
Enquadramento (para arte e design no espaço público) 
 
 
Tenho pensado sobre a ideia de estaleiro.  
 
No estaleiro passa-se “à prática”. É o lugar da concretização. Lá se decidem as últimas 
possibilidades e acontecem ensaios concretos. 
 
O estaleiro é o local onde um projecto (já planeado, aprovado e financiado) se confronta 
com todas as contingências da sua materialização; o local onde ocorrem as últimas 
negociações e onde a finalização dá origem a dúvidas; o local onde a execução provoca 
incertezas e volta a abrir novas possibilidades de projecto.  
 
Os estaleiros de obra são lugares de forte experimentação. A obra é uma maquete à 
escala real; a visita de obra é um momento de experiência presencial; o desenho de bengala 
no chão e o desenho na parede, com giz, experimentam à escala 1:1 os espaços em 
construção. Por isso, a metodologia do estaleiro é inversa à da experimentação “em 
laboratório”.  
 
“Laboratório” refere a metodologia de projecto e o lugar onde este ocorre. O “laboratório” 
surgiu no vocabulário dos anos 90 como conceito articulador das práticas 
artísticas/científicas e é conotado com o lugar da experimentação e de todas as 
possibilidades. O “laboratório” permite o infinito ensaio num encadeamento de tentativa, 
erro, aferição e repetição como experiência. No “laboratório” as questões mantêm-se em 
aberto, e as respostas são repetidas como método de aferição da própria resposta. O 
espaço e os procedimentos do “laboratório” estão protocolados e a experimentação 
acontece dentro dos limites desse protocolo. É um processo experimental isolado do 
exterior. (No laboratório há riscos de contaminação. Há também que esterilizar os seus 
acessos). 
 
O estaleiro é um lugar sujo e complexo. Eventualmente, poderá ser protocolado pela 
“higiene e segurança no trabalho” mas no seu interior acontecem todo o tipo de 
actividades. A construção é o centro da acção. Em construção – under construction - é a 
sinalética que alerta para o risco e desculpa o sórdido estado do projecto, focando apenas 
o fulcral momento da inauguração. (Cuidado: ainda não está construído!)  
 
A expressão estaleiro de obra promete maior complexidade. Equivale-se à expressão 
inglesa “building site” que tem um duplo sentido: o sítio do edifício / o sítio da edificação. 
No sítio do edifício, no terreno vazio onde decorre a obra, ocorrem todo o tipo de 
actividades até que o edifício se conclua. O processo de ocupação do terreno vazio, a 
construção, é um acontecimento. As actividades concorrem para que a construção 
progrida e aconteça, numa afirmação diária do projecto e negociação do papel do autor. 
 
A construção, em si, despoleta outro tipo de actividades. A “produção do espaço” – a 
construção – gera e produz outras “práticas espaciais” que encerram relações de poder. 
Direcção técnica, reunião criativa, experimentação de materiais, reunião comercial 
convivem, coexistem e fazem parte da mesma obra. As actividades técnicas e precisas que 
geraram e gerem agora a obra, convivem com as actividades quotidianas, o improviso e a 
domesticidade oferecida pelo seu espaço. Partilham os mesmos espaços com actividades 



improvisadas, numa subtracção das hierarquias espaciais e funcionais que pudéssemos 
assumir existir.  
 
A obra é produzida pois está habitada A sala de direcção de obra é o escritório, sala de 
reunião e arquivo do processo. Muitas vezes é também vestiário/cacifo dos trabalhadores 
ou mesmo cantina improvisada. Aqueles que a produzem e habitam “praticam” e põe em 
prática, encerrando os espaços onde também pernoitam e encontram protecção. (O 
primeiros inquilinos são mesmo os trabalhadores). 
  
Estou também interessada nas permeabilidades dos estaleiros. Nos estaleiros há uma 
negociação do espaço público, onde a obra privada se mostra ao público e onde a obra 
pública se encerra em “espaços privados”. Espaços encerrados, protegidos por muros, 
vedações, cães de guarda e guardas-nocturnos, os estaleiros estão em permanente 
conflito com os espaços públicos. Mesmo na menor obra privada, o estaleiro expande-se e 
estende-se ao espaço público da cidade.  
Um estaleiro é um incómodo, uma invasão da vida pública por uma actividade privada. As 
obras privadas ocupam a via pública, as obras públicas concessionam o espaço (público) a 
empresas privadas enquanto a obra perdura, obra essa que também, ocupa a via. Os 
passeios, os percursos, as ruas, as praças públicas são sempre ocupados pela gestão da 
logística da obra, essa sim, não pode parar.  
 
(A logística dos estaleiros convoca toda a brutalidade da cultura material: as quantidades, 
as qualidades, as proveniências, a gestão de stocks e os faseamentos do trabalho.) 
 
O estaleiro é uma obra e sem autor. Enquanto não terminar ninguém a assina.  
Quando termina desaparece. 
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