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ST1 COMUNICAÇÃO E ARTE 
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nunca se revele plenamente. No entanto, estas imagens se comunicam com o espectador 

que acolhe sua mensagem e as institui como ideário significativo na orientação de 

procedimentos que orquestram e definem sua vida cotidiana. O texto, ao discutir a 

função destas ilustrações como meio de comunicação e propaganda, convida os leitores 

a ir além do que eles próprios interpretaram. As reflexões abalizam probabilidades de 

novas descobertas quando, sustentados por procedimentos metodológicos, dirigirmos 

nossos olhares para elas e nelas decodificarmos o que ainda não foi revelado pela 

linguagem verbal. Esta iconografia inquisitorial nos leva a enxergar outras informações 

para além do já dito e, a partir de cada experiência e vivência social, extrair das sombras 

e do silêncio aquilo que ainda não foi percebido na obra do artista. Com a intenção de 

defender a sua doutrina, a Inquisição serviu-se de imagens e símbolos para robustecer a 

ortodoxia da fé, propagando em Portugal e nas possessões ultramarinas uma verdadeira 

pedagogia salvacionista. Temporalidades e contextos culturais específicos indicam que as 

possibilidades interpretativas de uma determinada gravura não se esgotam apenas num 

olhar. Ela mantém sigilos que se manifestam na percepção de cada leitor. 

Palavras-chave: Imagens; propaganda; temporalidades; Inquisição. 

 

A prática do tempo dobrado no questionamento da investigação e da invenção do 

conhecimento 

Cidália Ferreira Silva (Universidade do Minho, Portugal) 

cidalia@arquitectura.uminho.pt 

“Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia 

todo neste mundo...” Mercedes Soza. 

Sabemos que tendemos a pensar e a agir em função do tempo linear. É assim que desde 

pequenos apreendemos o tempo: ele passa, ficamos mais velhos e dia a dia crescemos e 

vivemos a mudança da vida. O futuro segue o nosso presente, que segue o nosso passado. 

Assim também o é na forma como tendemos a percecionar o agir da investigação. No 

entanto, o estudo do tempo leva-nos a descobrir que este é bem mais complexo do que 
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o tempo linear nos faz acreditar. Como investigar? O que investigar? São perguntas 

básicas que qualquer investigador e orientador de investigações se coloca diariamente. 

Não pretendendo dar-lhes resposta nesta comunicação, são, no entanto, perguntas no 

subterrâneo do pensamento que a guia, a qual pretende refletir sobre a conceção do 

“tempo dobrado ou amarrotado” de Michel Serres (1995) e a relevância da sua prática 

no questionamento da investigação académica e consequentemente na invenção do 

conhecimento. Tento (re-)descobri-lo na relação com o segundo tipo de conhecimento 

estabelecido por Espinosa (1661-1675), o das “noções comuns”. Como profana da 

filosofia conto com a ajuda de dois mediadores: Gilles Deleuze (1970) Spinoza: 

Philosophie Pratique e de Maite Larrauri (2003), La Felicidad según Spinoza. Tento 

diariamente compreende-los um pouco melhor, assim como tento praticá-los através das 

experiências de investigação que tenho desenvolvido com os meus orientandos na Escola 

de Arquitectura da Universidade do Minho. São estes atravessamentos que me permitem 

tornar estes conceitos complexos visíveis, pelo menos na forma como me são dados a ser 

entendidos até hoje. Recursivamente, são em parte também estes conceitos que me 

guiam na inquietude de ‘não saber’ como guia de descoberta da investigação 

incessantemente desconhecida. 

Palavras-chave: Tempo dobrado; noções comuns; mudança; não saber; conhecimento. 

 

As narrativas e as temporalidades da crise financeira: um estudo do imaginário cultural 

contemporâneo 

Jean-Martin Rabot (Universidade do Minho, Portugal) 

jmrabot@ics.uminho.pt 

Pretende-se evidenciar a contradição existente entre o caráter cíclico das crises 

financeiras e o caráter linear das explicações das mesmas, propostas pelos jornalistas, 

economistas, políticos e sociólogos, partindo da análise da imprensa escrita, nacional e 

estrangeira. 
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