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Resumo

ARRUDA, E. A. Extremas Paisagens: Porto do Sal, 
uma experiência estética e política. 2019. Tese de 
Doutorado em Artes Visuais – Escola de Comunicação e 
Artes (ECA-USP), Universidade de São Paulo, 2019.

Extremas paisagens : Porto do Sal, uma experiência 
estética e política é uma pesquisa sobre a paisagem 
amazônica, que tem a gravura como ponto de partida e 
desdobra-se em outras linguagens. O projeto tem como 
foco de investigação a paisagem como fenômeno complexo 
e multidisciplinar. 

O Porto do Sal reúne realidades sociais, econômicas 
e culturais distintas. Trata-se de uma região de 
fluxos de pessoas e mercadorias, onde atracam pequenas 
embarcações que conectam a metrópole a inúmeras 
ilhas situadas no seu entorno. Em sua geografia, 
encontram-se portos, pontes, galpões e estâncias, 
intercalados por casas de palafita que avançam sobre o 
rio. Essa região vem passando por intenso processo de 
transformação, em função da especulação imobiliária. 
Mastarel – instalação de um mastro de barco no telhado 
do Mercado do Sal – aborda a potencialidade estética 
da carpintaria naval amazônica e a localiza em um 
prédio histórico, sobre o qual não existe memória 

registrada. Ambas, construções invisibilizadas no 
território urbano. Patrimônio material e imaterial, 
que no acontecimento do trabalho entram em cena, pois, 
literalmente, acendem as luzes de um conhecimento 
em processo de extinção, sobre um contexto em igual 
condição.  A minha imersão no Porto do Sal vem se 
desenhando há dez anos, tendo início na Metalúrgica 
Santa Terezinha e alastrando-se posteriormente para 
o território portuário como um todo. Nesse contexto 
surge o Coletivo Aparelho, vetor de encontros e 
ações no lugar, cuja base são as relações de troca e 
colaborações com a comunidade.

O presente trabalho tem como principais referências 
artísticas Luís Braga, Alexandre Sequeira, Ulysses 
Bôscolo, Miguel Chikaoka, Véronique Isabelle e 
Armando Sobral. Seus referenciais teóricos basilares 
são: Escritos sobre a Gravura Contemporânea em Belém 
(SOBRAL); Porto do Sal, um espaço híbrido entre Belém 
e a Paisagem Insular Amazônica (ARRUDA); Mergulhar nas 
águas e trilhar o Porto do Sal. Ensaios de um percurso 
etnográfico (ISABELLE); O Rio Comanda a Vida: Uma 
Interpretação da Amazônia (TOCANTINS); e Introduçao a 
uma Poética da Diversidade (GLISSANT).

Palavras-chave: Paisagem; Ocupação; Cidade; 
Arquitetura; Território; Partilha; Arte; Cidadania.
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Extremas Paisagens: Porto do Sal, uma experiência 
estética e política é uma coleção composta por 04 
livros: Paisagens Gráficas; Mastarel, Aparelho e 
Outros Portos.

Por se tratar de uma pesquisa complexa, com 
questões e materialidades distintas, optei 
por separar, em publicações, o que seriam os 
capítulos do livro. Essa escolha foi viável por 
se tratar de uma pesquisa em Poéticas Visuais, na 
qual a visualidade é fundamental em um possível 
produto acabado, a ser compartilhado: a Tese.

Paisagens Gráficas foi a minha Dissertação de 
Mestrado em Poéticas Visuais, defendida em 2014, 
também na ECA-USP. Achei interessante inserí-la 
como livro inicial da coleção, pois ela foi de 
fato um ponto de partida para tudo que viria em 
seguida.  

Mastarel é o livro basilar da presente Tese, 
motivo pelo qual foi o único exemplar impresso. 
Ele consiste em um segundo momento de imersão no 
território do Porto do Sal, que se concretiza com 

***
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a instalação de um mastro de barco no telhado do 
Mercado do Sal. Trabalho que acontece em função 
de questões relacionadas ao espaço urbano e as 
relações de poder implícitas no uso do mesmo. 
Atualmente ele é visto pela comunidade como um 
símbolo de empoderamento local.

O Aparelho é um coletivo de artistas, ao qual 
pertenço, que há 04 anos atua no Porto do Sal 
desenvolvendo projetos que envolvem arte e 
cidadania. O livro foi produzido pelo coletivo, 
portanto é uma narrativa com diferentes pontos 
de vista sobre a nossa trajetória no lugar. 
Perspectivas individuais que, juntas, constróem 
uma visão não linear e cronológica, mas poética 
sobre o que somos.

Outros Portos é um livro que aborda o ano 
que morei em Paris, durante o Doutorado 
Sanduíche. É um ensaio visual sobre minhas 
experiências e reflexões. Aquarelas, pinturas, 
desenhos, fotografias e textos, compõe uma 
espécie de cartografia desse deslocamento e 
seus atravessamentos na pesquisa. Achei também 

importante incluir nos arquivos digitais a versão 
em francês da Dissertação de Mestrado, Paysages 
Graphiques, pois a tradução do livro foi um 
processo laborioso e desafiador, que durou todo o 
período que morei na França.

Concluo esse preâmbulo ao dizer que desejaria ter 
depositado a versão impressa dos 04 livros, por 
entender que eles se complementam. Certamente 
o contato material com os 04 volumes mudaria a 
percepção sobre a pesquisa como um todo, mas o 
custo da impressão de 28 livros (07 cópias de 
cada exemplar) tornou inviável o depósito físico 
de toda a coleção. Junto ao meu orientador, 
decidimos priorizar o livro Mastarel, ao invés de 
imprimir todos em baixa qualidade.

Gostaria, portanto, de convidá-los a consultar 
os demais livros e ressaltar que, juntos, 
eles compõe a presente tese, com perspectivas 
singulares.

***
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