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Pressupostos conceptuais

   Este trabalho pretende questionar os percursos inconscientes. A partir dos percursos das pessoas que frequen-
tam diariamente o Hospital São João, mas poderão ser pensados em várias situações.
Foi assim que a minha pesquisa começou, pelo entendimento do espaço enquanto território geográfico da en-
trada do Hospital de São João. Depois de ter havido um reconhecimento deste território e depois de compreender 
como era usado, passei a análise social, que se mostrou muito variada e confusa. Esta fase foi muito importante, 
para reparar na forma inconsciente como as pessoas tomam os seus caminhos quando entram neste hospital. 
Inicialmente pensei que poderia ser, por este ter um dom de se transmitir, visual e socialmente, atípico, mais tarde 
com o evoluir da minha pesquisa, percebi que se trata de um espaço temido, e ao mesmo tempo positivo. Esta 
inconsciência esteve sempre presente no meu trabalho, o meu objectivo foi sempre analisar estes percursos como 
caminhos inconscientes. Assim, depois da fase de levantamento estar suficientemente elaborada, iniciei o registo 
destes percursos, através de desenho, fotografias. Os desenhos ajudaram-me a compreender este território como 
um espaço público, base de um quadro de movimentos que, pela sua delimitação seriam inconscientes. Senti, 
pela sua dimensão, necessidade de levantar o olhar e ver de cima, passando assim a registar em plantas da zona 
do hospital.
Como está representado neste esquema, há uma dinâmica frenética 
neste espaço entre a estrada e a entrada. Estes percursos, regista-
dos pelas pessoas, na imagem de baixo, foram considerados por 
mim, como representado na página seguinte, através da contagem 
de passos e de tempo que demoraria estes a serem feitos. Foi nesta 
fase que me apercebi que havia um longo caminho percorrido por 
quem frequenta o Hospital. 
Assim, depois de ter experimentado algumas técnicas de registo, 
inclusive a última que passava pelo apontamento de palavras ditas 
palas pessoas, representativas de aspectos que para as mesma, 
tivessem alguma coisa a ver com o Hospital, comecei a pensar como 
faria sentido editar o meu trabalho de uma forma concisa e que repre-
sentasse estes percursos que aqui relato. A partir destes dados, que 
duraram cerca de seis meses a desenvolver e a recolher, transfor-
marei num trabalho que será representado pela imagem e pelo som, 
o que significa que este trabalho, resultará numa instalação vídeo, 
terá o som dos relatos das pessoas que foram parte principal deste 
trabalho, principalmente da sua pesquisa, e a ima-
gem dos seus percursos, filmadas ou fotografadas 
por mim em plano aproximado aos pés registando 
apenas cada pormenor do seu percurso. Uma alter-
nativa para esta forma do trabalho é inverter o som 
e a imagem. O vídeo, se for o que achar que melhor 
representa o conceito do meu trabalho, será emitido 
a 400%, ou seja mais lento quatro vezes o seu ritmo. 
Isto para que as pessoas que o virem tenham a sen-
sação que tive quando andei a percorrer os percur-
sos delimitados. Houve sempre um sentimento de 
ansiedade. Assim com isto dou um pouco do que 
senti ao viver o espaço. Esta forma foi muito a in-
fluência de Lothar Baumgarten e do colectivo de de-
sign R2, que marcaram de certa forma pelo trabalho 
que realizaram a volta dos percursos, usados com 



palavras, pelas suas dinâmicas. 

Instalação do trabalho

Este trabalho foi pensado para residir na portaria do Hospi-
tal, mais propriamente na ala Norte, virado para a Estrada da 
Circunvalação. Que como explica nos esquemas da página 
seguinte, Haverá duas televisões a emitir o sinal vindo de dois 
leitores de DVD, que ficaram dentro do edifício, estes por sua 
vez transmitem não só o sinal de vídeo como também o sinal 
de áudio para o amplificador que estará ligado a dois speak-
ers, neste caso amplificados e com emissão a partir do am-
plificador, sem necessidade de recolher energia noutro sítio. 
Como está representado na página seguinte, o que pretendo é 
chamar a atenção das pessoas que passam naquele sítio sem 
se perceber o que fazem, e por outro lado, deixar muita coisa 
por dizer, o que vale é pelo que se pode ver, nada, mesmo 
que haja mais alguma coisa. Assim sendo a minha escultura, 
foi feita com pressupostos de compreender os percursos das 
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falta de qualquer uma destas partes, a instalação não poderá fazer sentido. 
 

Reflexão crítica, Auto-avaliação

   Este trabalho, teve muitos avanços e recuos. Inicialmente pensava que podia com os simples percursos, carac-
terizar o meu trabalho, no entanto com o avançar do projecto, conclui que podia usar outros recursos, como o fiz 
mais tarde com os discursos que recolhi das pessoas. Inicialmente houve uma perda porque não sabia muito bem 
como havia de resolver situações como a implementação no terreno, e isso preocupava-me, sentia necessidade 
de arranjar um motivo físico, formal para o projecto. Depois do Workshop 3 abordagens 1 espaço, e do trabalho 
desenvolvido para o mesmo, conclui que importa, esperar e ter consciência de que o processo é importante como 
do resultado. Depois desta fase de pesquisa, de ter passado seis meses, a estar em contacto com as pessoas 
do hospital, concluo que foi importante viver este espaço, e vive-lo territorialmente. Na fase final penso que faltou 
mais vontade de decidir e de resolver a forma, de representar a minha pesquisa, o meu registo, em matéria para 
ser vista, para ser fruída. Assim foi necessário fazer alguns brainstorming para que pudesse por de lado o que não 
queria fazer, sendo mais claro o que poderia fazer. Vejo este trabalho como um óptimo exercício de paciência e de 
pesquisa, em que tenho cerca de 100 paginas de pesquisa e muito esquemas.

pessoas no Hospital mas não tem 
obrigatoriamente de estar lá para 
ser entendida. Pode, perfeita-
mente ser pensado para qualquer 
sítio, desde que tenha o mate-
rial e os meios suficientes para a 
sua emissão. Para esta instalação 
poder ser feita, transmitindo o que 
julgo ser o meu trabalho, é pre-
ciso duas televisões, dois leitores 
de DVD, dois speakers, um am-
plificador e energias eléctrica. Na 
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