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Nesta oficina traremos o conceito da Deriva como 
exploração do percurso entre a Floresta, o Rio e o Mar, 
através da observação e reflexão sobre a natureza com 
métodos artísticos. Propomos uma caminhada deam-
bulante sem planificação nem objetivo, com abertura 
total para o desconhecido. 
Abordaremos a filosofia da vida errante como propos-
ta para estar atento ao que nos rodeia e a entender o 
tempo como elemento fundamental da procura, da 
descoberta e do encontro com o meio ambiente. 
Os participantes individualmente ou em grupo são 
convidados a olhar; ouvir; sentir; evocar, associar; 
registar e  recolher estímulos e materiais de um modo 
sistemático e em processos dialógicos. 



CADERNO ERRANTE
KIT da Deriva número VIII 

Materiais: 
alforge
bolso para o telemóvel
4 frascos (para guardar os quatro elementos:  terra, 
água, ar e  fogo)
caderno de errância e  mapa 
lápis
carvão 
bolso para colocar coisas que se acham 
telemóvel: 
- câmara para capturar  fotos e vídeos
- gravador de sons
- programa de video-edição para cortar as partes 
menos interessantes do vídeo
- programa de foto-edição para alterar as imagens 
(mais contraste; mais ou menos luz, recortar; filtros, 
etc.) 
- acesso ao Facebook para enviar os ficheiros audio, 
imagem e vídeo 
- espelho para nos refletirmos e para enviar sinais de 
luz para os companheiros
- programa para georreferenciar  (mapas)
- calculadora: para (des)calcular distâncias
- aplicação para contar os passos
- outras valências e aplicações (que não devem ser 
muito necessárias para esta deriva)

OS CAMINHOS

Integra-te na paisagem  como ser vivo e interdepen- 
dente do resto.  
Sente-te como corpo, com olhos, nariz, ouvidos, pernas 
e braços. 
Sente o pulsar do coração e o ritmo da respiração. 
Sente-te como explorador: aquele que regista e  docu-
menta o que encontra pelo caminho.
Sente-te como cientista: aquele que procura 
compreender como as coisas se interligam.   
Sente-te como poeta: aquele que cria metáforas a partir 
do que observa.
Sente-te como artista sonoro e visual: aquele que  cria 
coisas que não existem a partir do que encontra. 
Descobre-te como ser vivo num tempo e num espaço 
cósmico. 



ERRAR como maneira de aprender , de estar connos-
co, com os outro e com o que nos rodeia.
Errar é um estado de  ânimo e um ato físico, uma 
disponibilidade total para entrar no desconhecido.
O tempo transforma-se em tempo cósmico; a atenção 
transforma-se em estar alerta. Errar é observar; 
experimentar; indagar sobre o que nos rodeia
Errar  é associar memórias às situações, objetos, 
imagens, sons, cheiros, que encontramos.  

Caminho do AR e da TERRA

ERRAR: Caminhar, explorar ou deambular sem plano 
nem objetivo, totalmente aberto ao imprevisto.  
Caminhamos sem destino, não temos pressa de chegar 
a nenhum lugar. Temos todo o tempo para CONTEM-
PLAR: Deixar vaguear a alma e a mente. 
PASMADO! Faz 3 fotografias de algo que te surpreen-
da; uma tirada de longe, outra de perto e outra de 
muito perto 
EXTASIADO!  Deita-te no solo, Observa o céu. Nessa 
posição Faz um pequeno vídeo. 
APAZIAGUADO!  Grava um som  forte e um som 
fraco, um som  grave e um som agudo. 
INTRIGADO! Coleciona pequenas coisas que possas 
achar.   Faz desenhos errantes no caderno. De vez em 
quando para  por uns momentos e desenha o que te 
vem à cabeça, escreve perguntas, palavras, frases de 
associação ao caminho, regista onomatopeias em 
forma de nuvem, imprime as texturas das coisas nas 
folhas do caderno, desenha silhuetas, desenha  estru-
turas, desenha pequenos fragmentos, etc. 
AGRADECIDOS! Em grupo: com paus e pedras 
escrever um texto poético visual ou realizar  uma mini 
instalação efémera para agradecer à natureza a possibi-
lidade de fazeres o caminho 

 



Caminho da ÁGUA e ao FOGO 

Precisamos de nos dedicar com seriedade à deambu-
lação, sonhar acordados, pensar, observar e escutar  
com muita atenção todos os pequenos detalhes  do 
que nos rodeia. Temos que  interpretar os sinais que 
são transmitidos pelo que está fora de nós para 
encontrarmos o nosso lugar no tempo e no espaço. 

Muda de Posição: para mudares de perspetiva basta 
mudares de posição e vês como tudo se modifica!  
Caminha atrás de  cores, texturas, cambiantes de luz
PASMADO! Faz 3 fotografias de algo que te toque 
profundamente: uma tomada de perto, outra a meio 
caminho e outra de longe.

Muda de ritmo: caminha em silêncio, caminha 
devagar, muito devagar, deixa-te levar pelas 
sensações. 
Podes criar um vídeo baseado no movimento dos teu 
pés, os buracos, as pedras do chão, formas encontra-
das, lugares secretos.

EXTASIADO!  Faz um pequeno vídeo partindo de 
perto para longe de algo que te faça parar, algo de 
maravilhoso!!!

Segue o som!
EXALTADO!   Grava 3  sons com diferentes timbres. 

IMPLICADO!  Faz desenhos errantes no caderno. De 
vez em quando pára por uns momentos e desenha o 
que te vem à cabeça, escreve perguntas, palavras, 
frases de associação ao caminho, regista onomatopeias 
em forma de nuvem, imprime as texturas das coisas 
nas folhas do caderno, desenha silhuetas, desenha  
estruturas, desenha pequenos fragmentos, etc. 
CONTA as estórias do caminho. Numera as páginas 
do teu caderno, Digitaliza. Envia para o Facebook do 
grupo. 

AGRADECIDOS! Em grupo: Com paus e pedras 
escrever um texto poético visual ou realizar uma mini 
instalação efémera para agradecer à natureza o 
caminho percorrido. 


