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PAULIANA VALENTE PIMENTEL

1975. Lisboa. Como artista visual faz exposições regulares desde 1999. Em 

2005, participou no curso de fotografia do Programa Gulbenkian Criatividade e 

Criação Artística. Pertenceu ao colectivo [Kameraphoto] desde 2006 até à sua 

extinção em 2014. É professora de fotografia autoral. Em 2009 foi publicado 

o seu primeiro livro de autora “VOL I” (Pierre von Kleist), “Caucase, Souvenirs 

de Voyage” (Fundação Calouste Gulbenkian) em 2011, em 2018 “Quel Pedra” 

(Camera Infinita), e em 2019 “Narcisismo das Pequenas Diferenças” (Arquivo 

Municipal da Câmara de Lisboa). Realiza também filmes. Em 2015 recebeu o 

prémio de Artes Visuais pela Sociedade Portuguesa de Autores. Em 2016 foi 

nomeada para o Prémio NOVO BANCO Photo. Esteve durante 5 anos represen-

tada na Galeria 3+1 Arte Contemporânea e 7 anos na Galeria das Salgadeiras, 

em Lisboa. Atualmente pertence à Galeria Cisterna em Lisboa e colabora com 

diversas galerias internacionais. Parte da sua obra pertence a colecionadores 

privados e institucionais.
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O NARCISISMO DAS PEQUENAS DIFERENÇAS

   No Narcisismo das Pequenas Diferenças, de Pauliana Valente Pimen-
tel, a ilha de São Miguel é um paraíso paradoxo entre a terra e o mar, 
assombrado pelo basalto, as brumas e araucárias gigantes. As paredes 
perdem a tinta para a humidade que fertiliza paredes de hortênsias, 
verdeja lagoas adormecidas e acorda animais de vulcão - cavalos, pás-
saros e cães. Nesta ilha, muitas histórias de passagem à idade adulta. 
Histórias de rapazes, raparigas ou rapazes que querem ser raparigas e 
que em comum têm a idade, este lugar e todos os sonhos do mundo. 
São de Ponta Delgada, Rabo de Peixe, Relva, do interior e da costa 
marítima. Estudam, trabalham, trabalham enquanto estudam. Todos 
têm telemóvel, ouvem música, tiram selfies e sabem o poder que uma 
fotografia carrega.

   Andam a cavalo, participam em bailes de debutantes onde são apre-
sentadas à sociedade e fazem surf e patinagem artística. Vestem-se de 
princesas e bandeiras dos Açores, montam-se com as roupas das mães 
e brincam aos editoriais de moda. Aparecem em casas centenárias, 
palácios com animais embalsamados, em clubes sociais privados ou 
em cavalariças com cavalos brancos.

   Pergunto-me se são de famílias de brasão, que último nome têm, “de 
quem são?” - a pergunta primeira que persiste em sair de bocas des-
confiadas, que definem e categorizam o outro a partir da sua família. 
Mas depois esqueço, porque na diferença, eles abrem as portas dos 
seus universos, as suas ruas, salas-de-estar ou quartos de cama. Quar-
tos decorados por si, ou então não, são mesmo os seus quartos nas 
casas dos pais. Quartos com registos do Santo Cristo dos Milagres, col-
chas de enxoval, móveis antigos ou, então, papéis de parede baratos 
floridos, e padrões tigresse e zebra.

   E carregam o corpo com orgulho, com a força de serem tudo o que 
quiserem e puderem ser, ou lhes deixarem ser ou os educaram para ser. 
São eles ali num choque entre a sua cultura e condição. Não sei. Sei 
que os vejo em transição, à procura de si e da sua comunidade, com os

   De Ponta Delgada para São Miguel, vi os caminhos passarem de terra 
a alcatrão, as estradas lentas virarem rápidas, vi a Caldeira Velha ficar 
fria, vi muito cimento ser erguido, muita natureza se transformar em 
parque de estacionamento e hotel. Vivi dificuldades de locomoção, vi a 
cultura do carro implantar-se, a dificuldade em chegar à cidade de uns, 
a dificuldade de sair da cidade de outros, perante um sistema de trans-
portes eternamente ineficaz e escasso. Cheirei o leite derramado que 
os lavradores despejaram nas ruas, vi os pescadores manifestarem-se 
contra a precariedade e encheram a Fonte da Autonomia de peixe. Vi 
muita gente sair, fugir e desaparecer para estudar, para depois voltar no 
Natal, Páscoa ou só no Verão, ou nunca mais voltar, nunca mais querer 
voltar. Eu fui, voltei, recusei, voltei a sair e fui voltando aos poucos.

   Vesti-me de calças Levis apertadas, camisa de botão e sapatos de vela, 
comprei um smoking para os bailes do Coliseu. Quis pertencer e fazer 
parte, ser igual. Aprendi a andar de cavalo, bati bolas de basquete em 
vários ginásios da cidade e fiz amigos assim. Procurei-me, procurei-me 
nos outros, vi-me a transformar, vi a ilha a transformar-se. Hoje sou 
adulto e falo com todos. Já fui ao clube privado, já estive em todas as 
freguesias de São Miguel, já entrei nas casas ricas e pobres, casas que 
nunca imaginei ser convidado a entrar, grupos que nunca pensei po-
der estabelecer uma conversa. E aprendi que encontro não acaba, se o 
desejo e o fogo o permitirem.

   Deve ser sobre isso o Narcisismo das Pequenas Diferenças. O fogo 
de crescer numa ilha. Deve haver qualquer coisa nos que nascem nos 
Açores, qualquer coisa de incessante e sedento pelas coisas do mun-
do, isso, e muito orgulho de ser. Orgulho que arde em se carregar o 
próprio corpo, em se aproximar do outro, ou em criar distância. Não 
sei exatamente o que é, mas está aqui neste encontro e neste choque 
de pequenas diferenças, neste jogo de pose, narcisismo e entrega de 
corpo inteiro à Pauliana. Neste juntar e separar, neste dar a ver, nesta 
prova que ninguém é uma ilha só num arquipélago de diversidade, no 
confronto e no orgulho, ferida e condição, não sei o que é, não sei dar-
lhe um nome, sei que está em mim e vem comigo para todo o lado.

António Pedro Lopes



amigos que os fortalecem e protegem, com aqueles que cresceram a 
brincar, a jogar e a aprender sobre a vida na rua. E na pele têm tatua-
gens, e na parede colaram santos, heróis e heroínas a quem agradecem 
a sobrevivência e qualquer aspiração e esperança.

   Não os conheço mas vejo-me neles. Eu também cresci aqui. Vejo-me a 
crescer nesta ilha na idade deles, vejo a idade adulta que vem, o corpo 
que se transforma, a personalidade que se descobre. Vejo-os próximos 
e estranhamente familiares. E no olhar poético da Pauliana, celebro-os 
nas suas diferenças. Príncipes e princesas entregues a uma lente que 
os sublima e dignifica e os revela em toda a sua vitalidade. As suas 
solidões em combate com o desejo de encontrar o outro, para se ex-
perimentarem, auto descobrirem e lidarem com os seus limites.

   E sei que aqui o olhar íntimo da fotógrafa é consentimento, e que a 
confiança de entrar no espaço privado foi conquistada com tempo e 
conversa. Almoços, visitas e presença constante.
Envolve pais, mães, amigas e familiaridade. Mas sobretudo eles e elas, 
ansiosos por se projetar no mundo, como singulares, únicos e infinita-
mente belos.

   As suas realidades são tão cruas quanto idílicas e manifestam as suas 
heranças, filiações e tradições. Em lugar algum o destino está escrito, 
por isso pouco interessa se são pobres ou ricos. Ou se calhar interessa, 
sim, porque reside aí o que lhes separa - a sua absoluta diferença - o 
que os coloca em contraste e a sensação de viverem em ilhas dife-
rentes dentro da ilha. Mas nenhuma realidade é fixa, nenhum princípio 
ou circunstância é um fim, os opostos são líquidos e também entram 
em choque para se mover pelo desejo e mundividência. A ilha não é o 
horizonte que acaba tudo, é tão somente e para já, o seu palco do pre-
sente e do possível. E é nela que vão de encontro ao outro na escola, 
na rua, no clube de desporto. Os poucos lugares de cruzamento, todos 
eles marcados por divisões em grupo e separações sociais invisíveis.

   Aceitar o outro de imediato é uma impossibilidade, é ameaça e a-
tracção. Olhamo-lo como um espelho, cujo reflexo é tanto identificação 
como estranhamento, bonito e perigoso. Mas, às vezes o vidro parte-se, 
e quebramos uma fronteira. O encontro parece acontecer e transfor-
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mar-se em reconhecimento de presença, em conversa, amizade ou num 
grande amor. E cresce-se junto ao perto e ao longe, e a relação carrega 
cumplicidade, ocupa o espaço público e o imaginário da vida dos out-
ros. E floresce, escrevendo passados que se atualizam a cada curva do 
tempo e fazem-se narrativas de relação.

   Também acontece nunca nos encontrarmos, nunca sequer nos ver-
mos, e ficarmos sempre sem sabermos nada uns dos outros. Não cru-
zamos o olhar, não passamos pela mesma rua, não entramos em casas, 
e muito menos, estamos lado a lado num momento de celebração co-
letiva, que a cultura colou-nos como referência partilhada. Não vimos, 
nem vivemos todas as mesmas coisas. Estranhamo-nos. E atravessa-
mos o tempo sem nos tocar, sem sequer nos entender ou reconhecer, 
atravessamo-lo como ilhas sem correspondência ou estradas paralelas 
de sentido único.

   Pergunto-me, por isso, e muitas vezes, que instâncias de encontro são 
essas as que inventamos? Como é que os espaços podem ser lugar de 
encontro? Como é que damos espaço ao outro? E vejo que os espaços, 
os lugares e a maneira do encontro não estão garantidas nem dadas, e 
que precisam sempre e todas as vezes de serem reinventadas. Para que 
a desconfiança se transforme em proximidade, para que o fechamento 
se abra ao infinito.

   Nasci em Ponta Delgada. Cresci nos Arrifes, numa rua de terra batida 
e muros de pedra que de vez em quando inundava e se transformava 
em rio de lama, e que nos anos 90, se transformou em avenida larga 
e arejada com o nome do Papa João Paulo II. Vi o Papa passar frente 
à minha janela da sala, vi o Papa dar o nome ao aeroporto. Tomei a 
primeira comunhão, fiz a profissão de fé, participei em procissões do 
Espírito Santo, distribuí carnes como oferendas do Divino por vizinhos, 
assisti a muitos Impérios com rifas, arrematações, cantigas ao desafio e 
bandas filarmónicas a passarem. Cresci com imagens de Nossa Senho-
ra de Fátima, do Santo Cristo dos Milagres, da Nossa Senhora da Saúde. 
Cada freguesia tem uma igreja, um nosso senhor ou uma nossa senho-
ra, uma crença e uma fé. Mas também uma régua e regra de conduta 
de si e do outro que nos ensina a guardar segredo ou a ter medo, da 
vergonha própria ou do estranho diferente.
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