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O título desta dissertação: “Instalação Artística: contexto e interacção”. À primeira 

vista parece que não se coaduna em nada com o curso que principio em terminar. 

Mas então porque me debrucei sobre este tema? Várias são as vozes que se 

manifestam sobre o fim iminente da arquitectura durante a próxima década (Siza, 

Souto de Moura). Construiu-se muito nos últimos anos. Existe um sem número de casas 

vazias por Portugal adentro. Na China constroem-se cidades ou metrópoles inteiras 

sem gente – cidades montra . O mercado da construção está saturado e o mercado 

de trabalho que se baseia nessa construção sofre. A arquitectura ligada à 

construção cessou e tão depressa não volta, segundo dizem. Não me alongo, mas 

arquitectura e construção não são a mesma coisa, no entanto, não há quem ponha 

cobro a esta mentalidade. O papel do arquitecto está em aberto e já não se sabe 

ao certo do que trata e o que faz. O papel do arquitecto pedagogo, dialogante 

com a sociedade deixou de existir, se é que ele existiu mesmo. As pessoas não 

percebem a arquitectura, percebem melhor a construção. 

Mas não podemos circunscrever a arquitectura somente à construção, porque ela 

existe também no ensino, no ramo académico, na teoria, na literatura ou na história 

e até mesmo nas revistas. Esquecendo este país, há toda uma série de ramos dentro 

da arquitectura que ainda podem ser explorados, e outros que ainda estão por 

acontecer.  

É que, diga-se de passagem, com o passar dos anos, esquecemo-nos do que a 

arquitectura se alimenta e faz dela uma ‘coisa’ importante. A grande imagem, quero 

dizer, perde-se. Perde-se com pormenores: a viga e o pilar, o tijolo, ou então o 

reboco, pinta-se desta cor que fica mais fino, etc. Não é que sejam minudências, 

mas a raiz, a essência da arquitectura, a tal grande imagem, não é isto: é o espaço e 

o homem. Pensar o espaço e o homem é uma actividade que é relegada para 

longe e funciona-se quase por consuetudinários inquestionados, porque o que 

interessa é vender projectos.  

Pensar o espaço e o homem é a principal preocupação desta dissertação. Como é 

que o homem experiencia o espaço? O que é a experiência? Como é que ela se 

faz? O que é o homem? Como ganha o homem consciência do espaço? 

Depois, notei que muitos arquitectos têm voltado a sua prática para o campo 

artístico, nomeadamente para a Instalação, um fenómeno que tem vindo a ganhar 
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cada vez mais corpo. A simples construção já não lhes chega, porque limita e é 

limitada, limita o corpo e a mente, limita a voz e a expressão. 

A Instalação Artística pareceu-me, portanto, o meio por excelência que sintetiza uma 

cumplicidade – usando o termo de Siza Vieira – entre Arte e Arquitectura, porque 

também ela tem o espaço como meio e também ela necessita do homem para que 

exista. O que se vai perceber é que a Instalação Artística é um meio que usa outros 

meios, entre eles, o espaço, o tempo e o corpo incluídos. É, se quisermos, um meio 

que possibilita a execução daquilo que aprendemos na universidade, que possibilita 

a prática arquitectónica, sem recorrer à pesada pedra e ao pesado tijolo. 

Do ponto de vista histórico, e de um modo absolutamente geral, a Instalação surge 

associada aos ‘happenings’ e à ‘environmental art’. Os happenings eram eventos 

que aconteciam em garagens ou lofts nos quais havia uma série de obras que 

envolviam todo o recinto e havia uma mistura de sons, cartazes de grandes 

dimensões ou então um sem número de pneus que preenchiam todo o espaço, 

como um acontecimento de Alan Kaprow, o artista mais conhecido deste 

movimento. A environmental art procurava a criação de uma atmosfera, de uma 

sugestão, mais do que uma ilustração, no espectador. Porém, podemos recuar ainda 

mais no tempo e constatamos que é na Exposição Internacional dos Surrealistas em 

Paris que surgiu verdadeiramente a Instalação Artística como actualmente a 

conhecemos. Os visitantes entravam, não num ambiente de museu, mas num 

ambiente onírico, de parca iluminação. À entrada era-lhes dado uma lanterna e os 

espectadores iam descobrindo, entre plantas, sacas de carvão, camas e divãs, lagos 

e cordas como teias de aranha, iam descobrindo, como psicanalistas, as obras dos 

grandes surrealistas. O indivíduo era imerso num grande sonho. Podia, 

eventualmente, recuar ainda mais e falar da gesamtkunstwerke do wagner, da “obra 

de arte total” que as suas óperas constituíam, mas não há tempos para isso. 

Voltemos, sim, ao título: “Instalação Artística: contexto e interacção”. Estes dois 

termos quase que por si só poderiam definir este contemporâneo medium artístico 

que é a Instalação. Medium porquê? Porque é um suporte, se quisermos, ao qual o 

artista ou arquitecto recorre para se expressar, como uma tela, como uma folha de 

papel, ou um bloco de mármore. Contudo, e muito brevemente, e como também já 

foi referido, é um medium que recorre a outros media: som, videoprojectores, telas, 

esculturas, cartazes, fotografias, jornais, etc. O que significa que a Instalação Artística 
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não é um movimento, não tem uma ideologia, nem uma vertente estética que 

estabeleça os seus ditames para o tempo. Pode, no entanto, ser todavia um suporte 

de muitos movimentos e, neste contexto, há Instalações minimalistas, land art, arte 

povera, pop art, etc. 

O facto de conter vários media, pressupõe, logo à partida, uma activação dos vários 

órgãos sensoriais que temos, e daqui vem a imersão, a principal característica da 

Instalação Artística, porque imergir numa Instalação é entrar nela, com o corpo todo, 

um estímulo sensorial e holístico ao espectador, que o catapulta para uma 

ambiência, ou atmosfera, idealizada ou projectada pelo artista que tanto pode ser 

transcendente como imanente ao espectador. 

Conclui-se, pois, que a Instalação Artística sem o indivíduo que a experiencia não 

existe e assim saltamos para a já mencionada interacção. Esta interacção, contudo, 

depende muito do que o artista propõe, mas parece que a reciprocidade entre obra 

e espectador é uma base fundamental na maior parte das Instalações estudadas, 

em que há uma alimentação mútua. Esta característica é relativamente recente e 

funda-se numa reinterpretação do papel, ou da posição, do espectador na arte e 

na própria sociedade. Tem-se, como tal, um espectador passivo, que não interage 

com a peça, apenas a contempla, e temos um espectador activo, que oferece 

parte de si à obra, completa-a, serve-se dela para se expressar. É neste sujeito activo 

que a interacção se manifesta. O criador passa a ser o veículo ideológico de 

aproximação entre o indivíduo e a arte. A interacção também é um diálogo entre 

partes. A Instalação “Casa dos Segredos” é interactiva: os visitantes podem abrir os 

cacifos como mais lhes aprouver, modificando as perspectivas ou as imagens dos 

corredores, ou criando obstáculos à passagem quando as portinholas dos ditos 

cacifos ficam abertas. Esta interacção é a manifestação democrática da arte 

contemporânea e a conquista de uma “espectador emancipado” como Jaques 

Ranciére escreveu. 

O contexto aproxima-nos do lugar, dessa noção ideal de que o significado de lugar 

deve ser. Ao mesmo tempo, aproxima-nos da arquitectura, porque diariamente nos 

deparamos com este vocábulo, uma vez que faz parte da nossa/vossa/ da 

formação dos arquitectos. Um lugar é um espaço com uma identidade vincada, não 

falo em lugar no sentido patrimonial do termo. Identidade arquitectónica, identidade 

étnica, identidade cultural, económica, social, morfológica, etc. O tema é muito 
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vasto, mas nesta intervenção circunscrevo-me à identidade arquitectónica. À arte, e 

neste caso à Instalação, que se desenvolve segundo um lugar, que o toma como 

ponto de partida e vector determinante para a idealização do conceito e da 

construção, chama-se de site-specific: arte ou instalação específica de um lugar. A 

“Casa dos Segredos” é um destes exemplos. A Ana Vidigal partiu da morfologia do 

átrio do pavilhão central do IST, da sua arquitectura, construção, da sua métrica, da 

sua austeridade, das várias componentes que formam a imagem daquele vazio 

monumental. Noutro sítio, aquela instalação não faria sentido, porque também aqui 

a regra da reciprocidade se mantém. A própria artista o confirma na conversa que 

tivemos. Mas existe também a questão da memória, a artista procurou trabalhar a 

memória do lugar, mas talvez não de uma forma tão objectiva quanto o lugar. 

Posto isto, temos, definidos, os três principais motes da Instalação Artística: imersão, 

contexto e interacção. 

Agora, este tipo de dissertações supõe sempre análises a casos de estudo, onde nem 

sempre existe a experiência directa. Neste trabalho procurou-se a vivência da 

Instalação, estar lá, de facto, para sentir o lugar, criar percepções e saber o que os 

outros espectadores, visitantes apreenderam. Os fenómenos que da Instalação 

surgem devem ser vividos; uma fotografia não se aproxima da globalidade de uma 

I.A. Temos que estar lá dentro, o corpo deve estar presente para sentir, intuir, para 

apreender. Mas, então, como é que o homem experiencia? Ou melhor, como é que 

se estuda a experiência do homem? Na filosofia, o ramo responsável por este 

problema é a fenomenologia. 

A fenomenologia é o estudo dos fenómenos (qualquer que ele seja), de como eles 

se apresentam perante nós, e de como são sentidos, percepcionados, 

experienciados, pelo indivíduo. Mas também, como descreveu Husserl, a 

fenomenologia é a “doutrina universal das essências”. Em arquitectura fala-se menos 

do fenómeno do espaço, que no limite nos leva à essência da ideia absoluta de 

espaço, do que construção ou de pormenores.  

Segundo os fenomenologistas, a experiência resulta das percepções e das sensações 

e que, no limite fundam o conhecimento ou entendimento. Mas também dos 

desejos, da imaginação, do pensamento e da emoção. Como diria Seamon, a 

experiência “surge directamente da sensibilidade e atenção do investigador, em vez 



 

5 

das habituais construções em segunda mão da ciência positivista”; é uma espécie 

de empirismo radical, diferente do empirismo tradicional. Para tal, as intuições são 

fundamentais, o momento imediato em que o objecto é apreendido, despojado de 

preconceitos.  

Merleau-Ponty aborda o tema da percepção recorrendo a um objecto elementar 

como o cubo. Ora o cubo, na verdadeira acepção do objecto-conceito – “volume-

de-6-faces” – não existe. Nós é que nos fazemos utilizar do nosso corpo e através da 

nossa intenção projectada ao cubo o vemos em posições diferentes, sob ângulos 

distintos, em perspectivas e tempos diferentes. No fundo, é através da desconstrução 

do sólido que o percebemos, porque “o cubo com seis lados iguais não só é invisível, 

como inconcebível”. A percepção surge paulatinamente, investigando, 

experienciando o objecto em várias formas: Dizia o filósofo, “ao me movimentar em 

torno [do cubo], vejo a face frontal, logo um quadrado, mudo a sua forma, depois 

desaparece, ao mesmo tempo que os outros lados aparecem à vista e a um por um 

se tornam quadrados. Mas os sucessivos estágios desta experiência servem 

simplesmente para eu ter a oportunidade de conceber o cubo por inteiro, com os 

seus seis lados simultaneamente iguais, a estrutura inteligível que produz a sua 

explicação”i.  

A consciência que o sujeito tem de si e do mundo provém do corpo, sobretudo do 

corpo em movimento. A consciência do mundo faz-se através do corpo e a 

consciência do corpo mediante o mundo. Aqui se percebe a mutualidade entre nós 

e o universo. Nesta perspectiva, dizer-se “que o corpo habita o tempo e o espaço 

significa que nos podemos estender nestas categorias, podemos esticar os nossos 

corpos e transcender os limites do tempo, e podemos mudar o nosso modo de estar-

no-mundo, apropriando-nos e adquirindo as coisas à nossa volta”ii. O corpo é, então, 

“um veículo do ‘estar-no-mundo’”, tornando-se o próprio corpo também num 

mediumiii.  

Mas atenção, porque corpo e alma são o mesmo e esta união do corpo-sujeito é a 

chave para o entendimento de toda a linha teórica e filosófica de Merleau-Ponty. O 

mesmo corpo que sente ou percepciona, não através das suas partes individuais – a 

visão primeiro, o tacto a seguir, o olfacto, depois –, mas no seu todo; sentir, portanto, 

com o corpo todo. 
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Logicamente será também com o corpo que o espaço se percepciona. Mas o 

espaço será o aglutinador motor de todas as percepções e sensações do ser-no-

mundo, de todas as experiências. O espaço não pode ser visto como um somatório 

de arranjos métricos, nem de percepções desprovidas de significados, nem tão 

pouco de disposições das coisas, ou de objectos. Como Merleau-Ponty explica: “a 

percepção do espaço não é uma classe particular de ‘estados da consciência’ ou 

actos. As suas modalidades são sempre uma expressão da vida inteira do sujeito, a 

energia com que ele tende em direcção a um futuro através do seu corpo e do seu 

mundo”. Dito isto, será através da profundidade, ou da distância que este filósofo 

esclarece o espaço. “A distância não é uma relação externa entre coisas; é, antes 

de mais, a relação dialéctica entre corpo no sentido fenomenológico e o seu 

mundo” iv. No limite, esta noção de profundidade/distância será a ligação com o 

tempo: o passado e o futuro mediante um presente. 

No entanto, para isto tudo se concretizar, deve considerar-se a suspensão do 

pensamento objectivo com o objectivo de eliminarmos definitivamente 

preconcepções que podem claudicar a vivência da alma e que, por seu lado, 

podem ter ocultado um manancial importante de sensações. Assim, ao suprimir-se 

momentaneamente o pensamento objectivo pode chegar-se ao âmago, ou à 

essência, de um objecto e é neste sentido que se atinge a imersão numa Instalação 

Artística: “no seu próprio jeito, cada sensação revela o núcleo, ou estrutura, de um 

objecto, e por esse meio comunica igualmente com os outros sentidos”v. A isto 

Merleau-Ponty chama de ‘síntese perceptiva’ – a “unificação das nossas 

experiências sensitivas”vi. 

A “redução fenomenológica” é uma espécie de voltar à experiência directa, de 

voltar atrás, à essência das coisas e dar voz à vivência e foi o método 

fenomenológico utilizado para estudar a Instalação Artística “Casa dos Segredos”. 

Dentro desta metodologia existem outras tantas, mas as duas principais a que se 

recorreu nesta dissertação são:  

O ‘descricionista’, em que as pessoas descrevem atentamente, nos seus próprios 

termos, o que vêem, o que sentem, como percepcionam e o que apreendem - 

Seamon designa este método por “pesquisa fenomenológica da primeira-pessoa”. 

Nele incluem-se textos, esquemas, anotações soltas ou até mesmo desenhos do 

próprio. 
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E o método fenomenológico-existencial que engloba grupos de indivíduos em 

contacto com o local em estudo e cuja matriz assenta num questionário formulado 

pelo investigador principalvii que traça os marcos e guias que conduzem a 

indagação do inquirido. É neste método que o questionário encetados a professores, 

alunos, funcionários e visitantes se insere. 

Uma das conclusões a ressalvar das respostas aos inquéritos é que a experiência 

perceptiva e sensitiva está vinculada à duração da mesma. Bastava um enfiamento 

de focos de luz para que se acrescentasse algo novo à experiência. Bastava um dia 

com mais iluminação para que novas sensações surgissem.  

Através da reordenação ou da intervenção no espaço, a artista criou um ambiente 

de incertezas e de emoções dúbias. A instalação desafiava as emoções dos 

espectadores. Os inquiridos sentiram claustrofobia, medo, desconfiança e 

insegurança. Alguns sentiam-se observados.  

Outra conclusão vincula-se à posição do corpo no espaço e que vai ao encontro do 

discurso do cubo que Merleau-Ponty descreveu. De facto, a percepção da 

exposição vista no interior e vista de cima, do varandim do piso 1, foi, segundo 

muitos, diferente. Alguns chegaram a ponderar uma intenção voyeurística quando 

estiveram lá em cima, onde viam os alunos a guardarem a sua intimidade nos 

respectivos cacifos e duvidaram do conceito primeiro da Instalação que era o 

segredo e a salvaguarda necessária do mesmo, como o último reduto íntimo do 

homem contemporâneo.  

Termino, então, reiterando a importância do corpo e a importância das sensações 

no espaço e no tempo, sendo eles os principais formadores de conhecimento. Corpo 

e sujeito, um só, em detrimento da anacrónica teoria dualista de Descartes. Ser e 

estar um só verbo, como a língua anglo-saxónica preconiza: “To Be” é ser e estar: eu 

sou num lugar, eu estou num lugar; eu sou num tempo, eu estou num tempo. 

Termino frisando que a nossa história não é uma sucessão de acontecimentos 

temporais genéricos, é antes uma sucessão de experiências fundadas num corpo e 

num mundo, em que o corpo e o mundo estão interligados numa harmonia quase 

cósmica. 
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Termino, com a ideia de Merleau-Ponty de que sensação e percepção são 

indistinguíveis. 

E termino, finalmente, com um pensamento de Merleau-Ponty a respeito de Bergson 

no seu “Elogio da Filosofia” e que de algum modo sintetiza a essência da 

fenomenologia, ressalvando, ao mesmo tempo a importância da intuição: “Não 

somos esta pedra, mas, quando a vemos, ela ressoa no nosso aparelho perceptivo, a 

nossa percepção surge-nos como provindo dela, isto é, como existindo por ela, 

como nossa recuperação daquela coisa muda que, desde que entra na nossa vida, 

se mexe, desenvolve o seu ser íntimo, se revela a si própria através de nós. O que 

julgámos ser coincidência é coexistência”viii. 

José Rui Pardal Pina, n 59086, I.S.T., Arquitectura 
Apresentação a 27-11-2012 para a obtenção  

Grau de Mestre em Arquitectura 
Orientações: Professora Doutora Teresa Heitor 

Professora Doutora Bárbara Coutinho 
                                                           
i Idem p.236 
ii HÅVARD, Nielsen, “Gestalt and Totality. The Case of Merleau-Ponty and Gestalt Theory”. Winter Symposium on Cornelius 
Castoriadis. University of Akureyri, Iceland, March 2008. Disponível em http://nome.unak.is/previous-
issues/issues/vol3_2/merleau.pdf  
iii MERLEU-PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002. Pp. 94-95 
iv LANGER, Monika, “Merleu-Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 
1989. P.85 
v LANGER, Monika, “Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 
1989. P.78 
vi Idem 
vii Aos inquiridos pode, ou deve, chamar-se de co-investigador 
viii MERLEAU-PONTY, Maurice, “Elogio da Filosofia”. Guimarães Editores, Lisboa, 5ª edição, 1998. Pp. 25-26 

http://nome.unak.is/previous-issues/issues/vol3_2/merleau.pdf
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O facto de conter vários media, pressupõe, logo à partida, uma activação dos vários órgãos sensoriais que temos, e daqui vem a imersão, a principal característica da Instalação Artística, porque imergir numa Instalação é entrar nela, com o corpo todo, um estímulo sensorial e holístico ao espectador, que o catapulta para uma ambiência, ou atmosfera, idealizada ou projectada pelo artista que tanto pode ser transcendente como imanente ao espectador.

Conclui-se, pois, que a Instalação Artística sem o indivíduo que a experiencia não existe e assim saltamos para a já mencionada interacção. Esta interacção, contudo, depende muito do que o artista propõe, mas parece que a reciprocidade entre obra e espectador é uma base fundamental na maior parte das Instalações estudadas, em que há uma alimentação mútua. Esta característica é relativamente recente e funda-se numa reinterpretação do papel, ou da posição, do espectador na arte e na própria sociedade. Tem-se, como tal, um espectador passivo, que não interage com a peça, apenas a contempla, e temos um espectador activo, que oferece parte de si à obra, completa-a, serve-se dela para se expressar. É neste sujeito activo que a interacção se manifesta. O criador passa a ser o veículo ideológico de aproximação entre o indivíduo e a arte. A interacção também é um diálogo entre partes. A Instalação “Casa dos Segredos” é interactiva: os visitantes podem abrir os cacifos como mais lhes aprouver, modificando as perspectivas ou as imagens dos corredores, ou criando obstáculos à passagem quando as portinholas dos ditos cacifos ficam abertas. Esta interacção é a manifestação democrática da arte contemporânea e a conquista de uma “espectador emancipado” como Jaques Ranciére escreveu.

O contexto aproxima-nos do lugar, dessa noção ideal de que o significado de lugar deve ser. Ao mesmo tempo, aproxima-nos da arquitectura, porque diariamente nos deparamos com este vocábulo, uma vez que faz parte da nossa/vossa/ da formação dos arquitectos. Um lugar é um espaço com uma identidade vincada, não falo em lugar no sentido patrimonial do termo. Identidade arquitectónica, identidade étnica, identidade cultural, económica, social, morfológica, etc. O tema é muito vasto, mas nesta intervenção circunscrevo-me à identidade arquitectónica. À arte, e neste caso à Instalação, que se desenvolve segundo um lugar, que o toma como ponto de partida e vector determinante para a idealização do conceito e da construção, chama-se de site-specific: arte ou instalação específica de um lugar. A “Casa dos Segredos” é um destes exemplos. A Ana Vidigal partiu da morfologia do átrio do pavilhão central do IST, da sua arquitectura, construção, da sua métrica, da sua austeridade, das várias componentes que formam a imagem daquele vazio monumental. Noutro sítio, aquela instalação não faria sentido, porque também aqui a regra da reciprocidade se mantém. A própria artista o confirma na conversa que tivemos. Mas existe também a questão da memória, a artista procurou trabalhar a memória do lugar, mas talvez não de uma forma tão objectiva quanto o lugar.

Posto isto, temos, definidos, os três principais motes da Instalação Artística: imersão, contexto e interacção.

Agora, este tipo de dissertações supõe sempre análises a casos de estudo, onde nem sempre existe a experiência directa. Neste trabalho procurou-se a vivência da Instalação, estar lá, de facto, para sentir o lugar, criar percepções e saber o que os outros espectadores, visitantes apreenderam. Os fenómenos que da Instalação surgem devem ser vividos; uma fotografia não se aproxima da globalidade de uma I.A. Temos que estar lá dentro, o corpo deve estar presente para sentir, intuir, para apreender. Mas, então, como é que o homem experiencia? Ou melhor, como é que se estuda a experiência do homem? Na filosofia, o ramo responsável por este problema é a fenomenologia.

A fenomenologia é o estudo dos fenómenos (qualquer que ele seja), de como eles se apresentam perante nós, e de como são sentidos, percepcionados, experienciados, pelo indivíduo. Mas também, como descreveu Husserl, a fenomenologia é a “doutrina universal das essências”. Em arquitectura fala-se menos do fenómeno do espaço, que no limite nos leva à essência da ideia absoluta de espaço, do que construção ou de pormenores. 

Segundo os fenomenologistas, a experiência resulta das percepções e das sensações e que, no limite fundam o conhecimento ou entendimento. Mas também dos desejos, da imaginação, do pensamento e da emoção. Como diria Seamon, a experiência “surge directamente da sensibilidade e atenção do investigador, em vez das habituais construções em segunda mão da ciência positivista”; é uma espécie de empirismo radical, diferente do empirismo tradicional. Para tal, as intuições são fundamentais, o momento imediato em que o objecto é apreendido, despojado de preconceitos. 

Merleau-Ponty aborda o tema da percepção recorrendo a um objecto elementar como o cubo. Ora o cubo, na verdadeira acepção do objecto-conceito – “volume-de-6-faces” – não existe. Nós é que nos fazemos utilizar do nosso corpo e através da nossa intenção projectada ao cubo o vemos em posições diferentes, sob ângulos distintos, em perspectivas e tempos diferentes. No fundo, é através da desconstrução do sólido que o percebemos, porque “o cubo com seis lados iguais não só é invisível, como inconcebível”. A percepção surge paulatinamente, investigando, experienciando o objecto em várias formas: Dizia o filósofo, “ao me movimentar em torno [do cubo], vejo a face frontal, logo um quadrado, mudo a sua forma, depois desaparece, ao mesmo tempo que os outros lados aparecem à vista e a um por um se tornam quadrados. Mas os sucessivos estágios desta experiência servem simplesmente para eu ter a oportunidade de conceber o cubo por inteiro, com os seus seis lados simultaneamente iguais, a estrutura inteligível que produz a sua explicação”[endnoteRef:1].  [1:  Idem p.236] 


A consciência que o sujeito tem de si e do mundo provém do corpo, sobretudo do corpo em movimento. A consciência do mundo faz-se através do corpo e a consciência do corpo mediante o mundo. Aqui se percebe a mutualidade entre nós e o universo. Nesta perspectiva, dizer-se “que o corpo habita o tempo e o espaço significa que nos podemos estender nestas categorias, podemos esticar os nossos corpos e transcender os limites do tempo, e podemos mudar o nosso modo de estar-no-mundo, apropriando-nos e adquirindo as coisas à nossa volta”[endnoteRef:2]. O corpo é, então, “um veículo do ‘estar-no-mundo’”, tornando-se o próprio corpo também num medium[endnoteRef:3].  [2:  HÅVARD, Nielsen, “Gestalt and Totality. The Case of Merleau-Ponty and Gestalt Theory”. Winter Symposium on Cornelius Castoriadis. University of Akureyri, Iceland, March 2008. Disponível em http://nome.unak.is/previous-issues/issues/vol3_2/merleau.pdf ]  [3:  MERLEU-PONTY, Maurice, “Phenomenology of Perception”. Routledge Classics, New York, 2002. Pp. 94-95] 


Mas atenção, porque corpo e alma são o mesmo e esta união do corpo-sujeito é a chave para o entendimento de toda a linha teórica e filosófica de Merleau-Ponty. O mesmo corpo que sente ou percepciona, não através das suas partes individuais – a visão primeiro, o tacto a seguir, o olfacto, depois –, mas no seu todo; sentir, portanto, com o corpo todo.

Logicamente será também com o corpo que o espaço se percepciona. Mas o espaço será o aglutinador motor de todas as percepções e sensações do ser-no-mundo, de todas as experiências. O espaço não pode ser visto como um somatório de arranjos métricos, nem de percepções desprovidas de significados, nem tão pouco de disposições das coisas, ou de objectos. Como Merleau-Ponty explica: “a percepção do espaço não é uma classe particular de ‘estados da consciência’ ou actos. As suas modalidades são sempre uma expressão da vida inteira do sujeito, a energia com que ele tende em direcção a um futuro através do seu corpo e do seu mundo”. Dito isto, será através da profundidade, ou da distância que este filósofo esclarece o espaço. “A distância não é uma relação externa entre coisas; é, antes de mais, a relação dialéctica entre corpo no sentido fenomenológico e o seu mundo”[endnoteRef:4]. No limite, esta noção de profundidade/distância será a ligação com o tempo: o passado e o futuro mediante um presente. [4:  LANGER, Monika, “Merleu-Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989. P.85] 


No entanto, para isto tudo se concretizar, deve considerar-se a suspensão do pensamento objectivo com o objectivo de eliminarmos definitivamente preconcepções que podem claudicar a vivência da alma e que, por seu lado, podem ter ocultado um manancial importante de sensações. Assim, ao suprimir-se momentaneamente o pensamento objectivo pode chegar-se ao âmago, ou à essência, de um objecto e é neste sentido que se atinge a imersão numa Instalação Artística: “no seu próprio jeito, cada sensação revela o núcleo, ou estrutura, de um objecto, e por esse meio comunica igualmente com os outros sentidos”[endnoteRef:5]. A isto Merleau-Ponty chama de ‘síntese perceptiva’ – a “unificação das nossas experiências sensitivas”[endnoteRef:6]. [5:  LANGER, Monika, “Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception: a Guide and Commentary”. Macmillan Press, London, 1989. P.78]  [6:  Idem] 


A “redução fenomenológica” é uma espécie de voltar à experiência directa, de voltar atrás, à essência das coisas e dar voz à vivência e foi o método fenomenológico utilizado para estudar a Instalação Artística “Casa dos Segredos”. Dentro desta metodologia existem outras tantas, mas as duas principais a que se recorreu nesta dissertação são: 

O ‘descricionista’, em que as pessoas descrevem atentamente, nos seus próprios termos, o que vêem, o que sentem, como percepcionam e o que apreendem - Seamon designa este método por “pesquisa fenomenológica da primeira-pessoa”. Nele incluem-se textos, esquemas, anotações soltas ou até mesmo desenhos do próprio.

E o método fenomenológico-existencial que engloba grupos de indivíduos em contacto com o local em estudo e cuja matriz assenta num questionário formulado pelo investigador principal[endnoteRef:7] que traça os marcos e guias que conduzem a indagação do inquirido. É neste método que o questionário encetados a professores, alunos, funcionários e visitantes se insere. [7:  Aos inquiridos pode, ou deve, chamar-se de co-investigador] 


Uma das conclusões a ressalvar das respostas aos inquéritos é que a experiência perceptiva e sensitiva está vinculada à duração da mesma. Bastava um enfiamento de focos de luz para que se acrescentasse algo novo à experiência. Bastava um dia com mais iluminação para que novas sensações surgissem. 

Através da reordenação ou da intervenção no espaço, a artista criou um ambiente de incertezas e de emoções dúbias. A instalação desafiava as emoções dos espectadores. Os inquiridos sentiram claustrofobia, medo, desconfiança e insegurança. Alguns sentiam-se observados. 

Outra conclusão vincula-se à posição do corpo no espaço e que vai ao encontro do discurso do cubo que Merleau-Ponty descreveu. De facto, a percepção da exposição vista no interior e vista de cima, do varandim do piso 1, foi, segundo muitos, diferente. Alguns chegaram a ponderar uma intenção voyeurística quando estiveram lá em cima, onde viam os alunos a guardarem a sua intimidade nos respectivos cacifos e duvidaram do conceito primeiro da Instalação que era o segredo e a salvaguarda necessária do mesmo, como o último reduto íntimo do homem contemporâneo. 

Termino, então, reiterando a importância do corpo e a importância das sensações no espaço e no tempo, sendo eles os principais formadores de conhecimento. Corpo e sujeito, um só, em detrimento da anacrónica teoria dualista de Descartes. Ser e estar um só verbo, como a língua anglo-saxónica preconiza: “To Be” é ser e estar: eu sou num lugar, eu estou num lugar; eu sou num tempo, eu estou num tempo.

Termino frisando que a nossa história não é uma sucessão de acontecimentos temporais genéricos, é antes uma sucessão de experiências fundadas num corpo e num mundo, em que o corpo e o mundo estão interligados numa harmonia quase cósmica.

Termino, com a ideia de Merleau-Ponty de que sensação e percepção são indistinguíveis.

E termino, finalmente, com um pensamento de Merleau-Ponty a respeito de Bergson no seu “Elogio da Filosofia” e que de algum modo sintetiza a essência da fenomenologia, ressalvando, ao mesmo tempo a importância da intuição: “Não somos esta pedra, mas, quando a vemos, ela ressoa no nosso aparelho perceptivo, a nossa percepção surge-nos como provindo dela, isto é, como existindo por ela, como nossa recuperação daquela coisa muda que, desde que entra na nossa vida, se mexe, desenvolve o seu ser íntimo, se revela a si própria através de nós. O que julgámos ser coincidência é coexistência”[endnoteRef:8]. [8:  MERLEAU-PONTY, Maurice, “Elogio da Filosofia”. Guimarães Editores, Lisboa, 5ª edição, 1998. Pp. 25-26] 
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