
As imagens atravessam os meus olhos e caminham para além de mim. (1)  
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
À PROCURA DE UM OUTRO CORPO 
Luísa Ferreira 
 
Rosalina e Joaquim 
Escuro. 
Figuras paradas no tempo a olhar para nós. A olhar umas para as outras. Seres desconhecidos em suspensão. 
Herança de um tempo. 
 
1992 
Série de fotografias que resultou de um diálogo longínquo com as esculturas de Rosalina Passos e Joaquim 
Passos em São Brás de Alportel.  
Quatro entradas de luz num armazém. Uma porta coada de luz verde pela vegetação. Outra porta com a luz 
caiada pelo branco das ruas estreitas. Uma clarabóia de luz. 
Na casa da antiga Farmácia Passos mais luz vinda da açoteia iluminava o rosto de uma mulher. Outros dois 
seres sobre os tons cor-de-rosa do estuque. 
 
2014 
Vinte anos depois retomar o diálogo com os negativos realizados nessa época, nesse momento documental. 
Convocam-se as esculturas através da repetição de figuras, através de afirmações e das próprias esculturas 
restauradas, sem pó, sem teias de aranha onde podemos ver toda a sua potência. 
Duas esculturas representativas da obra de Joaquim e de Rosalina integram a exposição na sala do Museu do 
Trajo. Fragmentos de esculturas, rostos, encontram-se no Museu e na antiga Farmácia Passos. 
Um homem em torsão após tortura da autoria de Joaquim; de Rosalina uma escultura branca, o “Bioco”, 
peça de vestuário algarvio proibido nos finais do século XIX pelo Governo Civil do Algarve, a mulher que 
se tapava para ser livre. Um outro bioco dado a descobrir pelo Director do Museu do Trajo, Emanuel 
Sancho, integra a exposição. Um terceiro bioco vestido por Luanna Jimenes nos dias 1 e 2 de Agosto, na 
ocasião da inauguração da exposição À procura de um outro corpo. 
Na rua a presença destes seres fotografados e instalados no espaço público num percurso entre a antiga 
Farmácia Passos e o Museu. Junto ao armazém onde se encontravam guardados e nos muros caiados de 
branco do quintal. Em frente à igreja umas carantonhas desafiam os visitantes. Ainda em três edifícios 
abandonados integram-se fotografias de esculturas. 
MEMÓRIA 
Algumas destas esculturas já se desfizeram, desapareceram. Como os seus autores.  
Fica a memória de todos em nós através da fotografia, da transmissão oral e do documento imaterial. 
 
As visibilidades não se definem pela visão, mas são complexos de acções e paixões, de acções e reacções, 
complexos multi-sensorias que vêm à luz. Como diz Magritte numa carta a Foucault, aquilo que se vê e que 
pode ser descrito visivelmente é o pensamento. (2)  
 
Gilles Deleuze  
 
 
(1) Sophia de Mello Breyner Andresen, As Grutas, Livro Sexto, 1962. 
(2) Gilles Deleuze, Foucault, [1986], Lisboa, Edições 70, trad. Pedro Elói Duarte, 2005, p. 83. 

 



IMAGEM DA ARTE: CORPOS SUSPENSOS, ROSTOS SEM CORPO, E AS IMAGENS DE 
ESCULTURA DE LUÍSA FERREIRA 
Margarida Medeiros 
 
A relação da escultura com a fotografia é tão antiga como a invenção desta. Fox Talbot (1800-1870), um dos 
inventores da fotografia, celebrizou o busto de Patroclo  num jogo dramático de luz e sombras, no quadro do 
qual o olhar intenso, de pedra, do personagem esculpido parecem torná-lo numa pessoa viva. Também 
Daguerre, o inventor francês do processo que tomaria o seu nome, realizou um dos seus primeiros 
daguerreótipos, em 1837, tendo por objecto um conjunto de figuras de gesso (cabeças de anjos) e outros 
elementos sabiamente colocadas sob a luz de uma janela, conhecida pelo título “L’Atelier de l’Artiste”.  
Em parte pela rigidez da postura, as esculturas, estátuas e elementos arquitectónicos eram também preferidos 
por razões técnicas, mas o resultado obtido é sempre de algum modo enigmático e assombroso. 
Contemporâneos da Arqueologia, os fotógrafos do século XIX sentiram-se particularmente atraídos pelas 
ruínas e fragmentos que enchiam os Museus, e a partir do aparecimento da indústria estereoscópica, a 
produção de cartões com imagens de esculturas dos grandes Museus disparou consideravelmente, já que a 
estereoscopia permitia a sensação de volume que a simples fotografia não proporcionava. 
No entanto, a fotografia de escultura não se confina a esse ideário melancólico ou de interesse pela ruína que 
moveu muito da fotografia oitocentista (muitas vezes associada a expedições). Ao longo do século XX, a 
relação entre escultura e fotografia continuou a desenvolver-se tomando novas direcções. O conhecido 
exemplo das fotografias realizadas por Brancusi das suas esculturas, no atelier, é dessa relação um exemplo 
paradigmático, ao qual podemos associar um sem número  de exemplos históricos (Man Ray e Marcel 
Duchamp, por exemplo). Poderíamos mesmo incluir nesta categoria as fotografias de Edward Weston dos 
pimentos, apenas para evidenciar a inteligibilidade proporcionada/produzida pela fotografia sobre os 
objectos tridimensionais em grande plano.  
Os exemplos são inúmeros e inúmeros também os estilos e propósitos com que a escultura serviu à fotografia 
ou o contrário. O que está em causa aqui, entretanto, é a forma como a fotografia inscreve a escultura, o que 
dela faz. Esta ‘forma’ é sempre uma forma metonímica: a escultura é por definição irrepresentável no espaço 
bi-dimensional, ou pelo menos irrepresentável do mesmo modo que pela percepção do olho humano. Tal 
como acontece com a fotografia de arquitectura, que nos dá sempre essa visão fragmentada, parcial, 
grandemente construída, dos edifícios e obras arquitectónicas — Le Corbusier preocupava-se muito com as 
fotografias dos seus projectos e por vezes manipulava-as — também a fotografia de escultura recria esta 
como algo de outro, uma imagem cujo referente é captado de acordo com uma série de coordenadas 
subjectivas que o transformam.  
Poder-se-á dizer isso de toda a fotografia, mas o que se passa é que a escultura, sendo uma arte 
tridimensional por excelência, é sempre recebida no plano da fotografia como bi-dimensional e assim o que 
contemplamos, mais do que com a fotografia de uma pintura, é uma recriação por parte do fotógrafo: ponto 
de vista, iluminação, escolha do plano, etc. Isto tudo para dizer que a fotografia de escultura, através desse 
processo de fragmentação e recomposição, muito frequentemente nos remete mais para o olhar do fotógrafo, 
para o excesso incutido ao objecto, do que para o próprio objecto escultórico.  
O trabalho de Luísa Ferreira sobre as esculturas realizadas por Rosalina e Joaquim Passos reiteram essa força 
que a imagem fotográfica incute à percepção da escultura. Rosalina Passos (1880-1958) era natural de São 
Brás de Alportel e durante toda a sua vida ocupou-se de escultura em barro de figuras humanas do seu 
quotidiano, rostos como que apanhados no meio de um instantâneo. Mais tarde, o seu filho Joaquim (1917-
1980) seguir-se-lhe-ia nesta vocação escultórica, num estilo muito  próximo do modernismo e do neo-
realismo. Hoje, as esculturas de ambos estão guardadas num acervo da família e uma pequena parte foi agora 
exposta em articulação com as fotografias que Luísa Ferreira realizara nesse mesmo depósito há 20 anos 
atrás, a pedido da sua neta e sobrinha. As fotografias de Luísa Ferreira foram expostas no Museu do Traje do 
Algarve, em São Brás de Alportel, na antiga Farmácia Passos (hoje desactivada) e espalhadas pelas ruas da 
Vila, surpreendendo o visitante em certos pontos pela forma como estão enquadradas na arquitectura da vila 
e na referência aos lugares habitados pelos escultores.  Este aspecto é essencial, já que a escolha deste ano 
para esta exposição foi justamente sugerida pelo centenário da elevação de São Brás de Alportel a sede de 
concelho (1914), em pleno período republicano. 
Por outro lado, a instalação das fotografias no Museu do Traje de São Brás de Alportel e na casa da antiga 
Farmácia obedeceu a uma estrutura dialógica. Algumas das esculturas originais foram colocadas perto das 
fotografias de Luísa Ferreira que a elas se referem; ou uma escultura, por exemplo, uma cabeça vestida com 
um traje (que tinha a designação de «bioco» em terras algarvias e que permitia às mulheres, tapando 
completamente a cara, saírem à rua sozinhas) foi colocada no Museu, onde existe, embora noutra sala, um 



exemplar desse traje. Este diálogo entre a escultura original e a fotografia que a ela se refere, ou, como no 
caso do bioco, com um exemplar desse traje, é um dos pontos fortes desta intervenção, já que mobilizam um 
diálogo extremamente pertinente entre imagem, património cultural e expressão artística. Esse é sem dúvida 
um dos aspectos mais interessantes da montagem destas fotografias e de todo o processo que levou à 
descoberta, fotográfica, deste espólio. A fotografia, ao apropriar-se do espólio, resgata-o do esquecimento 
mas, ao mesmo tempo,  enquanto mediação, afasta-nos dele criando outro discurso, outro olhar, outra 
linguagem. 
Luísa Ferreira, fotógrafa com um percurso tão singular como produtivo, sempre aliou à prática documental a 
sua aptidão para a instalação. Uma das suas primeiras exposições foi a instalação “...a chave das docas”, em 
1993, de fotografias (polaroids deformadas e ampliadas) da zona ribeirinha de Lisboa, em contentores com 
uma instalação sonora realizada por Miguel Santos. Outros como “A orla da cidade”, exposto em 2004 em 
Santa Apolónia, ou o projecto “Salgueiral”, desenvolvido em Vila Velha do Ródão, são exemplos dessa 
forma ‘interdisciplinar’, sinestésica, espacial, com que Luísa Ferreira olha e desenvolve os seus projectos 
fotográficos. Para além desta, outras exposições que realizou, ao longo da sua considerável carreira como 
artista, revelaram sempre este interesse pela construção de um sistema ambíguo de recepção das fotografias, 
explorando o seu lado simultaneamente documental e evasivo, poético, metafórico.  
Um dos elementos que Luísa Ferreira frequentemente utiliza é a legendagem, ou a associação de textos, 
fazendo interagir, no olhar do espectador, uma imagem e um conceito, que aumentam a complexidade da 
percepção da imagem. O seu trabalho manifestou sempre uma enorme versatilidade na capacidade de usar o 
estatuto documental da fotografia (como aqui, realizando ‘o registo’ de esculturas desta colecção da família 
Passos) de forma a transcendê-lo. Um exemplo é o trabalho de perfil estritamente documental, “Há quanto 
tempo trabalha aqui?”, uma série da qual expôs parte no Arquivo Fotográfico Municipal em 2005 e que 
resulta de uma pesquisa de vários anos sobre as lojas antigas dos bairros lisboetas e dos seus funcionários. 
As imagens, realizadas de um modo geral no enquadramento clássico do retrato, são acompanhadas de uma 
espécie de subtítulo, ou de legenda que reproduz uma frase desses mesmos funcionários, o que contribui para 
que o espectador ultrapasse a superfície voyeurista da imagem para se colocar face a face com estes 
personagens. É nesta linha de entrelaçamento entre o documental (Luísa Ferreira foi profissional do 
fotojornalismo em grandes jornais e agências durante muitos anos) e o ficcional, ou alegórico, que se insinua 
toda a originalidade do seu trabalho. 
Também aqui, na instalação das fotografias em São Brás, o olhar de Luísa Ferreira sobre estas esculturas, à 
época guardadas numa arrecadação, e que estiveram encerradas cerca de 60 anos nas instalações da antiga 
Farmácia Passos, como que paradas e mortas, porque isoladas do olhar, convoca uma aproximação aos 
personagens e rostos esculpidos que é também, de alguma forma, uma remediação — as fotografias foram 
tiradas 20 anos antes. Elas criam uma espécie de duplicação antagonista: enquanto as esculturas se parecem 
muitas vezes com fotografias instantâneas, dado que retratam expressões, situações do quotidiano (como 
alguém com uma dor de dentes), sobretudo as de Rosalina Passos, embora uma mesma força expressiva se 
encontre nas esculturas do filho —, as imagens de Luísa Ferreira convocam um outro tempo, já não 
instantâneo mas demorado, reflexivo, e que resulta do encontro com este arquivo escultórico esquecido. 
 
Esta forma de desenterrar as esculturas e colocá-las sob a luz (no museu e na antiga Farmácia, bem como nas 
ruas da vila), sob o olhar do seus habitantes e visitantes, vem de encontro à vocação original da fotografia, 
que desloca os objectos para fora do seu espaço e do seu tempo. A consequência disto é sempre paradoxal, e 
esse paradoxo é bem evidente nestas imagens de escultura. Por um lado as fotografias vêm actualizar esses 
objectos, distribuí-los, torná-los presentes ao nosso olhar, vivificá-los. Permitem-nos contactar com um 
património enterrado num espaço privado, descobri-lo, incorporá-lo no nosso imaginário. Por outro vêm 
apresentá-los enquanto objectos de um passado longínquo, confrontando-nos com um tempo e uma vivência 
passados e transformando-os em ‘fantasmagorias’. 
Constituindo uma espécie de “regresso dos mortos” (como falava Barthes), uma vez que as esculturas de 
Rosalina e Joaquim Passos se referem certamente a pessoas que elas mesmas já não circulam entre os vivos, 
elas assumem esse carácter espectral. Por outro lado, as magníficas fotografias de Luísa Ferreira, que 
contornam a mera relação documental para se tornarem obras de pleno direito, reforçam, pela forma como as 
enquadram e distribuem, num jogo de visualização fragmentada e fragmentadora, esse aspecto de ‘almas de 
um outro mundo’.  
Assim, a exposição/instalação das fotografias de Luísa Ferreira vem enunciar a relação que hoje temos com a 
fotografia, numa época pós-digital: uma experiência essencialmente marcada pela ideia de ruína, isto é, de 
inevitável morte das imagens e de nostalgia de um tempo onde, ainda assim, as fotografias se pareciam com 
esculturas. 



CONTRIBUTOS PARA OUTRAS LEITURAS 
Graça Passos 
 
SOBRE AS ESCULTURAS 
Permaneceram encerradas cerca de 60 anos nas instalações da antiga farmácia Passos situada na R. Gago 
Coutinho nº 53 (loja) e na R. Teófilo Braga 29 (armazém) em São Brás de Alportel, no sul de Portugal. Mas 
foi a casa defronte da igreja matriz que abrigou o nascimento destes seres que começaram por ser moldados 
em barro cru por Rosalina Passos que aí vivia com a família. Por volta de 1920, as salas que davam para a 
igreja começaram a encher-se de bustos que ela aninhava nas colunas de madeira, usadas naquela época para 
receber as floreiras meticulosamente arranjadas pelas mulheres (apenas) donas de casa, guardiãs da beleza e 
do bem-estar do lar. Estas salas foram-se transformando numa espécie de galeria exótica em que, para além 
destas figuras que espreitavam a igreja através das janelas, não existia mais nenhuma peça de mobiliário. Na 
vila esta era uma das casas que mantinha a tradição de montar caprichadamente o presépio, destacando-se 
pela exuberância das figuras moldadas em tamanho natural. O Padre Cunha Duarte refere que este presépio, 
único na região, era visitado por gente de todo o Algarve. (1) Em São Brás, ainda hoje, os mais velhos se 
lembram destas figuras quando as visitavam na quadra natalícia ou, ao longo do ano, após a missa ou a 
catequese. Foi também esta casa que abrigou o filho mais novo de Rosalina Passos regressado dos 
calabouços da PIDE (Policia de Informação e Defesa do Estado) em 1938. Joaquim Passos, o jovem e 
brilhante estudante finalista de engenharia, com apenas 21 anos tinha acabado de ser barbaramente torturado 
pela polícia política de Salazar, mantendo a recusa em atraiçoar as suas convicções políticas. Chegado a São 
Brás mergulhou no contacto com a pintura e a música, mas foi a escultura que deu forma à sua intensa 
pulsão criativa. Sabe-se que os trabalhos de ambos foram mostrados em exposições tanto no Algarve como 
em Lisboa mas o estudo da sua obra está por fazer.  
Supõe-se que a maior parte dos trabalhos de Joaquim Passos terão sido realizados entre a saída da prisão e a 
altura em foi submetido a uma cirurgia cerebral. Esta operação - a lobotomia ou leucotomia – hoje interdita, 
foi considerada na altura uma cura milagrosa para problemas mentais mas, ao contrário das expectativas, os 
seus efeitos redobraram o sofrimento de todos. Por volta dos anos 50 a família saiu desta casa e o acumular 
de outras vicissitudes levou à interrupção do contacto directo com este vasto espólio. Apesar disso estas 
obras nunca foram esquecidas em São Brás de Alportel. As crianças empoleiravam-se para as observar pelos 
postigos escancarados do armazém e os adultos reviam-nas através das janelas poeirentas da farmácia 
encerrada. A presença velada destes seres manteve o eco da eterna tensão entre o poder criativo da vida, a 
violência e o sofrimento, elaborando continuamente a tessitura deste lugar alojada no imaginário local com 
um misto de mistério, admiração, curiosidade e medo. Os vestígios da actividade intensa desta família, quer 
no campo das artes quer no campo da política, foram-se cobrindo pelo manto espesso da tristeza, do 
abandono e do esquecimento que o tempo foi urdindo lentamente, tornando-os invisíveis. 
 
No final dos anos 80 os esforços para encontrar soluções adequadas à preservação destes trabalhos foram 
infrutíferos. Doze anos mais tarde as infiltrações no telhado do armazém que abrigava a maior parte do 
espólio clamavam por obras urgentes, mas à remoção das esculturas opunha-se o seu estado precário. A 
urgência de documentar as obras desembocou finalmente no levantamento fotográfico realizado por Luísa 
Ferreira em 1992. Para algumas peças essa é, agora, a única prova da sua existência pois a reparação do 
telhado, feita já em 2012, foi-lhes fatal. É uma parte daquelas fotografias que constitui a exposição À 
Procura de Um Outro Corpo.  
Actualmente aquele espólio encontra-se à guarda do Museu do Trajo, mediante acordo estabelecido com a 
família, que encontrou na pessoa do actual director – Emanuel Sancho - a sensibilidade e disponibilidade 
necessárias à sua concretização. O estabelecimento de um protocolo entre este museu e o Museu Municipal 
de Faro possibilitou o restauro das esculturas, estando-se já a trabalhar no sentido de as exibir publicamente 
em 2016. 
A comemoração do centenário do concelho, com a sua forte dimensão simbólica, criou o contexto adequado 
ao desvelamento desta obra pondo fim a trinta anos da busca de respostas adequadas à valorização, 
preservação e fruição deste património. 
Esta exposição constitui a primeira fase de um processo que culminará com a criação de condições que 
devolvam este património ao convívio do público. O interesse da crítica de artes plásticas Luísa Soares de 
Oliveira, que publicou um extenso artigo no jornal Público, e do historiador de arte Gonçalo Couceiro que 
iniciou já um estudo sobre a obra destes escultores, fortalecem a esperança de concretizar aquele objectivo. 
 
SOBRE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E O CENTENÁRIO DO CONCELHO 



A fundação do concelho em 1914 ocorreu na sequência das vitórias do movimento republicano a nível 
nacional, norteado pela trilogia de valores saídos da Revolução Francesa - liberdade, igualdade e 
fraternidade. Em S. Brás de Alportel este movimento tinha colaboradores activos na família Passos – 
Bernardo Passos pai, Bernardo Passos filho, Boaventura Passos, Virgílio Passos pai - que se empenharam 
entusiasticamente na promoção do ideário republicano  a nível local, inspirados pela possibilidade de criação 
de um mundo melhor para todos. 
Curiosamente, passados 100 anos, a urgência de nos empenharmos na criação de um mundo melhor está 
cada vez mais na ordem do dia. A subida significativa do nível de vida das populações tem mascarado a 
perda progressiva de autonomia num processo tão subtil que torna quase impossível a sua identificação. A 
abundância, imagem de marca da sociedade capitalista, afinal é aparente e oculta a face negra deste modelo: 
um empobrecimento galopante de recursos (materiais e imateriais) a uma escala tal que ameaça já a 
sobrevivência do próprio Homem. A perda de autonomia é de tal ordem que estamos (quase) convencidos 
que não podemos viver fora da lógica capitalista. Parece, pois, não haver futuro. Ao longo destes 100 anos a 
obsessão e fascínio pelo dinheiro e pelo poder, a perda de diversidade (natural e cultural), o aumento da 
burocracia e do controle, operaram uma inversão de valores que explica a desumanização em curso. Torna-se 
cada vez mais evidente que o dinheiro e a tecnologia, criados para dar mais liberdade ao Homem, tendem 
agora a subjugá-lo, determinando e condicionando a sua vida, e paradoxalmente, reduzindo cada vez mais a 
tão almejada liberdade. A capacidade de tomarmos em mãos o nosso destino reduz-se a olhos vistos. Na 
opinião de A. Jappe (2) a solução libertadora está cada vez mais longe uma vez que a “colonização interior” 
que o capitalismo tem operado retira ao indivíduo “os pressupostos subjectivos de uma libertação e, portanto, 
o desejo que esta ocorra, porque interiorizou o modo de vida capitalista (concorrência, rapidez, êxito, etc). 
As suas contestações prendem-se, em geral, com o medo de ser excluído desse modo de vida, ou de não 
conseguir alcançá-lo; muito mais raramente, com a sua rejeição pura e simples”. Este autor considera que a 
actual crise anuncia o fim deste sistema e defende que o capitalismo é, “de modo cada vez mais evidente, 
uma sociedade governada por mecanismos anónimos e cegos, automáticos e incontroláveis da produção de 
valor. Todos parecem ser simultaneamente actores e vítimas deste mecanismo, embora os papéis 
desempenhados e as recompensas obtidas possam, naturalmente, não ser os mesmos”.  Mas é preciso 
relembrar (sempre) que, apesar de todos os riscos, a rotura do sistema capitalista está também prenhe de 
oportunidades de iniciar algo de verdadeiramente novo. Como fazê-lo? Ainda não se sabe, mas é importante 
não esquecer o património das sociedades pré-capitalistas e o vasto trabalho teórico e prático (3) em que nos 
podemos apoiar e que se iniciou como reacção ao surgimento do capitalismo (Nietzsche, H.D.Thoreau, 
William Morris, Aldo Leopold, Rachel Carson, E.F. Schumacher, Clube de Roma, Fritjof Capra, Serge 
Latouche, Tim Jackson, Carolyn Steel … ). As actuais movimentações de cidadãos à escala mundial – 
primavera árabe, acampadas/indignados, movimento ‘occupy’, etc. - expressam a urgência de ensaiar novas 
formas de vida ao mesmo tempo que se vem tornando claro que a grande mudança - a emergência do novo - 
tem de passar por uma mudança voluntária a nível individual. Como escreveu J. Rancière, “o homem que 
obedece à razão não tem necessidade de leis nem magistrados” (4). Essa mudança passará, entre outras 
coisas, por: A- valorizar o “ser” em detrimento do “ter” ; B- substituir a visão reducionista e fatalista do 
mundo por uma visão centrada na complexidade, no poder criativo da vida e na “igualdade da inteligência 
humana” (4); C-  alterar a nossa relação com a natureza, ou seja, compreender que a natureza não pertence ao 
Homem mas é o Homem que pertence à natureza; D- descobrir que o que tomamos por realidade não é dado 
à partida, tudo está em aberto quando se impede que o medo reduza as possibilidades; E- recusar o trabalho 
sem sentido que nos dá apenas dinheiro em troca do esvaziamento interior que nos conduz à “escravatura 
voluntária”; F- abandonar a ideia estática da realidade e exercitar continuamente com alegria a boa fé e a 
autonomia. O novo surgirá e fará surgir um novo corpo. Um corpo que integre a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade, mas também a complexidade/diversidade, a autonomia e a interdependência em equilíbrio. 
Entretanto, precisamos de manter a suspensão entre a morte do velho e o nascimento do novo. Precisamos de 
praticar o “ não saber” pois a pressa, a fuga para a frente, arriscam a emergência de algo monstruoso que está 
a encontrar condições cada vez mais favoráveis. Esse algo monstruoso é uma das muitas camadas da 
realidade actual. Já existe materializado no desenvolvimento das democracias de baixa intensidade (5) que se 
transformarão em sociedades do horror, tão bem descritas por autores como Orwell e Huxley e que já foram 
ensaiadas na Alemanha nazi e na União Soviética comunista. A quem achar que exageramos lembramos, a 
nível nacional, a gentrificação da baixa lisboeta, ou a acção persecutória da ASAE e, a nível internacional, as 
negociações em curso do acordo de livre comércio EUA/Europa (conhecido pela sigla TTIP), as sucessivas 
investidas na mercadorização e privatização dos bens comuns – água, sementes, florestas, etc, etc. 
Este centenário abre um espaço de reflexão precioso para exercitar a coragem necessária para “ver” o que se 
passa e alimentar a nossa capacidade de análise crítica e de acção. A compreensão do que se passou ao longo 



destes conturbados 100 anos, em que a intensidade da esperança foi igualada pela intensidade da opressão, é 
fundamental para a aquisição da firmeza e lucidez necessárias à invenção do novo. Mas o novo não pode 
surgir da actual fuga para a frente, terá de nascer do que nós somos e do que temos, tem de nascer do que já 
cá está pois o “Futuro foi assim” como tão bem lembra o c.e.m. (6). 
Como é que estas reflexões genéricas se traduzem na realidade de São Brás? Pensemos, por exemplo, na 
perda provocada pela não inclusão de São Brás no traçado da via férrea por volta dos anos 30, arrastando a 
deslocação da indústria corticeira para zonas com melhores acessos. Na altura, constituiu uma forte 
machadada no progresso do concelho que continua a ser lamentada. Mas será esta a leitura a fazer em 2014? 
Num contexto em que a maior parte do Algarve foi destruído pela febre do lucro, criando perversões como 
Albufeira e Quarteira (7), o que foi uma perda não será agora uma valiosa oportunidade de usufruir o que foi 
preservado pela inexistência do progresso industrial então almejado?   
É necessário relembrar continuamente aquilo que falhou na corrida ao progresso associada à procura 
desenfreada do que é prático, do que dá menos trabalho. E é necessário ter presente quanto isso tem reduzido 
as dimensões ética e estética para nos apercebermos o quanto precisamos de as defender. Precisamos de 
lembrar (continuamente) que a intensificação dessa sua redução questiona a existência da própria natureza 
humana.   
Acreditando que a potência deste momento na vida do concelho não ficará reduzido às formalidades 
inerentes a este tipo de comemorações, produzimos esta exposição – À Procura de Um Outro Corpo- 
reafirmando o desafio de capitalizar as vivências passadas para tecer um mundo melhor para todos. 
Em S. Brás de Alportel parece subsistir uma preciosa inclinação para a alegria. Talvez fruto da relação 
íntima com a força anímica da serra, do exercício do carinho pela terra generosa que nos alimenta a nós e à 
miríade de seres que a povoam e a mantêm viva. Na parte velha da vila a escala humana do casario, que a 
mercadorização, o abandono e as portas de alumínio ainda não conseguiram destruir, convida a uma vivência 
de bem-estar há muito esquecida pelos corpos da cidade. Aqui a serenidade e o silêncio afinam-nos a 
percepção, os sentidos. A relação com o chão torna-se mais intensa e intuímos a força do que é horizontal, do 
lado a lado, por oposição à escala desumana e à opressão da verticalidade ligada às hierarquias cada vez mais 
valorizadas socialmente. Aqui parece ser mais difícil praticar a competição, a desconfiança. A admiração 
viva pelo poeta da bondade que foi Bernardo Passos parece confirmar o desejo renovado em confiar, em 
exercitar a fraternidade. 
 
SOBRE A ARTE COMO FORMA DE CONHECIMENTO 
Quando pensamos em arte e resolvemos não nos contentar com o que surge de imediato, decidindo adentrar 
o território que convoca, somos surpreendidos por um emaranhado intricado de significados e de emoções. 
Numa consulta rápida a qualquer motor de busca de Internet encontramos coisas como  “Arte é a atividade 
humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de  percepção, emoções e ideias 
(…). A arte está ligada à estética, porque é considerada uma faculdade ou ato pelo qual, trabalhando uma 
matéria, a imagem ou o som, o homem cria beleza ao se esforçar por dar expressão ao mundo material ou 
imaterial que o inspira. (…)  Aristóteles definiu a arte como uma imitação da realidade, mas Bergson ou 
Proust a vêem como a exacerbação da condição atípica inerente à realidade. Kant considera que a arte é uma 
manifestação que produz uma ‘satisfação desinteressada’. (…) Arte é um termo que vem do latim, e significa 
técnica/habilidade". (8) Estas definições focam aspectos, que de forma mais ou menos aprofundada, nos são 
familiares. No entanto, nada nos dizem sobre a importância da arte como forma de conhecimento ou sobre 
como a colagem dos artistas ao mercado e ao poder (político, mediático, etc.) enfraquece o seu papel na 
revelação do mundo e na construção do que há de vir. A mercadorização que lhe está associada neutraliza a 
sua potência. Assim, a arte e os processos artísticos são continuamente vampirizados quer pelas elites cultas 
(conhecedoras, endinheiradas,…) que a confinam a circuitos fechados de fruição, muitos dos quais (afinal) 
não se distinguem já das instituições bancárias – comercializam o acesso à fruição das obras e possuem 
fortes dispositivos de segurança para guardar os seus precisos bens que (curiosamente) afirmam pertencer a 
toda a humanidade. Também nada nos dizem da sua relação com a ciência. B. Sousa Santos diz-nos que a 
dimensão estética da ciência tem sido reconhecida por cientistas e filósofos da ciência, de Kuhn a Popper, 
defendendo que “a criação científica no paradigma emergente assume-se como próxima da criação literária 
ou artística”. Sobre o conhecimento científico actualmente hipervalorizado este autor diz-nos que “a ciência 
moderna nos ensina pouco sobre a nossa maneira de estar no mundo e que esse pouco, por mais que se 
amplie, será sempre exíguo porque a exiguidade está inscrita na forma de conhecimento que ele constitui” e 
chama a atenção para a sua relação com o conhecimento do senso comum (agora tão desprezado) – “o 
conhecimento vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as nossas acções e damos sentido à nossa 
vida”. (9) 



A arte como forma de conhecimento e a sua dimensão política colocam-nos questões prementes que 
merecem um debate aprofundado que está por fazer. O contacto com a dança contemporânea em Portugal 
desde a sua emergência, no final dos anos 80, tem-nos possibilitado acompanhar a evolução desta dimensão 
da criação artística. Actualmente é o trabalho do c.e.m com pessoas e lugares que, através de uma 
investigação pluridisciplinar exemplar, tem aprofundado esta vertente. A Dança pertence ao domínio do 
Corpo. E o Corpo, que comodamente reduzimos à sua dimensão física e biológica, está muito para além da 
visão dualista corpo-mente do cartesianismo que domina ainda o pensamento neste início do século XXI. 
Quando falamos da necessidade da nossa visão do mundo integrar a interdependência em equilíbrio entramos 
no domínio do movimento, que pertence ao território do Corpo. E sobre isso S. Neuparth diz-nos: “qualquer 
corpo se cria continuamente na experiência de ser-estar-fazer. (…) a intensidade do corpo é demasiada para o 
feixe reduzido que temos vindo a aceitar enquanto corpo. (…) se me recorto desse estar amplo que integra o 
ser e o fazer impossibilito o encontro. ausento-me imobilizando a ondulação que vou sendo. posso fugir, sair 
da sala… mas então não há encontro. posso ficar e ausentar-me de mim, mas então não há encontro, há uma 
representação do encontro, um mapa do encontro. é nessa simulação que parecemos fingir poder encontrar 
sossego. (…) no brotar contínuo do corpo há paz, há sublime, quietude, mas não há sossego, não há fim, não 
há escravidão, não há imobilidade. (…) um corpo é sempre nómada ao deslocar-se em si mesmo enquanto se 
tensiona com a criação de mundo. (…) parece-me um problema profundamente impregnado no 
comportamento humano: confundir atravessar com chegar, ter a convicção (mais ou menos clara) de que 
existe uma salvação que me descansará de pulsar, o conhecido pote de ouro do outro lado do arco íris, como 
se pudesse ausentar-me de existir e passar a funcionar, substituir o pulsar de acontecer pela repetição das 
práticas que percorri enquanto acontecia, suspirar por um outro exterior a mim (gente, máquina, sistema, 
dispositivo) em que possa depositar a garantia da minha existência.” (10)  
Na perspectiva de S. Neuparth não existe um corpo à priori, tal como não existe um mundo à priori. Está 
tudo em aberto tal como defendem muitos outros pensadores. Para J. Ranciére“ Há uma política da estética 
no sentido em que as formas novas de circulação da palavra, da exposição do visível e da produção dos 
afectos determinam capacidades novas em rotura com a antiga configuração do possível. (…) Não existe real 
em si, mas sim configurações daquilo que nos é dado como o nosso real, como objecto das nossas 
percepções, dos nossos pensamentos e das nossas intervenções. O real é sempre o objecto de uma ficção, ou 
seja, de uma construção do espaço onde se entrelaçam o visível, o dizível e o fazível. É a ficção dominante, a 
ficção consensual, que denega o seu carácter de ficção fazendo-se passar pelo próprio real e traçando uma 
linha de divisão simples entre o domínio desse real e o das representações e das aparências, das opiniões e 
das utopias. A ficção artística como a acção política atravessam esse real, fracturam-no e multiplicam-no 
segundo um modo polémico. O trabalho da política que inventa novos sujeitos e introduz objectos novos e 
uma outra percepção dos dados comuns é também um trabalho ficcional”. (11)  
Para S. Neuparth resistir é a afinação contínua da tensão de existir e se pudermos acrescentar que a arte, na 
sua especificidade, cria condições para essa afinação, então o título escolhido para esta exposição - À 
Procura de Um Outro Corpo - dadas as singularidades da vida dos escultores envolvidos, encontra  a sua 
plenitude.  
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