Expositivo das Colecções de Artistas 

De seguida referirei obras, na qual é manifesto o interesse pela colecção e pelo 

livro. As colecções de artista são algo que me interessa muito enquanto artista plástica 

pois o meu trabalho vive da minha colecção de fotografias de família de 

desconhecidos. E por isso interessa-me a obra de artistas que utilizem o formato livro 

como modo de expor as suas colecções, quer estas sejam um complemento ao seu 

trabalho artístico, quer sejam elas próprias as suas obras.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Sobre	  a	  obra	  de	  Catarina	  Domingues	  http://catarinadomingues.blogspot.pt/	  
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A obra do artista alemão Hans Peter Feldmann, reflecte sobre o processo de 

construção da realidade, principalmente através da mediação entre o indivíduo e o 

meio social. Feldmann encontra-se particularmente interessado na exploração do 

significado das imagens e dos objectos do contexto quotidiano. “Para Feldmann é na 

vivência diária do espaço público (entendido como o oposto de espaço privado), que o 

indivíduo negoceia a sua construção de significados, e, por isso, a intervenção nessa 

esfera é a forma mais eficaz de reanimar esses processos e de abrir novos campos 

interpretativos”34. O seu trabalho propõe às imagens e objectos que nos rodeiam 

novos contextos, sugerindo assim novas possibilidades de entendimento.  

 

26.       27.  
26. Hans Peter Feldmann, colecção de todos os volumes de Bilder, 1969-1974. 

27. Hans Peter Feldmann, Bilder 11, 1970-1975. 
 

 Em 1968, Feldmann realizou a sua primeira série de livros artesanais 

intitulada Bilder (Imagens) ou Bilde (Imagem). Em cada exemplar desta série o artista 

apresenta uma colecção de fotografias a preto e branco sobre um determinado tema 

como, por exempl, 11 fotografias de joelhos de mulheres, 14 fotografias de 

montanhas, 12 fotografias de aviões no céu, 6 fotografias de jogadores de futebol. 

Todos os livros desta série têm  na capa o nome do autor, Feldmann, o título Bilder  e 

um número que corresponde ao número de imagens que contém.  

 As características desta série de livros, mantiveram-se até hoje nos livros de 

Feldmann. Os livros são, para o artista, o espaço expositivo onde apresenta 

colectâneas de imagens provenientes de diversas origens. O livro une todas essa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  LAIA,	  João,	  “Hans Peter Feldmann”, http://www.artecapital.net/exposicao-‐357-‐hans-‐peter-‐feldmann-‐
hans-‐peter-‐feldmann	  (consultado	  em	  25	  de	  Outrubro	  de	  2014).	  
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imagens, sem nenhuma legenda que as identifique, assim o artista não fornece 

nenhuma pista de leitura, apenas exibe a sua colecção. As imagens recolhidas são 

desde fotografias de objectos e alimentos, a capas de revista, postais, imagens 

publicitárias entre tantas outras provenientes do nosso quotidiano imagético.  

 Em Voyeur, Feldmann apresenta-nos uma série de livros de pequeno formato 

em edição paperback. Estes livros apresentam centenas de imagens impressas a preto 

e branco, cobrindo todos os assuntos possíveis, sem nenhuma hierarquia ou relação 

entre elas. Num trabalho mais recente intitulado Album, a miscelânea de imagens 

mantém-se mas, neste livro, as características do objecto modificam-se. Em Album, o 

livro é de grande formato, luxuoso, hardback, com aproximadamente trezentas 

páginas com impressões a cores. E, ao folheá-lo, podemos encontrar uma selecção de 

imagens variadas como, por exemplo, reproduções de fotografias de catálogos de 

roupa feminina; estrelas do cinema indiano; um guia de raças de cavalos; futebolistas; 

decorações de Natal; imagens de alimentos enlatados; pores do sol; imagens de casais 

apaixonados, entre outras. Ao apresentar-nos estas imagens, Feldmann está também a 

pedir-nos, enquanto espectadores, que reflitamos sobre elas. Ao isolar as imagens da 

nossa sociedade e da nossa cultura, está a pedir-nos que olhemos para elas com outra 

atenção, com outros olhos.  

 

            
 

28. Hans Peter Feldmann, duas páginas do livro Album, 2009. 
 
 
Assim como Hans Peter Feldmann, também os artistas do colectivo 

alemão Spurenelement, numa edição de autor de dois volumes, apresentam-nos 

as suas colecções de fotografias. A estes dois volumes correspondem duas séries 

distintas de fotografias de desconhecidos. No volume 1, intitulado Jugoslawien 
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’86, é nos apresentado um conjunto de imagens de um casal, aparentemente em 

férias na Jugoslávia, que se fotografou um ao outro individualmente, nos 

mesmo locais e com enquadramentos semelhantes.  

 

   
 

   
29. Spurenelement, Jugoslawien ’86 e About a Dog, 2012.  

 

No volume 2, intitulado About a Dog, temos acesso a fotografias da vida de 

um casal em momentos de lazer, em diversos locais, sempre acompanhados do seu 

cão. Segundo estes artistas, a imagem fotográfica é realizada a pensar no futuro, no 

modo como será vista no futuro, quer pelos próprios intervenientes da imagem, quer 

por outros indivíduos. Estes livros, realizados com fotografias encontradas ou 

compradas, de desconhecidos, representam essa possibilidade futura das imagens e do 

seu entendimento. Para nós, espectadores do presente, o acesso a estas imagens, para 

além de satisfazer um certo prazer voyerista, possibilita também relações com a nossa 

própria memória e a criação de novas narrativas. 

 Também o artista português Daniel Blaufuks, ao utilizar nos seus livros de 

artista imagens fotográficas e documentos provenientes da sua colecção, confere-lhes 

novas narrativas e significados. No contexto da obra deste artista, a exposição destas 

colecções é proveniente de uma tentativa de discurso sobre a memória.	  A obra de 

Blaufuks trabalha as questões da memória e da passagem do tempo apropriando-se de 
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documentos pessoais do passado, reconstituindo memórias e criando assim novas 

memórias. O próprio percurso dos seus projectos artísticos é como uma viagem, onde 

cada imagem o leva a outra imagem. O que é claramente o principal exercício da 

memória – uma viagem interminável de associação de imagens.  

 

Atrevo-me a reconhecer um lado “proustiano” em muitos trabalhos de Blaufuks pela 
forma como exprimem um imenso desejo de experiência, pela forma como estimulam 
a vertente involuntária da memória, num esforço de reconstituição que transcende e 
ultrapassa o concretamente vivido (...) Blaufuks sugere que o autor não é só incapaz 
de descrever, como também o seu principal objectivo é de avivar. Avivar a urgência 
de um pensamento-emoção sobre aquilo que já existe em nós – um labirinto de 
imagens, memórias e narrativas.35 
 

A memória para Blaufuks faz parte da identidade de cada um, determina quem 

somos e o que fazemos, toda a nossa memória é constituída por outras memórias, 

como respondeu numa entrevista quando questionado se a memória na sua obra seria 

um questão de nostalgia – “Não. Interessa-me antes a memória, a ideia de arquivo, de 

base de dados. A noção de que há uma coisa para trás. A memória é o que faz sermos 

quem somos. Como pergunta o [Fernando] Pessoa, ´porque hei-de ir à Muralha da 

China, se tudo o que lá vou ver, sou eu próprio?' Nunca deixamos de nos 

transportar”36. 

O discurso contra o esquecimento é central na obra deste artista. As suas obras 

partem do real, incitando o espectador a construir a sua própria narrativa a partir dos 

fragmentos e indícios que o artista oferece. O papel deste artista é o de intérprete, de 

mediador dialéctico de uma história que não lhe pertence. 

 

    
30. Daniel Blaufuks, Álbum, 2008. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  MAH,	  Sérgio,	  “Lisboa,	  Pessoa,	  Exílio,	  Saramago”,	  Galeria	  Luís	  Serpa,	  Lisboa,	  2000,	  p.18.	  
36	  MARMELEIRA,	  José,	  “Daniel	  Blaufuks	  escreve	  as	  suas	  memórias	  em	  super	  8”,	  Jornal	  Público,	  Suplemento	  
Ipsílon,	  23	  de	  Abril	  de	  2010.	  
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No seu livro Álbum, realizado no âmbito da exposição homónima no Centro 

Cultural Vila Flor, em Guimarães (em 2008), o artista apresenta-nos  uma colecção de 

objectos e documentos digitalizados – fotografias, bilhetes de transporte e de 

espectáculos, envelopes, cartas, postais, cartões de visita, negativos, slides, facturas de 

cafés, entre outros. Esta colecção é pessoal, pois trata-se da colecção de documentos 

do quotidiano do próprio artista. “Há aqui a ideia de um arquivo pessoal, mas é óbvio 

que essa pessoa sou eu. É a personagem que eu estou a construir ao longo dos anos. 

Representa uma sequência de coisas passadas e há-de ser um antecedente das que 

virão. Porque um arquivo nunca tem fim”37. 

 A utilização de documentos do passado na construção de novas narrativas, 

novas leituras, é transversal na sua obra. Outros exemplos disso em formato livro são 

os projectos Sob Céus Estranhos (2007) e Terezin (2010).   

 

 

2.3.3. O Livro Pintado na Obra de Bruno Pacheco 

Por fim, o último artista que vou evocar, e que tem também sido uma 

referência no meu trabalho como artista plástica pela sua relação entre a pintura e o 

livro, é o pintor Bruno Pacheco. 

Bruno Pacheco interessa-se sobretudo pela representação figurativa de grupos 

de pessoas através da pintura. A representação destes grupos é realizada a partir de 

imagens fotográficas. Estas fotografias, que dão origem à pintura, podem ser 

convencionais retratos fotográficos de grupos, mas também podem ser imagens 

fotográficas de grupos absorvidos em alguma tarefa do qual o espectador não possui 

quaisquer informação.  

Nas suas pinturas, o colectivo é tratado na sua dimensão plástica. A falsa 

película que parece existir em algumas das suas pinturas, é resultado de um exercício 

de subtração da própria pintura, de ocultação de sinais identitários, das pessoas e dos 

lugares, fornecendo ao espectador apenas os indícios da cena representada. O 

referente fotográfico do qual partem as suas pinturas, perde assim importância ao 

longo do processo da pintura, consistindo apenas numa estratégia técnica. A 

fotografia trata-se apenas do ponto de partida, pois tudo o que acontece depois, na 

realização da pintura, é a libertação desse referente.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  BLAUFUKS,	  Daniel	  in	  http://www.danielblaufuks.com/webmac/news.html	  (consultado	  em	  12	  de	  Abril	  de	  
2014)	  
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31.    32.  
31. Bruno Pacheco, Au Naturel, óleo sobre tela, 190x270 cm, 2006. 

32. Bruno Pacheco, The Possible Ball, óleo sobre tela e um balão, 2009. 
 

A obra deste artista transporta as problemáticas do processo da pintura, para 

objectos e vídeos que se relacionam de um modo mais ou menos directo com a 

realização das pinturas e com o próprio atelier (como por exemplo a obra The 

Possible Ball: esfera realizada pelo artista, revestida por uma tela pintada. A tela 

envolve toda a esfera, dando apenas visibilidade ao verso da pintura, ou seja, a pintura 

encontra-se virada para o interior da esfera, impedindo, deste modo, que o espectador 

tenha acesso à pintura). Evidenciando assim um dos aspectos centrais da sua obra – o 

processo. Uma das preocupações principais dos  seus trabalhos de Bruno Pacheco 

prende-se com o dar a conhecer o modo como a pintura acontece. “Mais do que 

através de nexos simbólicos ou icónicos, o que procuro no meu trabalho é que o 

sentido das obras seja encontrado no modo como cada uma das minhas pinturas foi 

feita”38. 

É neste contexto que surgem as séries de pinturas em papel apresentadas em 

formato livro. Cada uma destas séries, parte de um referente fotográfico e apresenta o 

processo de repetição no processo de representação desse mesmo referente. Estas 

pinturas apresentam o desenvolvimento do seu estudo plástico, formal e de 

composição, ilustrando o processo de percepção da imagem por parte do pintor. Esta 

lógica está presente nos álbuns de pinturas Birds and Foliage e Belen’s Hat.   

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  FREITAS,	  Helena,	  “Bruno	  Pacheco,	  Mar	  e	  Campo	  em	  Três	  Momentos”,	  Cascais,	  Fundação	  Paula	  Rego,	  Casa	  
das	  Histórias,	  p.36.	  
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33. Bruno Pacheco, Belen’s Hat, acrílico sobre papel, 38x56 cm, 2012. 

 

No livro Belen’s Hat “o exercício da pintura é dado através de recursos 

diferentes; a imagem de um gorro em aparente serialização que se desdobra numa 

sugestão cinética; e os exercícios menos eruditos, quase iniciáticos, como se fossem 

primeiras experiências na relação da forma com o fundo, de um pássaro na 

folhagem”39.   

As pinturas destes livros ou álbuns de pinturas, exploram as possibilidades de 

reprodução de uma imagem pelos processos e técnica da pintura, estando o artista a 

questionar os próprios limites físicos da pintura, que distinguem a superfície 

bidimensional das obras tridimensionais. Segundo o artista: 

 
A realidade do mundo vem sempre pela diferença e nunca pela semelhança. Nos 
livros, como em muitas outras ocasiões em que insisto numa mesma imagem ou 
numa tipologia de imagens, as diferenças reveladas pela repetição servem, não 
propriamente para dar a ver, mas para conhecer. O facto de eu reincidir em 
determinados assuntos, temas ou objectos tem muito a ver com essa minha 
necessidade de saber como é olhar para o mesmo de uma forma diferente. Quando 
funciona é interessante, continuo a testar novas formas de abordar o objecto até 
esgotar as possibilidades, até que o interesse se perca totalmente, ou até que sinta que 
não há mais nada por onde conhecer.40 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Ibidem,	  	  p.11	  
40	  Ibidem,	  p.51.	  
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34. Bruno Pacheco, R.O.Y.G.B.I.V. (2010-2011), vista da exposição Uma História de Amor, Espaço Fidelidade 

Mundial Chiado 8 – Arte Contemporânea, 2011. 
 

 R.O.Y.G.B.I.V. é uma série de sete colecções de acrílicos sobre papel, exibidos 

numa moldura/estrutura. Essa estrutura, e o seu funcionamento, assemelha-se aos 

expositores de lojas de posters, permitindo ao espectador folhear. A estrutura permite 

que cada um dos sete conjuntos de pinturas em papel, sejam folheados, como se se 

tratassem de livros, página após página. Cada uma das sete estruturas, apresenta uma 

série de pinturas que contam uma história através de imagens. Nestas séries de 

pinturas em livro, Bruno Pacheco já não aplica a mesma lógica de estudo de imagens, 

o pintor não repete a pintura do mesmo referente fotográfico de um modo serial. Estas 

séries são compostas por pinturas que representam imagens distintas, criando 

narrativas entre si. Somente no número quatro desta série repete-se o modelo da 

pintura, não a imagem. O pintor representa um par de luvas amarelas de cozinha em 

diversas posições e em diferentes perspectivas.  

Como na obra dos artistas que referi, na obra deste artista a colecção tem um 

papel central no processo de trabalho. O artista “abraça o mundo visual existente, 

tirando, principalmente, fotografias do quotidiano, ou, quando necessário, retirando 

imagens de outras fontes disponíveis, como a internet, revistas, jornais impressos ou 

panfletos” 41 . Estas imagens são organizadas em grupos informais, famílias ou 

categorias, compondo um arquivo aberto, que o artista volta a visitar, rever e 

organizar ao longo do seu percurso de criação. A edição destas imagens, não é 

aleatória: “o que guia a minha escolha das imagens é o potencial sugestivo que elas 

guardam, e esse potencial é de ordens muito diferentes. Por vezes são coisas prosaicas 

como uma determinada forma que achei curiosa; noutros são coisas complexas como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Marz	  Galeria,	  comunicado	  de	  imprensa	  no	  âmbito	  da	  exposição	  Ainda	  Não,	  de	  Bruno	  Pacheco,	  em	  2009.	  
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sentimentos ou mesmo relações discursivas que, por alguma razão, me interessam e 

me parecem estar contidas, mesmo que de forma enviesada, na imagem”42. 

As pinturas folheáveis de Bruno Pacheco não são, por definição, livros de 

artista, no entanto são pinturas apresentadas como páginas. São realizadas e pensadas 

para serem vistas, uma de cada vez, com a cadência própria do livro e do seu leitor.  

 

 

2.3.4. A Minha Prática Artística 

Os autores referidos anteriormente têm sido importantes no desenvolvimento 

do meu corpo de trabalho em diferentes aspectos.  

Os projectos de Isabel Baraona e os fanzines de Façam Fanzines e Cuspam 

Martelos, assim como os meus livros de artista, pretendem ser objectos acessíveis a 

um grande número de pessoas. E embora pertençam ao meu corpo de trabalho e 

contenham originais impressos, são publicações acessíveis e podemos encontrá-las 

em vários locais de venda especializados.  

Também os meus livros, assim como as colecções apresentadas em livro de 

Hans Peter Feldmann, Spurenelement ou Daniel Blaufuks exibem as minhas 

colecções (sejam elas de fotografias ou dos discursos que elas suscitam) dando-lhes 

visibilidade através de diferentes contextos criados por mim através da concepção e 

concretização do objecto livro.  

Os livros pintados de Bruno Pacheco são, de um modo menos directo, 

referência para o meu trabalho. Embora nunca tenha realizado livros com as minhas 

pinturas, elas têm origem em fotografias de família que pertencem a uma narrativa 

familiar e também a um livro, o álbum. E, talvez por isso, quando visualizadas em 

conjunto sugerem pequenos frames de uma história por contar. Os personagens e 

locais desvanecidos nas aguarelas unem-se visualmente numa narrativa muda. É nessa 

relação com o contar histórias através da pintura que o meu trabalho ganha uma 

afinidade com a ideia de livro, de página e que, também por isso, chamei à minha 

última série de pinturas Imagens à procura de histórias. 

O meu trabalho plástico dos últimos anos centra-se no diálogo entre a 

fotografia de família e a pintura. Para isso, decidi partir de imagens que me são 

alheias, imagens de desconhecidos. Foi esse o ponto de partida. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  FREITAS,	  Helena,	  “Bruno	  Pacheco,	  Mar	  e	  Campo	  em	  Três	  Momentos”,	  Cascais,	  Fundação	  Paula	  Rego,	  Casa	  
das	  Histórias,	  p.36	  
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35. Joana T. Silva, uma das fotografias pertencentes à minha colecção. 

 

As fotografias de família, no passado guardadas cuidadosamente em álbuns, 

nascem de um desejo de impedir que o tempo apague a memória, transformando os 

momentos efémeros, em imagens. O objectivo do álbum seria preservar a vida, ou a 

imagem dela. No entanto, o álbum tornou-se, paradoxalmente, a imagem do próprio 

desaparecimento e ruína, porque, embora represente uma luta contra o esquecimento e 

a morte, esta estará sempre implícita nos conjuntos de fotografias através da 

representação dos ciclos de vida familiares.  

Para que um álbum exista é necessário existir a vontade de preservar a 

imagem do outro, pois aquilo que os álbuns nos mostram são as imagens escolhidas 

para sobreviverem à passagem do tempo e, por isso, nem todas as fotografias 

merecem ser colecionadas num álbum. Existe uma seleção das imagens a preservar. 

Poderá dizer-se então que este tipo de fotografia está intimamente ligado ao amor, ao 

desejo de preservarmos a imagem de quem amamos, e o próprio álbum será o 

repositório de uma história de amor. Em poucas páginas e em sintéticos conjuntos de 

imagens é-nos possível descobrir uma vida familiar e geracional completa. É como se 

a vida se pudesse resumir em trinta páginas e nós tivéssemos o privilégio de a 

testemunhar à distância.  

Estas imagens, de cariz pessoal, são pequenos instantâneos de vidas que 

podemos espreitar, quase como se espreitássemos algo secreto e, por isso, tão sedutor. 

Elas guardam em si universos privados que, mesmo quando não dizem nada 

diretamente sobre nós, relacionam-se com a nossa memória. 

A minha pintura nasce do olhar sobre estas imagens, que são memórias de 

outros e que tenho vindo a recolher ao longo dos últimos anos. Nesta coleção, a 

preferência por fotografias analógicas de décadas passadas (entre os anos 20 e 70 

aproximadamente) deve-se sobretudo ao facto de, durante essas décadas, os álbuns 
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serem ainda realizados em formato livro, com poucas imagens por acontecimento 

mas, quase sempre, meticulosamente realizadas. A beleza destes registos provém dos 

enquadramentos  cuidadosamente pensados, de algumas poses e mesmo por vezes do 

vestuário. Este cuidado com a aparência de um momento, que a máquina fotográfica 

irá captar, torna estas imagens muito especiais.  

A minha coleção é constituída por grupos de imagens, álbuns, caixas de 

diapositivos, fotografias soltas; e parte da apropriação desses objetos, que adquiro em 

feiras ou  lojas, ou que, por vezes, também encontro.  

No meu processo artístico, a escolha de uma imagem para o processo da 

pintura é algo instintiva. Escolho fotografias com as quais me relaciono de alguma 

forma, seja devido a um apelo meramente formal ou a uma relação com a minha 

memória pessoal. 

A utilização de fotografias no meu trabalho prende-se intimamente com a 

minha relação pessoal com a fotografia. Sinto que as pinturas são o momento em que 

realmente consigo materializar a maneira pouco nítida, pouco clara, como olho para 

as imagens da minha própria família; uma leitura que é distante e em que assumo o 

papel de espectadora, como que assistindo a um filme onde apenas reconheço 

pequenos vestígios, objetos ou mesmo gestos.  

 

 
36. Joana T. Silva, da série Imagens à Procura de Histórias, pormenor, aguarela s/papel impresso, 21x24 cm, 

2012.           
 

A fotografia, embora seja uma imagem de natureza factual, está aberta a todo 

o tipo de interpretações; ou seja, a sua leitura não é única nem necessariamente fiel 

aos acontecimentos reais. Se a fotografia tem capacidade para desencadear 

associações de todo o tipo, ela é insuficiente no que se refere à determinação de 

significado e à obtenção de respostas seguras. Em conjunto com a memória, a 
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fotografia, oferece-nos a possibilidade de voltarmos ao passado, abrindo uma nova 

oportunidade para a imagem. A essa outra possibilidade para a vida da imagem 

fotográfica chamei, numa evocação das brincadeiras infantis, o faz de conta. 

A fotografia poderá então ser como um fio que traz o passado até ao presente: 

rememorando. Rememorar é regressar a algo, levando sempre mais de cada vez que 

se regressa. Na minha pintura evoco imagens das quais, pelo contrário, não tenho 

memória. E é através da ocultação da imagem original que, de certo modo, posso, 

através da pintura, dialogar com as imagens criando uma leitura pessoal. Agora, na 

pintura, a imagem apresenta-se fugidia, constituída por manchas onde descobrimos 

uma subtil representação. Este cariz sintético e subtil da pintura afasta-a da fotografia 

que lhe deu origem, tira-lhe a identidade, tornando-a assim numa imagem genérica 

com a qual todos nós nos poderíamos identificar. As minhas pinturas poderão então 

ser como imagens à procura de histórias, imagens que convidam à viagem pela 

memória individual e colectiva. 

 

      
37. Joana T. Silva, da série Imagens à Procura de Histórias, pormenor, aguarela s/papel impresso, 21x24 cm, 

2012.           
 

Partindo do mesmo universo das imagens de família, nos últimos anos, 

paralelamente à prática da pintura desenvolvi dois projectos em formato livro. O 

primeiro, intitulado A tua imagem, compila as fotografias de um casal em viagem pela 

Europa nos anos 70. Este conjunto de fotografias, adquiridas por mim numa feira de 

artigos usados, representa a viagem deste casal a partir de imagens com o mesmo 

enquadramento, nos mesmos locais durante toda a viagem.  
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38. Fotografias do casal pertencentes à minha colecção. 

 

No livro, as imagens são impressas através do processo serigráfico em dois 

harmónios. A utilização deste formato teve como objectivo evocar os harmónios 

turísticos (constituídos por imagens turísticas ou postais), relacionando-o com as 

imagens da viagem deste casal. O livro é composto por dois harmónios, um com as 

imagens dela, outro com as imagens dele, possibilitando a visualização simultânea das 

imagens de ambos.  

 

   
39. Joana T. Silva, A tua imagem, impressão serigráfica s/ papel, 175x9 cm aberto, 13cx9,5cm fechado, 2014. 

 

A plasticidade das serigrafias confere às imagens uma sensação de distância 

relativamente ao momento representado que lhes deu origem. Ao contrário da 

fotografia, que pretende ser realista e devolver-nos o passado de forma tão exata 

quanto possível, estas impressões serigráficas reforçam a sensação de afastamento 

temporal, assemelhando-se assim à nossa memória. São imagens distantes, 

desfocadas, como se a passagem do tempo lhes levasse a nitidez.  

No último livro, intitulado À Escuta das Imagens, o pensamento sobre as 

imagens de família permanece, mas neste caso trata-se de um livro sem imagens. Este 

livro foi realizado a partir de uma conversa com a minha avó no Inverno de 2010. 

Nesta conversa, a minha avó contou-me a sua vida, ou episódios dela, a partir das 
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imagens do seu álbum de família. Durante a visualização das fotografias que nele 

constam, ela lembrou-se de pessoas, histórias e momentos. E a partir da transcrição 

desta ‘visita guiada’ às suas imagens surgiu a vontade de realizar este livro. Assim, 

em colaboração com a designer Ana Freitas, nasceu um livro com estas frases ou 

pequenas descrições, impressas num delicado papel, transparente, que desvenda 

outras páginas e que, devido à sua composição, possibilita a criação de novas frases 

por sobreposição. Numa brincadeira visual, evocando o desvanecimento da memória 

e o modo como por vezes os factos se misturam, se confundem, criando novas 

memórias.  

 

    

 
40. Joana T. Silva, À Escuta das Imagens, Capa impressa em serigrafia e miolo impresso digitalmente, 14,8 x 21 

cm, 2014. 
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III. Estágio  
  

 Neste terceiro e último capítulo, irei apresentar o modo como o bloco de aulas 

foi implementado em sala de aula. Em primeiro lugar apresentarei os seus objectivos, 

conteúdos e a metodologia utilizada, e farei também uma breve referência aos dois 

artistas convidados.  Num segundo momento farei a descrição detalhada de cada uma 

das três aulas, e por fim, no terceiro e último momento deste capítulo, falarei dos 

materiais produzidos pelos alunos. 

O tema do Projecto de Estágio foi escolhido de acordo com os conteúdos 

programáticos da Unidade Curricular Projecto e Tecnologias e também de acordo 

com os meus interesses pessoais enquanto artista plástica. Assim como referi 

anteriormente, o enunciado proposto por mim aos alunos relaciona-se com os 

conteúdos da Unidade Curricular no âmbito do desenvolvimento do portefólio. A 

relação do tema do bloco de aulas com a minha prática artística deve-se, como 

desenvolvi no capítulo anterior, à importância que o livro de artista adquire na minha 

prática artística, o que acontece não só no meu trabalho como também no interesse 

por obras em livro de outros artistas.  

 A planificação e execução do bloco de aulas teve como objectivos principais: 

-‐ a compreensão do suporte livro de artista, dos seus objectivos artísticos e 

das suas tipologias; 

-‐ a identificação das diferenças entre um livro de artista e um portefólio; 

-‐ a concretização de um objecto em formato livro (de um harmónio, no caso 

do enunciado) adoptado esteticamente e conceptualmente coerente; 

 

 Integrado na planificação do bloco de aulas, participaram dois artistas 

convidados. Na primeira aula, que tratou os conteúdos do exercício proposto, 

convidei o cenógrafo Hugo F. Matos43. Este cenógrafo, que também é o professor da 

Tecnologia de Cenografia desta turma, conta com uma vasta experiência na área da 

cenografia em companhias de dança e de teatro. A sua exposição consistiu na 

apresentação dos seus portefólios no âmbito da cenografia. O objectivo deste convite 

foi ajudar a clarificar a diferença entre o portefólio e o livro de artista, e também que 

os alunos tivessem acesso a portefólios profissionais da sua área de estudo.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Sobre	  a	  obra	  do	  cenógrafo	  Hugo	  F.	  Matos,	  consultar	  http://www.hugofmatos.com/	  
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 O segundo convidado, que participou na segunda aula antes do início da 

concretização do exercício, foi o artista Tiago Baptista. Este artista, mencionado no 

capítulo anterior, tem uma vasta produção de publicações independentes. O objectivo 

da sua apresentação foi mostrar o seu trabalho no âmbito dos fanzines e das 

publicações independentes.  

 O exercício proposto (cf. Anexo 9) para o bloco de aulas foi planificado (cf. 

Anexo 10) para acontecer em três aulas de 180 minutos e a metodologia utilizada foi:  

-‐ entrega do enunciado aos alunos pela professora cooperante antes do bloco 

de aulas se iniciar, de modo a preparar os materiais necessários à  

concretização do exercício;  

-‐ exposição dos objectivos do exercício e contextualização do tema livro de 

artista, apresentando algumas das suas tipologias;  

-‐ diferenciação entre os suportes livro de artista e portefólio;  

-‐ apresentação do convidado Hugo F. Matos sobre portefólios na área da 

cenografia;  

-‐ realização do suporte do exercício - harmónio; 

-‐ apresentação do artista Tiago Baptista e da tipologia fanzine; 

-‐ concretização do harmónio por cada aluno; 

-‐ visualização de todos os harmónios da turma e discussão sobre os 

resultados; 

-‐ preenchimento do questionário e entrega da ficha informativa final. 
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3.1. Descrição Sumária das Aulas Leccionadas 

 

Na primeira aula apresentei-me enquanto estudante do Mestrado Em Ensino 

das Artes Visuais, contextualizando, deste modo, o propósito da minha intervenção.  

Para dar início à aula, apresentei a seguinte questão à turma: O que é um livro 

de artista? Comecei, assim, por definir a ideia de livro de artista. Sublinhei que 

quando falamos de livro de artista, falamos de uma obra de arte e que falamos, 

também, de um objecto que não tem de ser convencionalmente um livro. Passei, 

então, a enunciar alguns exemplos: uma caixa com páginas soltas, um folheto, um 

desdobrável, um poster, um harmónio, entre outros. 

De seguida, apresentei o enunciado (cf. Anexo 9) à turma: propus a realização 

de um objecto em forma de harmónio, sendo o harmónio pré-definido, portanto, igual 

para todos. Neste exercício pedia-se aos alunos a resolução conceptual e formal do 

harmónio, consistindo esta na sua paginação e escolha de materiais. 

 Após a apresentação do enunciado, mostrei alguns exemplos de harmónios já 

realizados para facilitar a compreensão do objectivo do exercício. 

 

 

   

 

 

  

 

 

     
41. Fotografias dos harmónios que apresentei como exemplo. 

Harmónios realizados por mim no contexto do projecto de estágio em 2014. As primeiras duas fotografias 
correspondem a um harmónio pintado. A pintura foi realizada antes da construção do suporte. As duas segundas 
fotografias correspondem a um harmónio pensado página a página, tendo em conta a leitura convencional de um 

livro. O conteúdo das páginas é realizado com colagens. 
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42. Fotografias do harmónio que apresentei como exemplo. 

Realizado pela artista Catarina Domingues, caneta s/ papel, realizado a meu pedido para o presente 
projecto de estágio em 2014. Trata-se de um harmónio pensado como um todo, ou seja, não possui uma única linha 

de leitura, todas as páginas têm intervenções em desenho, podendo assim ser lido de várias maneiras.  
 

Com o intuito de mostrar diferentes tipologias,  apresentei vários exemplos 

divididos por categorias: os primeiros livros de artista portugueses, fanzines e edições 

de baixo custo, edições de autor limitadas e livros de artista comercializados por 

grandes editoras, mostrando assim quão diversificados podem ser os formatos e 

tipologias de um livros de artista. Para isso, levei alguns exemplos de todas estas 

categorias e amontoei-os por grupos temáticos. Assim, através destes grupos, fui 

apresentando cada uma dessas tipologias e mostrando os seus exemplos. Apresentei 

cada livro individualmente e possibilitei a circulação de cada exemplar pelos alunos. 

Durante a visualização destes exemplares, proporcionou-se um momento de diálogo 

entre a turma no qual surgiram dúvidas sobre a execução de alguns livros e sobre os 

seus locais de compra.  

Após a apresentação dos livros de artista, abordei o conceito de portefólio e as 

suas diferenças em relação ao livro de artista. Para clarificar os seus diferentes 

objectivos, afirmei que o portefólio, ao contrário do livro de artista, serve de bilhete 

de identidade do artista pois é ele que substitui o trabalho original na sua ausência. E 

que, embora ambos sejam em formato livro, o portefólio deve ser o mais 

representativo possível das obras em questão, pois deve conseguir apresentar uma 

obra na sua totalidade a alguém que a desconhece. Por outro lado, o livro de artista 

tratando-se de uma obra em si é independente sendo o seu único objectivo cumprir 

com as intenções do artista. E por isso, pode também ser um objecto ilegível, sem 

nenhum objectivo de comunicação. 

 De seguida, o cenógrafo Hugo F. Matos fez a sua apresentação dos portefólios 

de cenografia, ajudando deste modo a esclarecer as diferenças entre ambos os 

suportes, e também ajudando a exemplificar as especificidades do portefólio na área 

de estudo da realização plástica do espectáculo. 
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43. Fotografia da apresentação do cenógrafo Hugo Matos. 

 

Depois de concluída a apresentação, e após um pequeno intervalo, iniciou-se a 

concretização do enunciado. A primeira etapa do exercício era a construção do 

suporte, que foi construído a partir de folhas de papel (para desenho, reciclado, de 160 

gramas formato A3) realizado por dobragem com instruções específicas. Assim, todos 

os suportes eram iguais, ou seja, o ponto de partida era o mesmo para todos os alunos. 

  

 
44. Fotografia de uma aluna durante a concretização do suporte. 

 

A realização do suporte foi fácil e rápida, sendo que, alguns alunos optaram 

por não a realizar como primeira etapa, optando pela criação do conteúdo visual 

primeiro e só depois passaram ao corte e à dobragem do papel, possibilitando assim o 

acaso no enquadramento de cada página do harmónio.  

 

  A segunda aula iniciou-se com a apresentação do artista convidado Tiago 

Baptista. A apresentação consistiu essencialmente na exposição da tipologia fanzines, 

no modo como se começou a interessar por elas e a produzi-las. Partindo de uma 

lógica cronológica, apresentou toda a sua produção de fanzines, sendo alguns de 

autoria individual, e outros de autoria colectiva.  Explicou brevemente a criação da 

sua própria editora de fanzines, assim como a relação deste tipo de produção com a 
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sua actividade principal como pintor. A turma aderiu positivamente à apresentação do 

artista, mostrando interesse e curiosidade. Todos puderam folhear livremente cada 

fanzine e esclarecer todas as dúvidas sobre os processos de realização. Por fim, o 

Tiago Baptista forneceu alguns sites e falou sobre algumas feiras e livrarias onde é 

possível ter acesso a este tipo de edições. 

 

 
45. Fotografia da apresentação do artista Tiago Baptista. 

 

Depois da apresentação e de um curto intervalo, os alunos continuaram a 

concretizar os seus harmónios, escolhendo individualmente técnicas e processos de 

execução. Nesta aula, de um modo geral, os alunos estavam já mais confiantes quanto 

ao que iam realizar, sendo que alguns deles já traziam materiais específicos de casa 

(como páginas de revista, imagens impressas em papel ou tecidos) para a 

concretização do seu objecto.  

 

 
46. Fotografia de uma das etapas da realização do harmónio de uma aluna. Experimentação de diferentes 

composições a partir dos elementos recolhidos. 
 

Alguns optaram pela pintura e pelo desenho directo no suporte, outros 

preferiram a colagem. Outros optaram também por cortar zonas do suporte, abrindo 

assim janelas para outras páginas; houve até um caso em que uma aluna decidiu criar 

pop ups dentro do seu harmónio, adicionando assim volume ao seu objecto.  
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47. Fotografia do harmónio de uma aluna durante o processo de realização. 

 

Na última aula, os alunos terminaram a execução dos seus harmónios, e de 

seguida toda a turma visualizou os trabalhos concretizados. Neste momento, foi 

interessante o diálogo sobre cada trabalho, o modo crítico como se analisaram os 

trabalhos e também o contacto com as soluções criativas uns dos outros. Num 

primeiro momento desta analise, os alunos tentaram adivinhar os harmónios dos seus 

colegas, partindo das opções estéticas definidas por cada um. Num segundo momento, 

os alunos analisaram as técnicas utilizadas, surpreendendo-se com as outras 

possibilidades de resolução do exercício concretizadas pelos colegas. Alguns alunos 

mostraram também vontade de iniciar um novo objecto, sentindo-se agora com mais 

motivação para experimentar novas técnicas e soluções.  

Por fim, depois de agradecer a colaboração e empenho de todos, distribuí um 

pequeno questionário anónimo que me permitiu ter algum feedback sobre a 

concretização deste exercício, e uma ficha informativa sobre os convidados e sobre os 

livros de artista. 
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3.2. Materiais Produzidos Pelos Alunos 

 

O tema a partir do qual cada aluno desenvolveu o seu projecto da FCT foi 

proposto pelo coreógrafo da Companhia de Dança Quorum Ballet e nasceu do termo 

‘Nous’ 44. A utilização deste termo pelo coreógrafo Daniel Cardoso, na criação da sua 

peça, relacionou-se sobretudo com a preocupação excessiva que a sociedade actual 

atribui à aparência e ao modo como somos percepcionados pelos outros.  

Partindo da apresentação do tema pelo coreógrafo, alguns alunos optaram por 

desenvolver a mesma leitura do termo e outros decidiram estudá-lo mais 

profundamente e fazer dele uma leitura pessoal. Esta leitura do tema possibilitou o 

desenvolvimento de projectos em torno de assuntos como a fragilidade, a necessidade 

de reflexão, a natureza, o artificial, a protecção, entre outros. Este foi o ponto de 

partida para o projecto de realização dos figurinos da peça Nous – Inner Perception. 

Os conteúdos a ser desenvolvidos no exercício não foram definidos no 

enunciado, o que permitiu aos alunos liberdade temática na concretização do seu 

objecto. Deste modo, para a concretização do harmónio alguns alunos optaram por 

desenvolver os mesmo temas que desenvolveram durante a FCT e outros preferiram 

explorar novos temas. 

As soluções que cada aluno encontrou para a resolução do exercício foram 

muito variadas. O suporte foi entendido de diferentes modos, sendo que cada um 

configurou as imagens de diferentes maneiras. Muitos pensaram o seu livro dentro de 

uma configuração convencional de livro, onde a leitura é realizada página após 

página, da esquerda para a direita.  

 

     
48. Harmónio realizado por uma aluna. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  O	  termo	  filosófico	   ‘Nous’	  não	  tem	  significado	  directo	  na	   língua	  portuguesa,	  mas	  pode	  ser	  definido	  como	  	  
actividade	  do	   intelecto	  ou	  da	  razão	  em	  oposição	  aos	  sentidos	  materiais.	  Ou	  seja,	  algo	  que	  não	  é	  objectivo	  
nem	  linear,	  ao	  contrário	  da	   informação	  concreta	  que	  recebemos	  através	  dos	  sentidos.	  Esta	  percepção	  que	  
opera	  dentro	  da	  mente,	  de	  um	  modo	  corrente	  poderá	  chamar-‐se	  de	  sexto	  sentido.	  
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Outros optaram por uma solução onde o acaso teve um papel central, 

construindo uma imagem na folha de papel antes da construção do suporte. Assim, 

depois da imagem estar concluída, realizou-se o harmónio. Deste modo, com o 

harmónio já dobrado e cortado, é de aleatoriedade que é composta cada página do 

objecto. Pois as páginas não foram pensadas como páginas e desse acaso surgiram 

resultados muito interessantes e inesperados como o exemplo apresentado em baixo.  

 
49. Harmónio realizado por uma aluna. 

 

Noutros casos ainda, os objectos foram pensados como um todo, ou seja, as 

páginas do harmónio não exigem uma orientação específica de leitura. 

 

     
50. Harmónio realizado por um aluno. 

  

Os materiais utilizados para a realização de cada harmónio foram vários, 

tintas, canetas, lápis, e também foram utilizadas colagens de papéis e tecidos. Como 

não foram dadas quaisquer orientações nesse sentido, os alunos tiveram toda a 

liberdade para explorar o seu objecto com os materiais que quisessem e que achassem 

mais adequados. 
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51. Duas páginas do harmónio da mesma aluna, 7x10,5 cm, 2014. 

 

Neste exemplo a aluna criou um jogo de imagens e palavras em torno do seu 

tema Ser Parecer, realizado através de colagens de fotografias e de papéis impressos 

com letras dactilografadas.  

 

 
52. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21 cm, 2014. 

 

 Neste harmónio a aluna utilizou colagens de fotografias do processo de 

concretização do seu adereço cenográfico (realizado no âmbito da FCT). Estas 

imagens assemelham-se a pequenos frames dos momentos de concretização da sua 

peça.  

 
53. Capa do harmónio de uma aluna, 10,5x7 cm, 2014. 

 



	   69	  

 Neste harmónio a aluna apropriou-se do seu subtema da FCT, os insectos. As 

imagens escolhidas e utilizadas neste objecto são imagens de asas de insectos. A 

aluna utilizou fotografias coladas, mas também realizou alguns delicados desenhos a 

caneta directamente no papel do harmónio.  

 No entanto, nem todos os alunos optaram por trabalhar sobre os temas 

desenvolvidos na FCT. 

  

 
54. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21 cm, 2014. 

 

 O harmónio desta aluna, por exemplo, debruçou-se sobre o tema da natureza e 

dos ciclos da vida. Através da pintura a guache, de desenhos a caneta e da colagem de 

finos papéis coloridos, a aluna criou um harmónio ilustrado sobre a interacção do 

homem com a natureza e os constantes processos de transformação desta.  

 

    
55. Duas páginas do harmónio de um aluno, 7x10,5 cm, 2014.  

 

Neste harmónio, o aluno trabalhou sobre o tema American Dream. Para isso 

utilizou diversos materiais: colagem de uma imitação de uma nota de um dólar, várias 

colagens de texto impresso com a letra da música Hollywood da cantora Marina and 

the Diamonds (nesta música de carácter satírico podemos ler “ ‘Oh my God, you look 

just like Shakira, No, no, you’re Catherine Zeta’, Actually, my name’s Marina / I’m 

obsessed with the mess that’s America / Hollywood infected your brain, you wanna 
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kissing the rain”), colagem de duas fotografias das cantoras Marina and the Diamonds 

e Lana Del Rey, colagem de pano cru e algumas intervenções desenhadas a caneta 

preta.  

 

 
56. Duas páginas abertas do harmónio de uma aluna, 7x21cm, 2014. 

 

 Neste harmónio a aluna evoca a questão da identidade utilizando, para isso, 

escrita poética da sua autoria, a colagem de diversas imagens fotográficas e também a 

colagem de alguns crochés. Este foi um dos trabalhos onde foi mais notória a 

influência de alguns livros apresentados por mim na primeira aula, pelo modo como a 

aluna utilizou a palavra e alguns elementos em desenho. Este jogo entre a escrita 

poética e o desenho de linha preta, não-figurativo, revelou-se claramente uma 

influência dos livros da artista Catarina Domingues.  

	   As apresentações realizadas no bloco de aulas, por mim e pelos artistas 

convidados, foram de grande utilidade pois deram a conhecer aos alunos o livro de 

artista. A minha apresentação possibilitou não só o conhecimento do formato livro de 

artista e das suas tipologias, como também sugeriu algumas soluções possíveis para a 

concretização do exercício proposto, através da apresentação de alguns exemplos de 

harmónios já realizados.  

A maioria dos alunos conseguiu realizar um objecto conceptualmente 

coerente. Quer os alunos que continuaram a explorar os temas da FCT, quer os alunos 

que optaram por explorar novos temas, conseguiram desenvolver o seu harmónio de 

um modo estruturado, encontrando soluções formais adequadas para os seus 

conteúdos.  

A maior dificuldade encontrada pelos alunos foi escolher os materiais que se 

adequassem à dimensão do formato e à sua natureza. Esta dificuldade detectou-se no 

impedimento de manuseamento de alguns livros, onde a abertura do harmónio é 
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dificultada por demasiadas colagens, ou pela espessura dos materiais colados. No 

entanto, alguns alunos souberam escolher os materiais mais adequados para realizar 

colagens, ou então, o local do harmónio que melhor se adequaria à colagem de um 

material mais espesso, como por exemplo a capa. Curiosamente, a capa e a contracapa 

foi esquecida por alguns alunos que, sem nela operarem qualquer intervenção, a 

deixaram totalmente branca ou apenas com a identificação. 
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Considerações Finais 

 

Para finalizar o presente relatório, irei de seguida apresentar a avaliação dos 

materiais produzidos pelos alunos, apresentar o seu feedback sobre o bloco de aulas 

leccionadas, descrever a minha experiência como membro do júri da Prova de 

Aptidão Artística desta turma e, por fim, farei uma breve reflexão sobre o Projecto de 

Estágio realizado. 

 

Os materiais produzidos pelos alunos distinguiram-se pelo modo 

personalizado como cada um interpretou o enunciado. Partindo de um princípio 

comum, o suporte em formato de harmónio, o aluno deveria ser capaz de desenvolver 

o seu objecto livro, individualmente, com intenções e objectivos definidos por si. É 

nesta perspetiva que irei analisar e avaliar os resultados obtidos. 

E, embora não tenha avaliado os resultados obtidos pelos alunos oficialmente, 

atribuindo notas a cada trabalho, realizei uma tabela de parâmetros de avaliação que 

poderiam ter sido usados para este bloco de aulas. 

 

Interpretação e realização do enunciado. 30% 

Adequação dos materiais ao suporte. 10% 

Coerência temática/conceptual. 15% 

Utilização correcta dos materiais. 15% 

Qualidade do objecto total. 30% 

 

 Depois de observar todos o livros produzidos pelos alunos, dividi-os em 

quatro diferentes categorias: excelentes, bons, satisfatórios e não satisfatórios. 

Começando pelos resultados excelentes, de todos os livros realizados destaquei quatro 

como sendo acima do bom. Estes quatro livros, para além de serem muito bem 

pensados e organizados de acordo com a sua tipologia, são também muito coerentes 

em termos gráficos. São, de todos os resultados, os que apresentam um maior cuidado 

na concretização, na escolha dos elementos, na composição e no rigor gráfico. Dois 

deles estão intimamente ligados com os projectos da FCT desses alunos, enquanto os 

outros dois apresentam temas distintos da FCT escolhidos individualmente (cf. Anexo 

4). 
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 Os livros classificados como bons correspondem à grande maioria dos 

objectos realizados. De um modo geral, todos os alunos, autores destes livros, 

concretizaram o seu objecto correctamente, adequando a forma aos conteúdos 

escolhidos. Alguns tiveram mais preocupações gráficas que outros, sendo que alguns 

não se preocuparam muito com o aspecto da capa e contracapa ou com a sujidade 

resultante da utilização descuidada dos materiais. 

Existiram dois resultados satisfatórios, realizados por alunos desmotivados 

durante a realização do exercício proposto. Num dos casos, a aluna concretizou 

algumas experiências apenas na segunda aula, mas nunca quis entregar o resultado 

final como os outros colegas. Embora a desmotivação da aluna, o harmónio por ela 

realizado correspondia aos objectivos estabelecidos para o exercício. No segundo 

caso, mais interessante de analisar, a aluna realizou o exercício na primeira aula, com 

o mínimo empenho e motivação, durante os primeiros quinze minutos da aula. 

Salpicando uma folha de papel com gotas de tinta da china preta e posteriormente 

realizando o harmónio, a aluna acabou por concretizar o objectivo do enunciado, com 

sucesso, pois o resultado foi inesperadamente interessante (cf. Anexo 5). 

Destaca-se também um outro resultado satisfatório em que o objecto livro não 

foi conseguido, devido às opções gráficas e ao processo de realização escolhido pelo 

aluno. A leitura deste objecto não é conseguida pois o aluno, optando por criar uma 

imagem total, antes da dobragem e corte do papel e que devido ao seu pormenor ao 

ser cortada e dobrada para a realização do harmónio impede a sua leitura.  

 Nos resultados que avaliei como não satisfatórios, a falta de cuidado na 

concepção e na concretização do objecto são características comuns. Em três dos 

harmónios avaliados como não satisfatórios (cf. Anexo 6) detectei problemas na 

escolha dos materiais, na composição formal do objecto harmónio e na escolha do 

lettering. No primeiro exemplo, os materiais escolhidos e colados pela aluna não se 

adequam ao formato pois impedem uma interação fácil com objecto, dificultando a 

sua abertura. Para além disso, não existiu rigor na colagem dos materiais. No segundo 

exemplo, o aluno utilizou grandes superfícies pintadas a acrílico o que dificulta a 

visualização de todas as páginas do harmónio, pois impede o seu manuseamento. Este 

aluno também não foi cuidadoso na escolha das letras que compõem este harmónio. 

No terceiro exemplo, o harmónio realizado pela aluna é graficamente equilibrado mas 
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a colagem dos materiais também não foi bem concretizada, o que demonstra pouca 

atenção no acabamento do objecto.   

O bloco de aulas realizado com a turma foi positivamente recebido pelos 

alunos. A turma foi bastante receptiva e entusiasta. No entanto, para a obtenção de um 

feedback mais específico, na última aula, pedi-lhes que realizassem um pequeno 

questionário anónimo sobre o bloco de aulas (cf. Anexo 7). Neste questionário 

constavam as seguintes quatro perguntas: Foi clara a caracterização das 

potencialidades do livro de artista?; Foi clara a distinção entre a liberdade criativa do 

livro de artista em contraste com as especificidades necessárias de um portfólio?; O 

que gostaste mais na execução do exercício?; O que gostaste menos?. As duas 

primeiras questões foram respondidas positivamente por todos. As respostas à terceira 

pergunta variaram entre: a criatividade; a liberdade; o conhecimento deste tipo de 

edições; a visualização dos resultados da turma depois da concretização. Na última 

questão, parte da turma respondeu que não houve nada de que não gostou e a outra 

parte respondeu que não gostou da tipologia harmónio nem da sua pequena dimensão. 

  

Este questionário foi-me bastante útil para perceber se os meus objectivos com 

o exercício tinham sido conseguidos. Assim, para além dos resultados terem sido 

bastante satisfatórios, pude perceber o modo como cada aluno se envolveu com o 

exercício e quais as limitações que sentiu. 

  

 A intervenção junto da turma não terminou com o Projecto de Estágio. Como 

a minha presença nas aulas de Projecto e Tecnologias foi constante durante todo o ano 

lectivo, primeiro como observadora e posteriormente como professora estagiária, fui 

convidada pelos professores da disciplina a integrar o júri da Prova de Aptidão 

Artística. Fazer parte deste júri consiste em assistir a todas as apresentações dos 

alunos e, de seguida, avaliar os projectos apresentados. Cada aluno apresenta o seu 

projecto oralmente durante 15 minutos. Após esta breve apresentação o júri pode 

intervir fazendo questões que esclareçam algum elemento que não tenha sido claro 

durante a apresentação. Quando todas as apresentações terminam, o júri externo, que 

consiste em dois elementos (do qual fazia parte) e o júri interno, outros dois 

professores da escola que não são os professores da disciplina, reúnem para o 

lançamento de notas. Estas notas são dadas segundo uma ficha de critérios de 

avaliação (cf. Anexo 8) das Provas de Aptidão Artística. 
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 Esta experiência foi muito enriquecedora, pois pude integrar um processo de 

avaliação e fazer activamente parte da discussão das notas de cada projecto. Durante a 

avaliação pude constatar que os critérios de avaliação eram demasiado vagos, o que 

por vezes gerava desigualdade entre alunos. Esta falta de objectividade dos critérios 

proporcionou nalguns casos a sobrevalorização do discurso oral em relação à própria 

qualidade do projecto e do portefólio dos alunos.  

Durante a minha experiência enquanto aluna do ensino artístico secundário e 

superior, pude constatar que uma das características essenciais num professor é a 

dedicação e a vontade de perceber projectos (e pessoas). Disponibilizar-se a 

compreender as intenções criativas de cada aluno e acompanhá-lo nessa caminho que 

é o processo criativo. Esta compreensão integral do processo criativo acontece 

essencialmente pelo professor/artista, pois também ele diariamente constrói o seu 

próprio percurso. E por isso, na relação entre o professor e o aluno, o aluno sente-se 

identificado com o professor durante o processo criativo. É importante para o aluno 

ouvir alguém que também cria, que também constrói, destrói e reconstrói. Um dos 

factores mais importantes na minha aprendizagem enquanto artista foi ter encontrado 

professores/artistas com quem me pude identificar desse modo.  

Enquanto futura docente acredito que o essencial seja a proximidade com o 

aluno para melhor ser o acompanhamento de cada projecto. No âmbito artístico, é 

necessário acompanhar os alunos em todas as etapas do projeto artístico, auxiliando-

os, mas, ao mesmo tempo, dando-lhes autonomia de pensamento e de execução. É 

também indispensável o acompanhamento individualizado, a adaptação de soluções 

para cada caso, e também o fornecimento de referências para as especificidades do 

projeto de cada aluno. Deste modo, quanto maior for a sensibilidade do professor ao 

aluno, e a sua proximidade, melhor vai ser o seu desempenho.  

A minha prática artística esteve sempre presente neste projecto quer no modo 

como pensei o projecto quer no modo como acompanhei os alunos na concretização 

do mesmo. A minha actividade como artista, como conhecedora do processo criativo 

fundiu-se na minha actividade enquanto professora. O tema sobre o qual dediquei o 

bloco de aulas, assim como questões formais e conceptuais relacionadas com a 

concretização do objecto livro, são também minhas, são também assuntos com os 

quais me deparo na realização do meu trabalho artístico.  

O contacto com esta turma foi também muito enriquecedor para mim, pois 

devido à motivação dos alunos e à dedicação que mostraram durante a concretização 
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do exercício, foi muito interessante acompanhar individualmente cada um. Neste 

acompanhamento individualizado foi importante ouvir cada aluno, perceber os seus 

objectivos e motivações, e também fornecer ferramentas45 para a realização do 

trabalho. 

A realização do Projecto de Estágio neste escola foi uma experiência muito 

enriquecedora quer como futura docente quer como artista plástica. A possibilidade 

de trabalhar com jovens numa fase de experimentação e de descoberta foi muito 

estimulante para mim durante todas as fases deste Mestrado e especialmente durante a 

Prática Lectiva Supervisionada.  

A Escola António Arroio é frequentada por um grupo de alunos curiosos pelo 

universo criativo ainda por descobrir. Esta jovem curiosidade sente-se não só no 

contacto com os alunos, como também através de todos os eventos, exposições e 

conferências que acontecem na escola e que enchem as paredes de cartazes 

informativos. É certamente uma escola diferente, uma escola com vida, que contagia  

quem por lá passa. Assim como se pode ouvir em momentos festivos: “Não misturem 

o trigo com o joio, esta é a António Arroio!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Fornecer	  referências	  de	  obras	  e	  de	  autores,	  sugerir	  os	  materiais	  mais	  adequados	  a	  cada	  projecto,	  orientar	  
a	   paginação	   e	   a	   composição	   formal	   de	   cada	   página,	   apresentar	   soluções	   para	   o	   lettering	   e	   ajuda	   na	  
concretização	  de	  brainstormings.	  
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