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With the main motivation of exploring the relationship between textile 

and drawing, this project was developed around the Countryhouse. The 

Countryhouse – once inhabited by dressmakers from the author’s family – 

was the place where this experiment of materializing Sensations took place, 

since it represents them. 

This experiment’s theorical reflexion is focused in the relationship between 

the place’s memory - the memories and the objects drawing allows to steady 

and enlarge. We deliberate over a production that has centered itself in the 

sensory relationship between the author and this space.

This phenomenon originated two drawing perspectives on the House: 

The Micro Dimension – which draws the inside of the House and its 

most intimate details; And the Macro Dimension – Which expands these 

concepts to landscapes that surround the house. 

Besides the project’s main relationship, the author developed a growing 

interest in creating her own materials. This feature allowed her not only to 

approach these sensations to graphic features, but it also strengthened the 

existing dialog between textile and drawing, which merged their limits.
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Tendo como principal motivação a exploração da relação entre têxtil e 

desenho, desenvolveu-se este projeto em torno da Casa da Aldeia. 

A Casa da Aldeia - outrora habitada pelas costureiras da família da autora 

– foi o espaço da experiência em materializar Sensações que esta Casa 

representa. 

A reflexão teórica sobre esta experiência foi focada na relação entre 

a memória do espaço, das suas recordações e dos seus objetos,  e o que 

desenho permite fixar e ampliar. Ou seja, reflete-se neste relatório, sobre 

uma produção que se centrou na relação sensível da autora com aquele 

espaço.

Este fenómeno originou duas perspetivas sobre a Casa no desenho: Onde 

uma desenha o interior da casa – Dimensão Micro – refletindo sobre o que 

é mais íntimo do espaço; outra expande esses conceitos para as paisagens 

que rodeiam a casa – Dimensão Macro.

Para além desta relação que se foi afirmando ao longo do projeto, 

desenvolveu-se  também um crescente interesse pela criação dos próprios 

materiais e suportes. Esta característica permitiu, não só, aproximar 

sensações a características gráficas, como também, fortalecer o diálogo e 

crescimento entre têxtil e desenho, diluindo-se os limites entre ambas. 
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Introdução

‘A Casa como Metáfora’ é o título deste projeto que explora as relações 

entre o têxtil e o desenho. Essa exploração centrou-se num espaço particular 

e único para a autora - a Casa da Aldeia, uma casa da sua família. Para 

esse efeito, a problemática do desenho construiu-se a partir das impressões 

produzidas pelo espaço, pelos seus objetos e memórias, em conjugação com 

a produção de suportes e materiais que estruturaram o desenvolvimento dos 

desenhos.

A Casa da Aldeia é um lugar onde se guardam recordações. Podemos 

encontrar nela objetos, fotografias e memórias escritas de costureiras que 

habitaram aquele local. Essa particularidade despertou uma curiosidade pelo 

espaço, pois aproximou raízes familiares da autora à sua prática artística – o 

têxtil.  Assim sendo, o têxtil tornou-se na matéria principal para desenhar e 

o meio para refletir sobre uma experiência sensorial do espaço.

Ao analisar esta experiência sensorial da casa - as ações, o material utilizado, 

as preocupações e resultados - foi possível destacar duas perspetivas sobre o 

espaço: a Dimensão Micro – o desenho do interior da Casa – e a Dimensão 

Macro – o desenho do exterior da Casa.

Além disso, a relação familiar e afetiva com esta Casa torna a Memória num 

tema constante e transversal a todo o projeto, considerando-se necessário 

analisar algumas características que se consideram centrais na forma como 

o projeto foi sendo desenvolvido. A associação de recordações da autora ao 

lugar estimulou desenhos com elementos encontrados no interior da Casa. 

Estes desenhos deram origem a uma expansão gradual do território da Casa, 

e que, em última instância, ultrapassou o limite físico da Casa para tomar as 

Paisagens que a rodeiam num lugar simbólico para desenhar a relação entre 

autora e espaço. 
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O objetivo deste relatório é procurar refletir e descrever sobre como todo 

esse processo é desenvolvido, além de tentar entender como é que a relação 

da Casa da Aldeia com a Paisagem é desenhada a partir da associação de 

memórias ao espaço. 

O primeiro capítulo descreve uma revisitação à Casa, refletindo a relação 

da autora com o lugar e o modo como é elaborado o levantamento do 

espaço. Explica a fase inicial do trabalho, problematizando questões como: 

o arquivo, a apropriação e o conceito de Mais-que-Coisa de Manuel António 

Pina (1943-2012).

O segundo capítulo define a Dimensão Micro e localiza-a dentro do projeto. 

A partir desta Dimensão, pensa-se o modo como o interior da casa e seus 

objetos foram absorvidos e manipulados no processo de trabalho e que 

ferramentas e processos foram centrais neste desenvolvimento. 

O terceiro capítulo define a Dimensão Macro e localiza-a na última fase 

do projeto. Nesta dimensão a Casa da Aldeia relaciona-se agora com a 

Paisagem que a rodeia. Numa visão mais ampla e estrategicamente mais 

alta ou distante, debate-se a relação da Memória e da Imaginação com a 

Casa e como estas duas faculdades abstratas se tornam concretas a partir 

do desenho. 





I

Revisitar a Casa

Para este capítulo, partimos de 3 formas de ver a recolha de elementos 

da casa para fazer o seu levantamento. São elas, o arquivo, como modo 

de organizar e recolher os objetos; a apropriação como modo de 

compreender o uso dos objetos na prática artística e a Mais-que-Coisa 

como definição da particularidade destes objetos.
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A Casa como Metáfora

Objetos e suas Histórias

Este projeto surgiu, inicialmente, com o propósito de compreender os 

rituais da costura, assim como a sua tradição, apoiando-se na imagem da 

Costureira para abranger a prática têxtil. Numa primeira fase, selecionaram-

se as costureiras da família - as avós, as tias, as mães - para posteriormente 

reconhecer o seu universo. O que lhes é inerente? O que faz delas costureiras? 

Quais são os seus objetos, as suas histórias e os seus cenários?

Convivendo com Costureiras, tanto na família como no dia-a-dia, achava 

que a sua imagem era a de uma figura que, de algum modo, representava 

o tempo. Alguém que manipula o tecido, restaura, cria e torna poética a 

relação entre o trabalho que faz e o seu quotidiano. Sentia também que elas 

albergavam um saber que ultrapassava qualquer conhecimento técnico, 

como se a costura originasse uma sensibilidade que as torna figuras 

enigmáticas. 

Esta relação com a imagem da Costureira e a sua familiaridade, fizeram 

com que este projeto começasse por querer combater o esquecimento destas 

mulheres, adaptando um trabalho prático e um pensamento num desenho 

que abordasse a sua essência. Comecei a questionar como tornar este projeto 

possível, perguntando-me como o colocaria em prática e começando a 

tentar imaginar o que eu associava a esta figura. Lembrei-me então do lugar 

onde viveram as Costureiras da minha família e da relação com o tempo que 

lhes associava, de algum modo. Esse lugar é a Casa da Aldeia. 

A Casa existe numa aldeia em Ancede, hoje quase inabitada, e foi o lugar onde 

as costureiras da minha família viveram e foram ensinadas a costurar. Posto 

isto, considerei que voltar a este local representava, de algum modo, uma 

aproximação às raízes entre a minha família e a costura, resultando talvez 

num espaço onde conseguiria evocar e perceber a imagem da Costureira.

Figura 3  
E.T. Fotografia de Benedita do Arquivo 
da Fábrica de Calçado SICABE

A figura 1 é uma das imagens do 
primeiro arquivo deste projeto.  Esta 
fotografia não foi encontrada na Casa, 
mas foi importante para definir e 
caracterizar a figura de uma Costureira.
Este primeiro arquivo queria focar 
os gestos, os materiais, as técnicas e 
as particularidades desta profissão, 
para motivar uma exploração gráfica 
apoiada nestes dados.

Página Anterior:

Figura 2
Primeira fotografia retirada da Casa 
durante a visita. Frente da Casa, 
Ancede, 2019.
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Revisitar a Casa

Assim sendo, decidi visitar a Casa com o objetivo de recolher imagens, 

tirar fotografias dos espaços, das paisagens e coletar tudo o que considerava 

característico daquele lugar. Contudo, ao entrar em casa os objetivos 

anteriormente estabelecidos perderam alguma importância e comecei a 

recolher objetos das divisões. Não existia um sentido ou motivo concreto 

para o fazer, mas tudo que eu considerava próximo deste sentimento e 

relação com a costura era recolhido - agulhas com ferrugem, fusos, 

linhas, enxovais, caixas de biscoitos de natal transformadas em caixas de 

costura, entre outros. 

Esta experiência começou a remexer em memórias e a fermentar alguma 

curiosidade pelo desconhecido da Casa. Fotografias de familiares ou 

crianças anónimas, cartas e postais guardados começaram também a 

ser recolhidos. Estes fragmentos da casa eram vistos durante a visita 

como memorandos para não me esquecer que encontrara aquilo. Esta 

recolha talvez tenha sido realizada com o objetivo inconsciente de querer 

conhecer mais sobre estes objetos, mesmo sabendo que, provavelmente, 

a sua verdadeira história nunca seria conhecida. 

Depois disto, vários elementos começaram a ser recolhidos sem razão 

aparente. Simplesmente existia algo neles que me chamava a atenção - a 

sua cor, forma ou carisma. Não sei ao certo, até hoje, o porquê desta ação 

de acumulação de coisas se ter tornado tão importante naquele momento, 

mas julgo que essa recolha me permitiu retratar e conhecer melhor o Lugar 

e as pessoas que lá viviam. A relação com o espaço incentivava a uma 

exploração, como se a casa fosse um álbum de família muito antigo onde, a 

partir dele, voltamos ao passado e recordamos coisas que já nos tínhamos 

esquecido. Uma ideia de baú talvez, de encontrar algo que armazena o 

Figura 4  
Fotografia da frente da Casa. Primeira 
imagem tirada durante a visita.

Figura 5
 Fotografia da Paisagem das Traseiras da 
Casa. Ultima imagem tirada durante a 
visita.

A figura 4 e 5 foram das poucas 
imagens recolhidas durante a visita. 
Mesmo procurando características da 
casa, é curioso que esta é a única imagem 
que fotografei do lugar. 

Foram fotografadas mais imagens 
semelhante à figura 3 durante a visita, 
sendo poucas as imagens recolhidas do 
espaço, do interior e dos vestígios.

 Essas imagens, recordando esta 
visita com alguma distância temporal, 
foram substituídas pelos fragmentos 
recolhidos da casa. O desenho é 
despoletado por estes arquivos de coisas 
“inúteis” e abandonadas no espaço.
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desconhecido, mas ao mesmo tempo o passado.

No fim da visita já não me lembrava o motivo e a razão da recolha dos vários 

objetos, o que levou a um questionamento da minha parte sobre os impulsos 

que surgiam durante as visitas. A palavra “porquê” tornou-se constante 

durante a análise e a revisão dos objetos recolhidos, o que motivou a prática 

de exercícios de organização e interação com os objetos a partir do desenho. 

Posto isto, deu-se início a uma organização dos objetos por forma, tema, 

cor e relevância durante a visita, e gradualmente começaram a construir 

um arquivo. Num primeiro momento, não sabia o objetivo na criação 

destes cadernos mas ao mesmo tempo achava que ia conhecendo melhor as 

Costureiras da minha família a partir deles. Via os seus pequenos projetos 

de crochet, lia as suas cartas e tinha os seus pertences. Distingui-a a sua 

identidade e reconhecia uma essência que de algum modo ultrapassava os 

objetos.

 Este processo alimentava uma associação das minhas memórias aos arquivos, 

que por sua vez, despoletavam ideias para desenhos e para a construção 

de outros arquivos. Escrevia junto dos objetos anexados em arquivo, o que 

eles poderiam significar, ideias que tivera ao revisitá-los e ainda, memórias 

de outros familiares sobre eles. Estas notas começaram a construir alguma 

coisa, apesar de não saber ao certo o que era, mas traduzia-se, além de uma 

sensação de nostalgia, em pistas para começar a desenhar a partir da Casa. 

Algo nestes arquivos despoletou uma importância neste espaço que 

fez priorizar todo o projeto. A figura da Costureira começou a perder 

a importância inicial e a partilha da experiência da visita começou a ser 

um ponto central no trabalho. O objetivo central deixa de ser retratar a 

Costureira e torna-se na ação de eternizar a sensação de explorar a Casa e 

A Casa como Metáfora
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que só consegue ser descrita a partir do Desenho.

Arquivo

Os primeiros arquivos surgiram com o objetivo de organizar informação - 

vestuário, agulhas, linhas, tesouras etc. Inicialmente não tinham qualquer 

fio condutor. Baseavam-se unicamente em esvaziar os sacos de objetos 

que tinha retirado da Casa e formar pequenos grupos que organizava a 

confusão dos fragmentos espalhados pela mesa.  

Este exercício assemelhava-se a um modo mecânico de documentar a visita, 

quase como um relatório. No entanto, ao formar estes pequenos grupos, 

procurava compreender o que me tinha atraído naquela agulha, naquele 

fuso ou naquela carta, para começar a formar a imagem ou a ideia que 

eu tinha da Casa. Até hoje, muito dos objetos não tiveram resposta a essa 

pergunta e permanecem apenas como uma espécie de intuição. Eu olho 

para o objeto e considero que ele se enquadra no arquivo como elemento 

representativo do local, mas questiono-me de que modo é que ele pode 

ser um elemento representativo da Casa para alguém que não conhece o 

espaço. 

Os arquivos foram progredindo e começaram a ser vistos como revisitações 

ao espaço. Eles deixam de ser construídos com o objetivo de documentação 

ou descrição, e surge a preocupação de tornar estes documentos em livros 

que expressassem os ambientes das divisões. Estes arquivos tornam-

se assim, uma espécie de Álbuns de Família onde é possível revisitar 

quotidianos - rever uma pessoa, um lugar, um momento. Até procurar 

histórias/estórias, vestígios de coisas que nos escaparam no relato de uma 

memória a alguém. 

Figura 6 e 7 Primeiros Arquivos da 
Casa. Ancede, 2019

Revisitar a Casa



20

Contudo, os Álbuns de Família que construo não são compostos 

exclusivamente por fotografias, o que os aproxima mais a um arquivo 

alegórico devido às características dos seus elementos. 

Não interessa exclusivamente a imagem das pessoas, das poses nas fotografias 

ou o seu vestuário, mas interessa principalmente perceber a história por de 

trás dessas imagens.

Essas Histórias começaram a ganhar importância dentro da organização do 

próprio arquivo levando a associações  para além da sua forma, cor, origem e 

função. Este sentido de associação começou, de algum modo, a tornar estes 

diferentes fragmentos em algo completo. Estes arquivos já não eram só um 

modo de documentação mas procuravam dar forma a um livro. Um livro 

que tenta revisitar a experiência da primeira visita à Casa e as memórias 

que cada objeto recolhido contém. Um livro que explora e procura formar 

pequenas encenações de história em cada página de papel. Um livro que 

pode descrever uma pessoa a partir da sua fotografia e objetos que lhe 

pertenceram, como pode tentar descrever um evento como um casamento, 

um batizado ou uma reunião familiar. 

Estes arquivos aproximam-se aos Álbuns de Família e Cadernos de Lourdes 

Castro (1930 - ). A premissa para a criação destes cadernos são a mesma - 

“vai-se procurando”1 . Encontram-se coisas que se guardaram e que se vão 

colecionando, associam-se elementos. “Juntas as coisas e fazes uma salada”2, 

como falaria Lourdes sobre as suas colagens.

Lourdes Castro fala na Documenta em Conversas à volta de Cadernos de 

Alemão de Lourdes Castro, que “tudo fala se a gente quiser ouvir” 3. Esta 

1 Citação indireta retirada de entrevista gravada a Lourdes de Castro, “Conversa à volta de 
Cadernos de Alemão” (minuto 12:49) em Documenta 2012 
2 Idem, minuto 11:08 da gravação (consultar Bibliografia deste documento)
3 Idem , minuto 11:29 da gravação (consultar Bibliografia deste documento)

A Casa como Metáfora
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frase torna-se talvez na razão ou no motivo central à recolha exaustiva 

de objetos da Casa. Todos dizem algo e falam sobre o local onde foram 

depositados. Todos juntos desenham o seu ambiente, a sua forma, o seu 

contexto e a sua imagem. 

Por outro lado, estes cadernos, livros e álbuns de Lourdes Castro também se 

assemelham aos meus na organização e na forma de associar os elementos. 

Nos meus arquivos primeiro existe um motivo, algo que une e caracteriza 

todos os elementos do arquivo. Pode ser uma característica, uma palavra, 

uma sensação. Por exemplo, se escrever família no início do arquivo, todos 

os objetos vão focar essa temática e todos os elementos arquivados iram 

ecoar esta ideia e imagem. A partir daqui serão associados outros elementos 

que vão formar histórias. Por exemplo, uma fotografia de casamento junto 

de rendas arquivadas e a imagem da noiva remetem-nos, para o vestido, 

para a entrada da noiva no altar, para o enxoval. No entanto, a história 

principal, o tema ou característica desse arquivo é a família. O casamento 

não deixa de ser um evento familiar, as imagens compostas por esse álbum 

não deixam de ser de família. 

Por fim, reconheço também que estes arquivos que crio não pretendem 

falar sobre a minha família ou sobre momentos familiares. Falam sobre 

um ambiente, uma relação com a Casa e seu significado, ou seja, o que 

ela representa enquanto espaço e que resiste nestes objetos e fotografias. A 

propósito dos álbuns de Lourdes Castro, Miguel Wandschneider (1969 - ) 

explica este sentido - “Isto é construído à imagem dos álbuns de família 

que todos nós conhecemos, com as fotografias dos filhos, dos tios, um 

casamento, a criancinha a brincar na praia... Mas há aqui uma construção 

que não é a dos álbuns de família. Qual é a família a que a Lourdes está 

Figura 8 
Lourdes Castro, Mon album de Familie 
nº3, Paris 1966.

Figura 9
Lourdes Castro, Espéce de Catalogue 
1961

As figuras 8 e 9 são dois cadernos de 
Lourdes Castro que têm alguma relação 
com os arquivos iniciais do projeto 
(figura 6 e 7). 
A figura 8, Álbum de família nº3, 
associa-se com a minha primeira 
preocupação de recolha de material 
da Casa. Existe inicialmente uma 
recuperação em recuperar imagens de 
família que pudessem de ser pessoas 
anónimas ou não. A premissa é que essas 
imagens fossem encontradas dentro de 
casa, recolhidas e organizadas.
A figura 9, Espéce de Catalogue, 
reconhece na sua dimensão e forma o 
modo de organização e associação de 
informação utilizada nos meus arquivos. 

Revisitar a Casa
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a aludir ao chamar a estes livros Álbuns de Família? São as sombras. É a 

sua família eletiva, de eleição”4 .Posto isto, considero que os meus arquivos 

embora construídos à imagem dos Álbuns de Família, eles não o são. São 

arquivos de coisas que fui recolhendo de um lugar. No meu caso, a família que 

estou a aludir nos meus arquivos pertencem à Casa e às suas características.

A par destas recolha, as páginas dos arquivos começaram também a 

conter alguns esboços associados à ocasião representada ou aos objetos 

selecionados para compor a página, para além de pequenas anotações 

gráficas que remetem a novas associações, à criação de novas histórias e à 

partilha de várias memórias. Essas memórias, não exclusivamente visuais, 

começam a ter alguma importância na componente gráfica. As sensações 

tácteis e principalmente olfativas começam a ser exploradas nestes arquivos,  

particularmente no modo de interação com quem os folheia. Essa interação 

tenta estimular a memória do observador, de modo a associar a estes arquivos 

as suas recordações. Este é um dos objetivos dos arquivos desenvolvidos, ou 

seja, a associação infinita de memórias próprias com as dos outros. Começa 

a existir também, alguma obsessão na representação destas particularidades 

da memória que contaminam visualmente os conceitos e as formas de  fazer 

o arquivo. 

O projeto começa assim, a questionar a forma do arquivo, o modo de 

documentar e até a sua própria organização. Com a evolução deste 

pensamento, já não fazia sentido continuar a criar pequenos livros para 

conter a informação. Surgem assim novas formas de pensar o arquivo a 

partir do desenho. O desenho surge a partir da organização do arquivo, 

apropriando-se de objetos e fotografias e transportando-os para o suporte do 

4 Citação direta de Miguel Wandschneider retirada de artigo do Diário de Notícias Online 
(consultar bibliografia deste documento)

Figura 10
Arquivo 2, contém fotografias e 
algumas notas encontradas da casa. 
Essa informação foi armazenada num 
caderno textil com folhas de acetato.

Figura 11
Detalhe do Arquivo 2.

A Casa como Metáfora
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desenho  fazendo-os interagir com a  linha e a colagem. Estes exercícios são 

compreendidos como desenhos autónomos, além de partirem de elementos 

do arquivo para se materializarem. No entanto, o tipo de organização de 

cada desenho (cada página pode ser considerada um desenho) continua 

a remeter para páginas de pequenos livros - descrevendo e citando as 

sensações, as memórias e as funções de um álbum de família. Recordar, 

rever algo que foi esquecido são objetivos que se procuram alcançar nestes 

arquivos. Mas estes objetivos não são apenas de foro pessoal. Procuram-

se encontrar sensações mais democratas e que abranjam um sentimento 

mais amplo, de algo que, de alguma forma, todos reconhecemos de uma 

lembrança que reside em nós mesmos. 

5A partilha ou exposição destes desenhos de arquivo não procura revisitar 

exclusivamente a Casa, mas criar uma aproximação e uma intimidade 

entre o trabalho e o espectador. Tem como objetivo a possibilidade de o 

espectador revisitar “a sua Casa da Aldeia” a partir do desenho. Ao rever 

os objetos e as fotografias, o espectador vai associando as suas memórias e 

a sua história. Neste contexto, a imagem da Casa é um lugar para falar da 

nostalgia e que reside também, no modo como experienciamos as nossas 

memórias. Os objetos pertenceram a pessoas da minha família, mas podiam 

ter pertencido a outros. O objetivo é que a partir de elementos alheios, o 

espectador consiga relacionar-se com eles. Os objetos são o veículo para 

esta aproximação e relação, tornando os arquivos, desenhos de memórias 

de todos nós.

Nesta questão, considero que estes arquivos se assemelham a Photo Album 

of family D de Christian Bolstanski (1944 - ). Este trabalho expõe 25 anos 

5 “I would have liked to draw the moments that litle by litle make up life... I wanted to 
draw the cousciness of existing and the flow of time. As you might take your pulse.” 
(Michaux, Tme and Memory, p. 30 
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de um álbum de família alheio, que tenta captar e eternizar momentos da 

família para a prosperidade. A relação que o espectador cria com este projeto 

é semelhante à que se pretende com estes arquivos. Os álbuns de Família são 

todos idênticos. As personagens pai, mãe, tio, avós estão lá para nos contar 

a história da família. Christian Boltanski refere “O que eu queria dizer é que 

todos temos o mesmo tipo de álbum de família. De fato, não aprendemos 

nada com essa família em particular, mas aprendemos sobre nós mesmos.”  6

No meu trabalho, acho que essa aprendizagem parte da revisitação das 

sensações da memória, que eu encontro associadas à Casa da Aldeia. Os 

barulhos do chão, a luz das janelas, as cortinas, as flores, entre outras, falam 

sobre esta ideia de revisitar algo antigo ou um passado que existe na ideia 

da recordação. No entanto, todas as histórias - minhas e do espectador - 

são diferentes, são irrepetíveis. E essa ideia de efemeridade e singularidade, 

captada pelas sensações é o que torna a ideia de arquivo inscrita nestes 

desenhos, em algo comum a todos. Todas as histórias podem ser associadas 

ao desenho e falarem sobre nós, no entanto, não deixam de ser objetos 

de outros e sensações de outros. O desenho constrói-se então a partir da 

aproximação de vários elementos, procurando nessa vizinhança em forma 

de arquivo, o resgate destas ideias abstratas – o efémero, a associação ao 

outro, a memória, as sensações. 

6 Citação direta, traduzida pelo autor deste relatório, do artigo Online Christian Boltanski: 
Poner en obra La Ausencia de Sergio Rojas (2017). Citação original: “Lo que quería decir 
–comenta Boltanski- es que todos tenemos el mismo tipo de álbum familiar. De hecho, 
no aprendemos nada de esta familia particular, sino que aprendemos acerca de nosotros 
mismos”.

Figura 12
Christian Boltanski, Photo Album of 
Family D., 1939-1964 (1971)

A Casa como Metáfora



25

Apropriação

A apropriação neste projeto surge a partir do momento que são usados 

objetos recolhidos da Casa nos desenhos e construídos arquivos. Nenhum 

dos objetos recolhidos é meu ou me foi dado por quem lhes pertence, eles 

foram esquecidos ou abandonados tornando-se disponíveis para o trabalho 

e para a sua função no projeto – recordar. 

Inicialmente eles eram recolhidos para fazer parte de algo - de um arquivo, 

de um desenho, de uma reflexão – mas com a evolução do trabalho surge 

uma reflexão sobre o poder dos objetos encontrados, passando a serem 

vistos como resultado final. Ou seja, não existia necessidade de adicionar 

nada ao objeto em si para o tornar visível ou compreensível por parte do 

público. Acredito que o objeto só por si, fala, conta a sua história e permite 

que o espectador crie uma relação com ele ao observá-lo. Do mesmo modo 

que eles ganharam a minha atenção na visita à Casa, considero que eles 

podem chamar a atenção de qualquer espectador ao serem colocados em  

exposição. 

O desenho, a colagem ou mesmo o arquivo começaram a ser vistos, não 

como resultados finais, mas como parte de um processo para compreender 

os objetos recolhidos. Tendo como objetivo revisitar a Casa ou partilhar a 

experiência de me relacionar com o espaço, comecei a perceber que talvez 

a adição das minhas interpretações nos próprios objetos, não remeteria 

tanto o espectador para uma experiência sua. O uso dos objetos enquanto 

elementos do desenho fazia com que eles se encerrassem a partir de uma 

explicação minha, reduzindo as possibilidades que o projeto poderia criar.

Posto isto, comecei a ver estes objetos não como parte do desenho, mas 

como ferramentas para remeter o espectador à visita da Casa. Em vez de 

Figura 13
Exposição final do primeiro ano de 
Mestrado:  Noroeste/Sudeste. Realizada 
no Lugar do Desenho - Fundação Júlio 
Resende, 2019
Figura 14
Detalhe de trabalho exposto em 
Noroeste/Sudeste. Memória Bordada da 
séria rário de Memórias.

A figura 13 e 14 é o registo de uma 
exposição coletiva, onde foi exposto 
parte dos trabalhos desenvolvidos 
neste projeto.
Na mesa encontramos a série de 
bordados Erário de Memórias. Estes 
bordados foram costurados a partir da 
partilha e apropriação de Memórias de 
Pessoas Anónimas. Essa partilha foi 
feita a partir de pequenas entrevistas 
que tentavam descobrir os momentos 
mais íntimos das pessoas entrevistadas.
Depois da entrevista, foi realizado este 
arquivo de memórias bordadas sobre lã 
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serem adicionados diretamente ao desenho, os objetos acompanhariam 

o desenho num momento de exposição. Este método faz com que estes 

objetos agora se tornem pequenas pistas para o espectador, libertando-o de 

um excesso de informação e explicação de minha parte. A sensação deve 

ser pessoal e íntima e talvez, se fosse eu a elucidar como cada objeto se deve 

relacionar com a Casa, resultasse disso a destruição da proximidade que 

pretendo com o projeto.

Assim sendo, os objetos começam a ser utilizados como impulsos na execução 

e, posteriormente, na exposição dos desenhos, procurando recuperar a 

sensação de explorar a Casa.  Estes objetos, mesmo sendo expostos sem 

qualquer alteração e descontextualizados do seu ambiente, não são vistos 

como, por exemplo, os Ready-made de Duchamp. Eles não são manifestos ou 

uma noção expansiva da arte.   Marcel Duchamp (1887- 1968) descreve um 

Ready-made como “infinitas possibilidades de criação”1 (Duchamp, 2002, 

p. 198) defendendo que o artista “esvazia o objeto anónimo e ubíquo da sua 

função para a obra do autor” , descrevendo também que “É preciso chegar 

a qualquer coisa de uma indiferença tal, que não se tenha nenhuma emoção 

estética. A escolha do Ready-made é sempre baseada na indiferença visual, e 

ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto.” 2(Duchamp, 

2002, p. 70) 

Posto isto, os objetos deste projeto são escolhidos com a função de despertar 

uma sensação ou o contexto da Casa. Assim sendo, a sua escolha não é baseada 

na indiferença, muito pelo contrário, é baseada na sua chamada de atenção. 

Aqui, o objeto não é esvaziado para ter a função de desenho, ele é visto como 

1RODRI GUES, Antonio, tradução e prefácio do livro Marcel Duchamp – Engenheiro do 
Tempo Perdido. Entrevistas com Pierre Cabanne, Assírio & Alvim, Lisboa, 2002, Página 
198
2 Idem, Página 70.

feltrada à mão. São interpretações que 
tentam evocar, tanto a entrevista, como 
a memória partilhada. 
Junto com estes bordados foram ex-
postos objetos que tiveram algum tipo 
de interação com a pessoa entrevistada 
ou que se encontrassem no local onde 
ocorreu a entrevista.
Este é um dos exemplos de exposição 
mais notório nesta relação do projeto 
com os objetos. No entanto, neste caso, 
a apropriação não ocorre exclusiva-
mente nos objetos selecionados, mas 
também das memórias recolhidas 
durante as entrevistas. 

Figura 15
Marcel Duchamp, In Advance  of the 
broken Arm (1964). Pá de neve em 
madeira e ferro galvanizado, com 132 
cm de altura
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um veículo para descrever o contexto, o  ambiente e a experiência da visita 

à Casa. O objeto não procura a indiferença ou questionamento por parte 

do público. Tenta antes, relacionar-se com o o observador a partir do seu 

significado, criando possibilidades a partir da associação dele às memórias 

do público. Esta ideia vai ao encontro à de Manuela Bronze, quando fala 

da apropriação de vestuário para a concepção do figurino: “Quando nos 

apropriamos do vestuário como veículo processual, deslocado do seu 

contexto de origem, estamos a sobrecarregá-lo com sentidos.” 3(Bronze, 

2010, p. 17)

Assim sendo, estes objetos encontram-se mais próximos dos Bio-Objects 

do Polaco Tadeuz Kantor (1915-1990). Segundo o artista, Bio-Object é um 

objeto que se relaciona com o homem, tornando-se num mecanismo para 

este recordar ou acordar memórias a partir da relação que se tem com ele. 

Os objetos, para serem vistos como Bio-Objects são encontrados e já não 

têm a sua função original porque foram deitados fora ou esquecidos. Eles já 

não são necessários, o que os torna disponíveis para se tornarem outra coisa, 

que de algum modo, transcende a sua função original. 

Kantor refletia que “The object lies between eternity and the garbage”4 , 

ou seja, eles tornam-se eternos assim que a sua função primária (a função 

para que foi construído) deixa de ser a principal razão para a sua existência. 

Por exemplo, os alfinetes enferrujados encontrados na Casa deixam de 

ter função porque já não podem ser utilizados na costura. No entanto, 

estes alfinetes devem ser modos de pensar a costura enquanto imagem e 

temática. Associados a memórias, estes alfinetes vão reavivar a recordação 

3 Citação direta de Manuela Bronze, retirado da Tese de Doutoramento Representações 
da Memória no Vestuário - Metáforas Pós-Modernas nas Artes Plásticas e Cénicas, 2010, 
p.17
4 Citação direta de Tadeusz Kantor, retirado do filme The theater of Tadeusz Kantor de 
Denis Bablet, 2006. 

Figura 16
Tadeuz Kantor, A classe Morta. Registo 
fotográfico de Wojciech Kryński. Teatro 
Cricot 2, 1983.

Para a criação da cenografia do espe-
táculo Classe Morta (figura 16),  foi 
utilizado um Bioobject, o banco. O 
banco tinha como objetivo reavivar as 
memórias dos atores de modo a criar 
mais dinâmica em cena. 
A interação do banco com o ator em 
cena, fazia que ele recordasse memórias 
associadas ao objeto que o ajudassem na 
interpretação da personagem naquele 
ambiente.
 Neste caso, o banco seria associado a 
uma aula, o que evocava por parte dos 
intérpretes os ambientes de sala de aula, 
os gestos e os comportamentos dos 
alunos assim como a relação deles com 
o espaço.
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do espectador sobre algo, dando-lhe uma nova função e tornando-o em algo 

eterno. 

A poesia do eterno, ou de tornar algo eterno que se encontrava esquecido, 

torna a apropriação um meio de revisitar a Casa e descrever o seu contexto, 

assim como, permite induzir sensações adquiridas na exploração do espaço 

com o espectador. A simplicidade deste método faz com que os desenhos 

possam ser vistos como interpretações pessoais desta visita, enquanto 

que os objetos permitem ao espectador fazer a sua própria interpretação 

do lugar. Assim, os objetos instigam o desenho que tenta interpretar a 

Casa, originando possíveis associações de memórias próprias com as do 

espectador.

Mais-Que-Coisa

A Casa da aldeia tornou-se a temática principal do projeto porque aborda, 

além da relação com a costura, uma relação com a memória. O interesse da 

figura da Costureira foi-se dissipando e surge uma curiosidade sobre este 

lugar e as suas propriedades – as roupas, os cenários, as características, os 

vestígios e os objetos – que reconhece uma relação com o mesmo tipo de 

conceitos que foram inicialmente associados à Costura– Tempo, Memória 

e Identidade. 

Este interesse, numa fase inicial, levou a um levantamento do espaço a 

partir da figura da Costureira, estendendo-se no seu espaço de crescimento, 

vivências e pertences. Para esse efeito foi realizada uma visita à Casa, com o 

objetivo de recolher informações visuais do espaço que incentivasse algum 

tipo de atividade prática. No entanto, a visita origina um interesse maior 

A Casa como Metáfora
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pela interação com o próprio espaço, o que levou a uma coleta de elementos 

da Casa – objetos, cartas, roupas e materiais de costura – e à exploração das 

suas divisões. 

Depois dessa visita, iniciou-se um pensamento em arquivo que pretendia 

organizar e identificar os elementos recolhidos, assim como perceber o 

porquê da sua colheita. No desenvolvimento deste exercício, os arquivos 

tornam-se pequenos livros alegóricos que pretendem, além de organizar 

informação, encontrar histórias e fios condutores para alimentar a produção 

gráfica. Inicia-se entaão, uma exploração do arquivo que renuncia o seu 

formato tradicional e expande as suas preocupações - ao relacionar, recolher 

e organizar informação. O uso do desenho permite agora desenvolver 

uma narrativa a partir dos objetos encontrados e que, na sua associação, 

permitem uma revisitação à Casa.  

Além das questões de arquivo, surge um pensamento sobre a 

apropriação. A apropriação pretende explorar uma relação de 

intimidade com o público a partir da associação das suas memórias 

com as minhas. Julga-se que os objetos da casa podem fomentar a 

recordação no espectador devido a uma camada invisível que os 

torna, para além de objetos, elementos que definem uma identidade, 

tanto na interação como na reflexão sobre eles. 

Os objetos da casa identificam características das pessoas que um dia lá 

viveram e que, de certo modo, construíram estes ambientes e cenários 

do lugar. Posto isto, estes objetos ou fragmentos do espaço são aqui 

definidos como mais-que-coisas, utilizando uma nomenclatura criada 

pelo poeta Manuel António Pina (1943-2012): “Há em todas as coisas 

uma mais-que-coisa/ fitando-me como se dissesse: “Sou eu!”, / algo 

Figura 17
S/título (2019). Tinta-da-china sobre 
tecido, com papel vegetal e elemento em 
crochet.

Figura 18
Desenho da série Desenhos de Memória 
(2019). Colagem e aguarela sobre papel. 
21 x 30 cm

A figuras 17 é um desenho que pertence 
a um dos arquivos iniciais. No entanto 
ele pode ser considerado um trabalho 
autónomo. 
A partir deste desenho  a criação 
do arquivo em livro começa a ser 
questionado. Este desenho é feito a 
partir de um elemento da casa - o 
crochet - e cria a partir da organização 
deste elemento no tecido, uma possivel 
narrativa para o espectador. 
A partir deste desenho surge a ideia 
para os Desenhos de Memória  que 
partem de objetos,  inicialmente 
recolhidos para arquivo, mas que 
posteriormente são introduzidos em 
desenhos.
No caso da figura 18, são utilizados um 
bilhete e uma fotografia encontrados na 
casa, para incitar uma narrativa sobre o 
lugar a partir do desenho.  
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que já lá não está ou se perdeu / antes da coisa, e essa perda é que é a 

coisa.”1 (Pina, 2011, p.20). 

As mais – que – coisas são sensações resgatadas nos objetos que, 

de algum modo, descrevem lugares e resgatam, identidades baseadas na 

recordação. Recordar através de uma mais-que-coisa torna possível a criação 

de dimensões a partir de memórias. Essa dimensão é materializada a partir 

do desenho e entrar no universo do desenho e explorá-lo é reencontrar 

sensações e revisitar nele a Casa. 

A acumulação de arquivos e notas nesta fase inicial do projeto, assemelho-

se à acumulação de mais-que-coisas encontrados dentro da casa. Através 

de cada hipótese que cada desenho montou, enriqueceu-se um aspeto ou 

perspetiva da Casa. Algo que Aby Warburg (1866-1929) denomina como 

“espaço de pensamento”2 dinâmico ao relacionar diferentes imagens da 

História de Arte em painéis. Por outro lado, esta acumulação em arquivos 

revê-se também na vontade de Gerhard Richter (1032-) relativamente ao 

seu Atlas como criação de “um ambiente ou uma arquitetura”3. Que se 

assemelha à mesma vontade que eu tenho de transportar o ambiente da 

casa para este projeto. 

Isso faz com que este projeto desenvolva modos de desenhar memória a 

partir de memórias resgatadas nos objetos. Nesta deslocação, digamos, 
1 Verso Transcrito do Poema As coisas, que compõe o livro Como se Desenha uma Casa 
de Manuel António Pina. 
2 Termo retirado do Site Online Mynemosine - Meanderings Through  Aby Warburg’s 
Atlas, na secção About o Atlas Mynemosine. Para melhor contexto segue-se uma citação 
direta ao texto: “Transforming the cartographic and scientific notions of what an ‘atlas’ 
should be, Warburg creates a dynamic ‘thought-space’ [Denkraum] where cosmographic 
and art-historical images reveal how subjective and objective forces shape Western 
culture.”
3 Numa entrevista ao autor realizada por Dorothea Dietrich o autor fala desta ideia: 
“Dream of mine – that the pictures will become an environment or become architectu-
re, that would be even more effective.” Retirado de  “Gerhard Richter Atlas”, Ensaio de 
Lynne Cooke a propósito da exposição de «Atlas» no Dia Art Foundation.

Figura 18
Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, parte 
dedicada a Sandro Boticelli e à Ninfa, 
120 x 95 cm (1929).Registo de Exposi-
ção no Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires - Argentina.

Figura 19
Gerhard Richter, Atlas. Dimensões 
Variáveis. (1962-2013)
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procura-se tornar concreto, elementos abstratos da recordação, como 

sensações ou narrativas de algo que não se presenciou.4 

Os vocabulários encontrados partem sempre dos objetos ou das mais-que-

coisas e das associações efetuadas a partir dos exercícios de arquivo. As mais-

que-coisas vão desenvolver características e propósitos que reconhecem 

o início de uma expansão e o surgimento de dimensões que transportam 

o espectador para uma experiência baseada na revisitação de memórias a 

partir de elementos da casa. 

O arquivo desenvolve meios para esta expansão, assim como, identifica 

o território da Casa como sendo uma Dimensão ou uma medida.  Essa 

dimensão retrata os significados da Casa para além da sua fisicalidade. 

A Casa não é só uma casa, é também o que ela significa, o que ela induz 

enquanto espaço.

 Quando falamos desta Casa em particular, reconhecemos nela o valor da 

intimidade, o reencontro de memórias e a exploração de elementos que 

podem ser associados à efemeridade.  Por esse motivo, este lugar foi eleito 

como objeto de estudo para explorar estas questões, assim como, tornar 

visível através do desenho, o invisível do lugar e das suas dimensões. “Digo 

casa, mas refiro-me a luas e a umbrais, / a lembranças extenuadas, / às trevas 

do corpo, lúcidas, / latejando na obscuridade de quartos interiores.”5 (Pina, 

2011, p.26).

4 Em relação a este tema - “Objetos Concretos / Sensações Abstratas” - chamo a atenção 
para a exposição Lugar / Imagem / Objeto na Galeria Jack Barret (2019), onde se pode 
observar a mesma problemática. Podemos ver informação sobre a exposição na revista 
online Hypperallergic: https://hyperallergic.com/484140/place-image-object-at-jack-barret-
t-gallery/”
5 Verso Transcrito do Poema Talvez a Noite I, que compõe o livro Como se Desenha uma 
Casa de Manuel António Pina. 





II

Dimensão Micro

Neste capítulo, caracterizamos e identicamos a Dimensão Micro no 

trabalho prático. É utilizada uma das divisões da casa para explicar 

o processo criativo, assim como, para descrever os procedimentos e 

mecanismos utilizados no desenho. 
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Experiência Sensorial e Experiência prática

A Dimensão Micro é neste projeto a dimensão dos estímulos e é reconhecida 

no lugar a partir do seu ambiente e das suas características sensoriais. Esta 

dimensão é a caracterização do lugar a partir dos sentidos. Ao contrário 

da Dimensão Macro, ela não se resolve numa imagem mais imediata, mas 

numa imagem que vai surgindo pela tradução de sinais e vestígios do 

espaço. O cheiro, as texturas, a relação direta com o lugar – caminhar pelo 

espaço, abrir as portas, pegar nos objetos – são características que definem e 

testemunham o que se quer denominar por Dimensão Micro.  

A perceção desta Dimensão Micro pode ser construída a partir de dois tipos 

de experiência: a experiência sensorial e a experiência prática 1.   Estas duas 

experiências são mecanismos para ver e explorar o contexto e a perspetiva 

da Casa. Nesta ideia, a Casa é construída graficamente e visualmente a partir 

de uma interpretação dessas experiências. 

Quando falamos da experiência sensorial falamos de tudo o que se encontra 

na Casa e que interage com os nossos cinco sentidos. Essa experiência 

pode ser descrita a partir de imagens, cheiros , texturas, sons ou sabores. 

São estímulos que surgem da interação com o espaço. Esses estímulos 

são ferramentas para percecionar o lugar, assim como, ferramentas para 

desenhar e  perceber o espaço enquanto lugar que detém uma identidade.  

Como refere Merleau-Ponty(1908 - 1961), “O visível é o que se aprende 

com os olhos, o sensível é o que se aprende com os sentidos” 2 (Merleau-

1 A experiência sensorial e experiência prática são dois termos criados pela autora deste 
relatório para distinguir dois momentos distintos na criação do desenho. Um refere-se a 
uma experiência que depende dos sentidos – experiência sensorial - e outra que depende 
exclusivamente da ação sobre o espaço – experiência prática. No entanto, estes termos 
dependem um do outro e da relação que ambos estabelecem com o desenho. Posto isto, 
é difícil em alguns momentos definir com precisão onde estas experiências se iniciam e 
terminam na prática.  Contudo, podemos concluir que ambos os termos existem na teoria 
como mecanismos para desenhar.
2 Citação direta de Maurice Merleau-Ponty, retirado do livro Fenomenologia da Percepção, 
1999, p.28

Página Anterior:

Figura 20
Parte de Colagem sobre papel, 
fotografia e aguarela.
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Ponty, 1999, p.28 ) , e é a partir dessa aprendizagem que os desenhos se 

vão construir. A posição dos móveis, o cheiro da madeira ou a textura das 

toalhas, cortinas e colchas são fenómenos, ou indícios, que falam sobre a 

experiência sensorial que obtemos ao entrar em Casa. 

Por outro lado, quando falamos da experiência prática, referimo-nos 

a reações face a certos estímulos sensoriais. Reações que podem ser 

entendidas como ações ou tomadas de posição. Trata-se por exemplo, do 

momento onde decidimos se permanecemos numa divisão, se caminhamos 

pelo espaço ou abrimos a janela. Essa tomada de decisão pode surgir e 

depender da nossa experiência sensorial, moldando os nossos objetivos 

em relação ao espaço e promovendo sensações e memórias do lugar. Este 

tipo de experiência – sensorial e prática - circunda o desenvolvimento 

gráfico adotado, pois é o modo como me relaciono com a Casa. Hans 

Belting (1935- ) afirmava no livro Antropologia das Imagens que “a permuta 

entre experiência e lembrança é uma troca entre mundo e imagem” 

3(Belting, 2014, p. 90 ), e essa permuta, neste caso, desenvolve a experiência 

prática a partir do desenho. Não me sento na cama ou abro a janela, mas 

desenho essa relação, e é ao retirar códigos e imagens deste espaço que eu 

o experiencio na prática. 

Manuel Castro Caldas (1954- ) desenvolve esta ideia comparando os 

grandes detetives a desenhadores.  Relacionando o modo de construir o 

desenho, com o modo de investigar e procurar para resolver um crime. 

“É como se o crime adquirisse já um excesso de plenitude, como se a sua 

forma fosse sempre obstinadamente final. A leitura que fazem do indício 

é um desenho preparatório, subsidiário de algo maior e posterior. Para 

3 Citação direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p.90

Página Anterior:

Figura 21, 22 e 23
Manipulação Têxtil do arquivo Texturas 
(2019). Pano cru e linha de algodão.

Figura 24
Arquivo nº 3, espécie de diário gráfico 
em papel e tecido que contém desenhos 
e bordados sobre vestígios da casa. 

As figuras das páginas 34 e 35, 
demonstram alguns trabalhos que 
retiram texturas da colcha da cama do 
quarto principal, com o objetivo de criar 
uma relação com o espaço.
Além de recolher informações sobre 
um aspecto especifico do quarto, faz 
com que a atenção sobre uma sensação, 
neste caso táctil,  tenha uma atenção 
redobrada. 
Esperasse com estes desenhos perceber 
como representar uma experiência 
prática e sensorial - sentar na cama, 
sentir os cobertores, sentir o ponto de 
malha e as pregas do tecido. 
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Holmes, pelo contrário, o desenho é tudo menos preparatório: o velado, o 

desordenado, o fragmentário e o desconexo surgem perante um olhar que é 

já memória e ideia, razão pela qual não o constrangem ou confundem, antes 

o movem, libertam, transformam e orientam.” 4 (Castro Caldas, 2005, p. 21).

 

Ambas experiências - prática e sensorial - constroem tanto a noção de 

Dimensão Micro, como os desenhos que faço sobre estes lugares. Em 

Drawing as a Hypotheses encontro um exemplo que descreve este processo 

tornando-o uma possibilidade: “Se eu entrar no desenho e começar a viver 

no seu mundo, eu posso descrever esta outra realidade como se eu estivesse 

a olhar para a ‘cena’ que se revela antes de mim. Se eu imaginar esta cena, 

eu imagino também um possível paradigma de pensamento.”5 (Ganster, 

2017, p. 243). A troca ou a partilha entre a Dimensão Micro – as texturas, os 

cheiros, as formas ou os sons (por exemplo) -  e a pessoa que interage com 

ela é o fenómeno que alimenta o trabalho prático e fornece matéria prima 

para explorar em desenho. 

4 Citação direta de Manuel Castro Caldas, do seu texto Holmes e a verdade («menos» 
desenho), inserido no catálogo Entre Linhas - Desenho, na Coleção da Fundação Luso-A-
mericana, 2005, p.21
5 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Nikolaus Ganster, do livro 
Drawing a Hypoyhesis: Figures of thought, 2017, p.243. Citação original: “If I enter the 
drawing and start living in this world. I can describe this either reality as if I were looking 
at the “scene” as in unfolds before me. If I imagine this scene, I imagine also a possible 
paradigm of thinking”.

Desenhar Lugares Identitários 

Nem todo o trabalho produzido, naturalmente, vai para um momento de 

exposição ou é considerado final. Nem todos os desenhos ou o bordados que 

finalizo correspondem ou clarificam a minha experiência sensorial da Casa. 

Essa experiência sensorial, devido ao seu grau de intimidade intrínseco, 

A Casa como Metáfora
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necessita de um intermédio para transformar a sensação em desenho, sendo 

esse intermédio a pessoa que interage com o espaço. 

O desenhador, neste caso, adquire um papel de moderador entre a casa e 

as sensações. Neste projeto, a autora absorve a informação exterior, e tenta 

transformá-la em desenho. Hans Belting afirma que “é por intermédio de 

um espectador que um lugar natural se torna imagem. Não há imagens na 

natureza, mas tão só na ideia e na recordação.” 1 (Belting, 2014, p. 95). Posto 

isto, revejo nas palavras de Hans Belting a atuação da experiência prática. O 

“lugar natural” é o modelo ou o objeto de desenho que se torna em imagem, 

neste caso em desenho, por “intermédio de um espectador”. O espectador, 

diante isto, é o desenhador, que transforma a realidade em desenho. No 

entanto nada disto é tão linear. Entre o que se imagina, o que se sente e o 

que se faz, existe sempre uma diferença. “Se perguntarmos a um psicólogo, 

ele provavelmente nos dirá que todo o ato intencional que realizamos goza 

de uma certa liberdade. Nossa intenção funciona via de regra apenas para 

o quê e não tanto para o como.” 2(Gombrich, 1991, p.95). O desenhador 

adquire o papel de intermédio ou moderador, quando executa o desenho 

a partir da sua experiência sensorial que move a sua mão à procura das 

imagens guardadas “na ideia e na recordação”, podendo, claro, considerar 

outros aspectos como a imagem que observa, o exercicio a que se propõe ou 

tendo em conta características do material com que desenha. 

Procurando adotar o papel de observadora, tento reconhecer nos traços 

e pontos do trabalho, alguma sensação que me recorde da Casa ou que 

1 Citação direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p. 95.
2 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de E.H. Gombrich, do livro Temas 
de Nuestro Tiempo - Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte, 1991, p.95. Citação 
Original: “si preguntamos a un psicólogo, probablemente nos dirá que todo o acto inten-
cionado que realizamos disfruta de una cierta libertad. Nuestra intención funciona como 
una regla sólo para el qué y no tanto para el cómo.”

Dimensão Micro
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a reinvente. Neste contexto, as palavras de John Berger (1926 - 2017) no 

livro Berger on Drawing, aplicam-se ao que procuro na conclusão de um 

desenho- “ Um desenho é um registo autobiográfico da descoberta de um 

evento visto, lembrado ou imaginado. Um trabalho acabado é uma tentativa 

de construir um evento em si mesmo.”   3 (Berger, 2008, p. 3).

Muitas das vezes o trabalho despoleta alguma memória que relaciono com a 

casa e que me leva a pensar num novo trabalho como resposta a esse momento. 

Assim o trabalho vai-se desenvolvendo, como se no final depois de desenhar 

todos os aspetos dessa memória e reunir todas as suas características, exista 

a construção desse evento, como afirmaria anteriormente Berger em relação 

ao trabalho terminado. 

Os trabalhos finalizados são vistos como os elementos que compõem a Casa. 

Eles dialogam com vários bordados, desenhos e impressões, mas, no entanto, 

cada um encaminha o observador a focar ou a ver a minha experiência 

sensorial (Figura 25 e 26). Existe novamente a questão do afastamento e da 

aproximação, que num momento de exposição é reconhecido na relação do 

trabalho com o espectador. 

O espectador pode observar um conjunto de trabalhos, criando uma visão 

Macro do projeto, ou pode observar apenas um desenho ou um bordado 

uma visão micro. O  que pretendo é que o espectador, ao olhar para o 

trabalho é convidado, além de assistir à minha experiência sensorial, a ver 

de que modo transformo esses estímulos em desenho. 

Alguns desenhos relatam estórias, outros lugares, enquanto outros se focam 

exclusivamente em aromas / vestígios olfactivos ou texturas. Um desenho, 

enquanto unidade ou parte de uma exposição, pretende resolver por si o 

3 Citação direta de John Berger, retirado do livro Berger on Drawing, 2008, p. 3. Citação 
Original: “. “A drawing is an autobiographical record of one’s discovery of na event-seen, 
remembered or imaginated. A ‘finished’ work is an attempt to construct as event in itself ”

A Casa como Metáfora

Figura 25
Flores (2020). Desenho de aguarela e 
acrílico sobre papel de Bamboo. 50 x 
65 cm 

Figura 26
Flores (2019/20). Bordado com linhas 
de algodão sobre Eco-Impressão com 
ferrugem em tecido 100% algodão.  
20,5 x 49 cm
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problema de como representar a perceção do espaço para além de uma 

representação realista dele. Que marcas, que gestos e formas estimulam de 

novo a sensação do que se representa? Estes elementos não são o desenho 

da cama, eles são o desenho do conforto, do cheiro a naftalina, dos buracos 

das traças nos lençóis e a textura da colcha.

Sobre estes microelementos, Tufte (1942- ) em Envisioning Information 

evidencia a importância destes estímulos, e que auxiliam a descrever a micro 

dimensão que pretendo refletir no desenho: “(...) e essa micro informação, 

como texturas menores na perceção das paisagens, fornece um refúgio crível 

onde o ritmo da visualização é condensado, lento e personalizado.” 4 (Tufte, 

1990, p. 38) Ou seja, os objetos, a “microinformação” da Casa, é o que torna 

os desenhos que produzoem microambientes ou Micro Dimensões.

Os desenhos vistos enquanto grupo ou coleção de estímulos traduzem um 

ambiente e retratam um lugar na sua subjetividade. Eles são o resultado 

de uma acumulação sensorial, trabalhada e repetidamente perseguida de 

desenho para desenho. Faz parte da perceção de um espaço, completa o olhar. 

A inclusão de pistas que diferentes sentidos oferecem, guiam o espectador na 

construção e reflexão do próprio espaço enquanto lugar identitário5 . Para 

mim, um lugar identitário é aquele que não se baseia exclusivamente das suas 

capacidades físicas ou visíveis para existir ou se tornar real. Ele é antes, um 

lugar que é criado a partir de uma experiência, de uma sensação ou fruto de 

uma relação com um objeto. Pierre Nora (1931- ) atribui o termo “lugar de 

memória” 6 para perceber a ambiguidade deste tipo de espaço, onde tanto a 

4 Citação direta de Edward Tufte, retirado do livro Enviosining Information, 1990, p.38
5 O lugar identitário relaciona-se com o termo de Manuel António Pina (1943 -2012) 
“Mais-que-coisa” por ambos falarem sobre características que ascendem as capacidades 
físicas dos objetos. No entanto, este termo define e caracteriza um lugar específico, que 
neste caso é a Casa da Aldeia.
6 Termo utilizado por Pierre Nora, retirado do livro Realms of Memory: Conflicts and 
divisions, 1996
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Figura 27
Galhos (2019/20). Bordado com linhas 
de algodão sobre Eco-Impressão de Fo-
lhas e Cebola em tecido 100% algodão. 
20, 5 x 49 cm.

Figura 28
Experiência de Papel de Cebola (2019). 

A figura 27 e 28, foram trabalhos que 
foram motivados por  um cheiro: o 
cheiro a cebola.
Esse vestígio foi identificado na adega 
da casa, onde se guardavam as cebolas 
e o vinho. Encontravam-se no local 
vestígios de tranças de cebola e algumas 
cascas. 
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realidade, como a recordação, recria o local e o torna visível. Por outro lado, 

Marc Augé (1935 - ) fala sobre “lugares antropológicos”7, para perceber os 

lugares que carregam esta carga identitária e onde um lugar é mais que um 

local.  É um espaço com histórias e estórias, e que é construído por quem 

interage com ele. Augé no seu livro Não-lugares reflete: “Estes lugares têm 

pelo menos três caracteres comuns. Querem-se (querem-nos) identitários, 

relacionais e históricos.” 8 (Augé, 1992, p. 47).

Com isto afirmo que os desenhos produzidos s são o invisível da Casa, que 

podem ser vistos como a sua planta ou a base que a suporta. Tornando-a 

num pretexto para refletir a origem desses estímulos, das memórias e da 

própria identidade do local. Os desenhos são a tentativa de resolução de um 

problema abstrato, que procura uma imagem para o que não se consegue 

explicar por palavras. Na Fenomenologia da Perceção, Merleau Ponty diz 

que:

“As imagens ou as sensações mais simples” são o que existe para compreender 

as palavras. Por outro lado, “os conceitos são maneiras complicadas 

de designá-las”. Com isto ele conclui que compreender na totalidade 

as “impressões indizíveis”, ao que eu chamo do invisível da casa, “é uma 

impostura ou uma ilusão (…)” pois “(…) o conhecimento nunca tem 

domínio sobre seus objetos (…)” .9 (Merleau-Ponty, 1999, p. 38 ). 

Esta explicação de Merleau-Ponty justifica o porquê da experiência do 

7 Termo utilizado por Marc Augé, retirado do livro Não lugares: Introdução a uma antro-
pologia da supermodernidade, 1992
8 Citação direta de Marc Augé, retirado do livro Não Lugares: Introdução a uma antropo-
logia da supermodernidade, 1992, p. 47
9 Citação direta de Maurice Merleau-Ponty, retirado do livro Fenomenologia da Percep-
ção, 1999, p. 38

A Casa como Metáfora
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desenho ser fundamental na tentativa de compreensão deste lugar. O 

desenho, na sua prática, tenta reproduzir estas experiências em vez de as 

descrever, comunicando e partilhando a experiência do espaço, a partir da 

sua perceção. Molina, por sua vez, explica como esta percepção do espaço  

se transforma em desenho a partir de evocações das nossas memórias:

“Cada gesto, cada estrutura, cada imagem remete a outros seres de cadeias 

de gestos, de estruturas, de imagens ordenadas em discursos anteriores. 

Desenhar é estabelecer uma ordem de evocações precisas, ou nas palavras 

de Baxandall, estabelecer um sistema de referências a partir do qual re-

compreendemos toda a nossa história anterior.” 10(Molina, 2010, p.174).

Num momento de exposição, deseja-se que estes desenhos interajam 

com o espectador, da mesma forma que este reage ao entrar no espaço 

de outrém - uma certa sensação de familiaridade com o espaço, e por 

outro um lado, um certo distanciamento. Deseja-se que os espectadores 

ao verem o trabalho, se reconheçam e se relacionem com lugares íntimos 

das suas memórias, mesmo sabendo que não conhecem nem nunca viram 

o lugar desenhado. Este lugar assemelha-se, na sua Dimensão Micro, com 

as memórias do espectador. 

 Neste caso dou a conhecer a Casa através dos desenhos que produzi. Esta 

partilha funcionará como formação de novas possibilidades e perceções 

sobre o mesmo espaço e diferentes formas de falar sobre o invisível do 

lugar e que neste projeto se denominou como Dimensão Micro.  John 
10 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Joan José Molina do livro Las 
Leciones del Dibujo, 2006, p.174. Citação Original: “cada gesto, cada estructura, cada 
imagen remite a otras seres de cadenas de gestos, de estructuras, de imágenes ordenadas 
en discursos anteriores. Dibujar es establecer un orden de evocaciones precisas, o en 
palabras de Baxandall, establecer un sistema de referencias desde las cuales volvemos a 
comprender toda nuestra historia anterior.”

Dimensão Micro
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Antes de terminar qualquer trabalho existe um momento caótico que é o de 

selecionar e ordenar os elementos e características da Casa mais relevantes. 

Com isto, refiro-me ao processo criativo que desenvolvi para chegar a um 

resultado. Para falar sobre este processo, decidi então falar sobre o quarto 

dos arrumos da casa. Metaforicamente, esta analogia serve para refletir 

sobre o modo como o trabalho é produzido e pensado antes de se tornar 

num desenho. 

O quarto dos arrumos não tem uma imagem confortável ou familiar, mas 

sim confusa. É o quarto dos objetos que ninguém sabe de quem são, para que 

é que servem ou porque se guardam. O quarto está tão cheio que ninguém 

tem vontade de o arrumar. Então continuam a acumular lá coisas até um 

dia, rasgar pelas costuras. 

Ninguém vai a este quarto além de mim, e quando vou todos me chamam 

A Casa como Metáfora

Figura 29
Fotografia de Comunhão. Arquivos da 
Casa. Autor Desconhecido.

Figura 30
Fotografia de Criança. Arquivos da 
Casa. Autor Desconhecido.

Figura 31
Fotografia de Casamento. Arquivos da 
Casa. Autor Desconhecido.

Berger partilha um episódio da sua vida em Berger On drawing que ilustra 

esta formação de possibilidades a partir do desenho como mecanismo 

de compreensão: “Eu tirei para fora o caderno e fiz um desenho de mim 

mesmo como um dos seus leitores. Ela desenhou um barco invertido para 

mostrar que não conseguia desenhar. Eu virei o papel de forma a que o barco 

estivesse na direção certa. Ela desenhou para mostrar que os desenhos dos 

barcos dela afundam sempre. Eu disse que existiam pássaros no fundo do 

mar. Ela disse que existia uma âncora no céu.”   11

11 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de John Berger, retirado do livro 
Berger on drawing, 2008, p. 45. Para melhor contexto segue-se a citação original: “ I took 
out a notebook and did a drawing of myself as one of her readers. She drew a boat upside 
down to show she couldn’t draw. I turned the paper around so it was the right way up. She 
made a drawing to show that her drawn boats always rank. I said there where birds at the 
bottom of the sea. She said there was na anchor in the sky.”

O Quarto dos Arrumos
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à atenção porque posso encontrar um rato ou me magoar. Já me disseram 

que era o quarto assombrado da casa. Talvez pensem nisso por ser escuro 

ou talvez o tenham dito para me afastar de lá, mas é no quarto dos arrumos 

onde se planta a curiosidade.

Esta divisão é muito semelhante ao estado do trabalho em bruto. O processo, 

que desenvolvi ao longo deste período, assemelhava-se inicialmente a esta 

analogia ao quarto dos arrumos. Não digo isto só pela confusão que se instala 

no início de qualquer projeto, mas também pela quantidade de informação 

acumulada num primeiro momento.

 Antes de filtrar essa informação, o projeto passa por esta fase onde tudo se 

guarda e não se sabe bem porquê. Por algum motivo quando dei início à 

minha investigação, o quarto dos arrumos foi o primeiro quarto onde recolhi 

informação. Alguns dos objetos que deram início a um pensamento sobre 

a memória e a identidade de um lugar, vieram precisamente desta divisão. 

Alguma curiosidade e talvez fascínio pelos materiais de costura antigos 

encontrados, assim como, os trabalhos em crochet inacabados, motivaram  

uma recolha compulsiva de objetos que de algum modo me intrigavam. A 

acumulação dessa informação tornou-se tão confusa que parecia construir 

aos poucos, o meu próprio quarto de arrumos. 

Cláudia Amandi (1968 - ) falaria deste espaço ao qual eu chamo de “quarto 

de arrumos” como o “Espaço das coisas”1.Em Funções e Tarefas do Desenho 

no Processo Criativo reflete sobre este momento no trabalho que surge na 

minha investigação como arquivo. A inquietação e obsessão pela recolha 

de informação e a sua organização criam um lugar que desenvolve várias 

possibilidades no desenho. 

1 Termo utilizado por Cláudia Amandi, retirado da Tese de  Doutoramento 
Funções e Tarefas do Desenho, 2010

Dimensão Micro
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  “A atenção não se dirige a um espaço concreto e determinável, estabelecendo 

antes, uma acção de procura e reunião que procura materializar um universo 

de coisas: ideias, anotações gráficas e escritas, fragmentos de ordem diversa, 

desenhos e fotografias, mapas e objectos, recortes, entre outros, vão sendo 

reunidos e armazenados, formando um universo de vestígios em suspensão. 

Latentes em significado, relacionam-se informalmente resgatando 

memórias, evidenciando ou sugerindo ligações com determinados núcleos 

de trabalho.”2  (Amandi, 2010, p.210)

Trabalhar com e a partir das fotografias, das linhas de costura e dos fusos 

encontrados, fizeram com que existisse uma espécie de reconhecimento 

da minha parte que, de algum modo, a casa era desenhada a partir do seu 

conteúdo. Posteriormente, estas recolhas ativaram pensamentos sobre a 

memória e a identidade dos objetos e mais tarde, reflexões sobre o tempo. 

Hoje reconheço que o próprio arquivo, ou pensar o trabalho como um 

arquivo, já era o início de uma reflexão sobre essas temáticas, pois neste 

projeto o arquivo vai tomando decisões que filtram e orientam o trabalho 

para uma direção. Além disso, reconheço que todo o trabalho, mesmo falando 

sobre uma recolha que se traduzirá mais tarde em experiência sensorial e 

prática, parte desta reflexão do arquivo. Os desenhos são formas de registar 

e guardar uma sensação ou uma perceção de algo. São no fundo, tentativas 

para marcar no tempo e no espaço a experiência de um lugar – a Casa. 

Por exemplo, aquelas fotografias ou outras que cada família vai reunindo ao 

longo de uma vida são importantes, porque adquirem um sentido emocional 

e de recordação familiar para a própria família. Fora desse contexto, perdem 

2 Citação direta de Cláudia Amandi, retirado da Tese de Doutoramento Funções e Tarefas 
do Desenho, 2010, p. 210
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Figura 32
Imagem de trabalho em construção. 
Paisagens Bordadas II (2020), Eco 
Impressão sobre algodão bordado com 
linhas de algodão. 70 x 1.50 cm
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esse sentido, esvaziam-se e até chegam a incomodar, como se entrássemos 

na privacidade de alguém sem pedirmos autorização. Mantêm até um certo 

contexto social, por exemplo de uma época, mas esvaziam-se no sentido 

para que foram feitas. O seu sentido torna-se ruído. 

O arquivo, ao contrário da fotografia, não procura cristalizar no tempo o 

objeto ou momento. O seu sentido é de fixar em proximidade com outros, 

promovendo, quem sabe, novas ideias ou relações. O arquivo, no meu 

trabalho, impulsiona essa transformação a partir da partilha, pois considera 

que essa dinâmica fomenta possibilidades na relação do observador com o 

arquivo. A sinalização no tempo deixa de fixar um momento, para deixar 

a imaginação atuar a partir da apropriação de objetos com as mesmas 

características das fotografias das figuras 29, 30 e 31. Hans Belting escrevia 

sobre a criação e manutenção dos arquivos institucionais - “(…) este fundo 

técnico será morto, se não for mantido pela imaginação coletiva”.3 (Belting, 

2014, p. 92). Posto isto, reconheço nas palavras de Belting a importância da 

exposição destes desenhos, pois de algum modo, a imaginação e interação 

do espectador mantém o lugar vivo.

Por outro lado, este sentido de acumulação de informação contaminou 

também os resultados deste processo. A acumulação é também uma  

concentração e repetição de marcas, traços e pontos em sequências mais ou 

menos organizadas no desenho. Se observarmos, na figura 32, a acumulação 

gráfica é evidente mas deve-se ao sentido que estas marcass, próximas entre 

si, criam em termos de paisagem. Existe uma insistência no mesmo ponto 

durante grande parte do desenho (fig. 33) como se, ao bordar vezes sem 

conta o mesmo ponto, a textura resultante desse uma pista para o espectador 

associar a uma textura que encontramos na paisagem. Muitas das vezes não 

3 Citação direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p. 92
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Figura 33
Detalhe de bordado em construção.
Paisagens Bordadas II (2020), Eco 
Impressão sobre algodão bordado com 
linhas de algodão. 70 x 1.50 cm

Figura 34
Detalhe de bordado em construção.
S/título (2019), Eco Impressão sobre 
algodão bordado com linhas de algodão. 
30 x 70 cm
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é nenhuma em particular, mas o seu resultado contribui para uma imagem 

mais clara do desenho.

Por outro lado, é necessária uma aproximação do espectador sobre o 

próprio suporte para distinguir o que é bordado, o que é desenhado sobre 

o tecido e o que é tingido. Como se tudo misturado, contribuísse para um 

excesso de informação – ponto, linha, mancha. No entanto esses elementos 

são pistas para compreender o próprio desenho, por exemplo, uma mancha 

traduz-se num horizonte, um conjunto de pontos num monte e a linha na 

representação da textura do solo. A sua proximidade cria imagens, propõe 

especulações que se desejam ser interpretadas como representações.

Noutros trabalhos, como na figura 35, a imprevisibilidade das formas 

difusas e a mistura de pigmentos são a origem dos bordados e dos desenhos 

e traduzem também o processo do trabalho. Sendo um trabalho muito 

experimental graças à natureza do projeto que explora a fabricação dos 

próprios materiais, é curioso perceber que, mesmo no resultado final, esse 

processo permanece visível. 

Posto isto, tanto na fabricação do arquivo inicial, como no processo e nos 

trabalhos finais, reconheço que esta acumulação de grafias adquiridas e 

pela interpretação de elementos orgânicos surge literalmente em camadas, 

sendo um dado persistente no projeto. A imagem da Casa vai-se tornando 

mais nítida com esta acumulação. Por exemplo, no desenho da Casa (fig.35 

e 36) existem 2 suportes que acumulam diferentes tipos de informação, e 

que sobrepostos tornam visíveis a forma da casa e o tipo de ambiente que 

pretendo retratar. Na primeira camada (fig.37) existe um desenho a aguarela 

que orienta o espectador para algumas características formais sobre o lugar, 

ao mesmo tempo que informa sobre texturas associadas, por exemplo, ao 

A Casa como Metáfora

Figura 35
Paisagens Bordadas II (2020), Eco 
Impressão sobre algodão com vara de 
madeira. Bordado e suportado por 
linhas de algodão. 70 x 1, 50 cm 
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Figura 36
Desenho da série Desenhos de Memória (2019). Colagem e aguarela sobre papel. 21 x 30 
cm
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Figura 37
Parte de Desenho da Figura anterior.
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telhado – as telhas da casa são malhas de lã. Em seguida sobrepõe-se um 

tecido que recolhe objetos encontrados na casa – alfinetes, um negativo de 

fotografia, linhas, flores e fotografia – e que informam o espectador sobre 

o ambiente da casa, quem lá morou e o que lá se guarda. Dá informações 

sobre o seu interior. 

Por outro lado, o carácter fragmentado dos indícios que se vão aproximando 

neste desenho, permitem criar um sentido de memória - camadas 

sobrepostas- que devolvem uma experiência sensorial sobre a Casa.

No desenho Esboço de Queimada parte destas mesmas preocupações. O 

desenho é composto por duas folhas de papel de engenharia sobrepostas e 

que juntas formam a imagem de uma queimada. 

A primeira folha (fig.38) uma impressão de cor sólida, revela alguns aspetos 

da totalidade da imagem. Conseguimos perceber o tamanho da camada, a 

cor e alguma da sua composição gráfica. Por outro lado, na segunda folha 

(fig.39) um desenho de observação a tinta-da-china faz o levantamento 

mais concreto da imagem da vegetação. Esse desenho procura - a partir de 

símbolos e padrões orgânicos - representar a direção dos galhos, a forma 

das folhas, as raízes amontoadas e de outros componentes que, como já se 

encontram queimados, adquirem uma forma mais abstrata. Esta segunda 

camada, devido às características da vegetação representada, tende a esta 

ideia de acumulação de grafias que se assemelham aos trabalhos das figuras 

33 e 35. No entanto, em vez de obedecer a ritmos do tingimento do tecido 

(como nos bordados), a sobreposição das folhas cria o ritmo do desenho.
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Figura 38
Primeira Camada do desenho Esboço 
de Queimada

Figura 39
Segunda Camada do Desenho Esboço 
de Queimada.

Figura 40
Esboço de Queimada. Tinta da china 
sobre papel vegetal e Impressão com 
aguarela sobre papel. 21 cm x 24,5 cm.
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Transformação da Sensação em Matéria

A criação dos materiais - do papel, dos pigmentos, das tintas e a preparação 

dos tingimentos sobre tecido são ferramentas que me permitem refletir 

sobre identidade e tempo. A recolha de ingridientes - flores, folhas, galhos, 

cascas e raízes - para a fabricação destes materiais e o seu processo, não é 

muito diferente da recolha e seleção da informação reunida no início de 

trabalhos no quarto de arrumos. Cada matéria selecionada é compreendida 

como um objeto que remete à Casa. Quando faço um pigmento a 

partir de cebola, por exemplo, recordo a imagem das tranças de cebola 

penduradas na adega da casa; ou quando uso folhas recortadas para tingir 

os tecidos, relaciono-as com padrões feitos pelas vinhas nas traseiras da 

casa. São experiências que tornam estes desenhos, a Casa - tanto a partir 

dos elementos que o compõem como nas técnicas e materiais utilizados.

É neste sentido que encontro proximidade com alguns processos de trabalho 

de Eva Hesse (1936-1970). Nos testes de materiais que Eva Hesse realizou, 

reconhecemos uma constante procura de componentes não convencionais 

para a criação de trabalho artístico. Revejo no trabalho de Hesse uma forma 

de pensar os materiais como mecanismos para transformar sensações em 

perceções visuais.1  Contudo, a durabilidade das técnicas e dos materiais, 

tanto no meu trabalho como no trabalho de Eva Hesse, tem um carácter 

secundário. A preocupação central é, sendo reconhecido na própria 

exploração,  encontrar diferentes meios e formas de encontrar resoluções. 

Para além das potencialidades plásticas dos ingredientes introduzidos, existe 

também o interesse que estes têm como estímulos sensoriais. O material é 

sempre pensado para articular uma sensação. Por exemplo, o eucalipto e a 

1 O artigo online Josef Albers, Eva Hesse, and the Imperative of Teaching, explica a abor-
dagem de Eva Hesse nas suas Test Pieces. O leitor pode encontrar este artigo em: https://
www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/07/josef-albers-eva-hesse-and-the-im-
perative-of-teaching

Figura 41
Eva Hesse (1967). Test Pieces.
University of California, Berkeley Art 
Museum & Pacific Film Archive, gift 
of Helen Hesse Charash 1979 © The 
Estate of Eva Hesse

Figura 42
Imagem de Processo de Trabalho.
Testes da fabricação de Papel de Cebo-
la e Cafe, 2020

A Casa como Metáfora
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ferrugem são matérias muito utilizadas nos meus tingimentos. Devido ao seu 

cheiro e à sua cor, estes materiais são associados a experiências e memórias 

da casa. Um trabalho não é só o que o materializa, mas o que o faz evocar.  Por 

esse motivo, revejo-me nas palavras de Eva Hesse quando fala sobre o seu 

processo, “(…) os materiais que eu uso são materiais de casting, mas eu não 

os uso como se fossem materiais de casting. Eu quero usá-los diretamente, 

eliminando a parte de fazer moldes e castings… Eu estou interessada 

no processo, numa forma muito direta de ligação.” 2 (Hesse, 1992, p.40)

2 Citação Direta de Eva Hesse, retirada de Entrevista com Cindy Nesmer, citada em 
Helen Cooper, “Cronologia”, em Helen Cooper, Eva Hesse: A Retrospective, New Haven 
e Londres, 1992, p.44 

O Tempo no Processo Criativo

A reflexão sobre tempo surge, tanto na imprevisibilidade a longo prazo 

das técnicas e materiais utilizados, como na parte mais contemplativa no 

trabalho. Quando bordo, por exemplo, o desenho vai-se construindo ao 

longo do tempo e surge esta relação de ver o que já foi bordado e o que falta 

bordar. Como se o momento onde se define, não apnas na circunstância 

de estar a desenhar, mas a partir da possibilidade do que poderá surgir ao 

longo dos dias. 

Uma linha bordada não tem o mesmo efeito imediato na superficie que 

uma linha desenhada a lápis, por exemplo. A linha bordada é lenta e 

ritmada. Pequenos pontos formam a linha, como se seguissem o som de 

uma música ou contassem um compasso. Abre-se um espaço metafórico 

sobre o suporte, onde se vê lentamente a ação do tempo sobre esse tecido. 

Associado a este compasso, o tempo de produção de um bordado é 

desenhado de modo lento e que influencia o modo como se desenvolve.

Dimensão Micro
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Esta desacelaração permite atenção sobre o que está a ser feito e o que irá 

ser feito. Permite mudanças no desenho assim como na forma e tingimento 

do seu suporte.

Nestes bordados, normalmente, são o resultado não é o que inicialmente 

foi proposto. Como o arquivo, eles não são um trabalho fechado mas vai 

tomando decisões que filtram e orientam o trabalho para uma direção. 

Normalmente resultam - como na fabricação dos próprios materiais - da 

experimentação.

Esta característica - a relação do tempo com o bordado - assemelha-se à ação 

do tempo sobre os objetos recolhidos no quarto dos arrumos. Reconhece-

se uma espécie de poética na cronologia dos objetos que fazem parte do 

presente e os que figuram um passado, como se conseguíssemos assistir 

ao momento exato em que os objetos da atualidade deixam de ser coisas e 

se transformam em recordações. É com o amadurecimento no tempo que 

eles ultrapassam a sua própria função e se transformam em elementos que 

tornam a Casa num lugar identitário - o lugar de onde se recorda. Os objetos, 

assim como os bordados, estabelecem uma relação com o tempo que reflete 

a recordação e as memórias absorvidas por eles. Estes objetos “Pertencem a 

uma época e criam um lugar fora do tempo em que a vida transcorria. Ao 

excluírem-se do tempo corrente, tais lugares podem transformar o tempo 

numa imagem e recordá-lo mediante uma imagem”1 (Belting, 2014, p. 92) . 

Essa imagem são os desenhos do espaço a partir da sua memória.

A ação do tempo ou a sua cronologia é associada à linha de bordar. Não 

sabemos muito bem a duração de um trabalho - pode durar meses como 

dias. Contudo, este tempo faz-se sentir por meio de palavras, de sensações, 

de transformações e de confrontos com “o agora” que afinal passou a ser “o 

1 Citação Direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p.92

A Casa como Metáfora
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ontem”. Estes limites e caminhos entre a duração do processo e a conclusão 

do trabalho, pairam entre a efemeridade e a eternidade.

A natureza do trabalho prático faz dele um jogo2, ou uma espécie de acordo 

com a imprevisibilidade. Não sei o que vai acontecer, não sei quais serão as 

consequências das minhas decisões durante a ação, no entanto elas serão 

reveladas assim que o tempo se fizer sentir nos materiais – flores, folhas, 

café, cebola, alho, ferrugem– sobre o suporte – papel ou tecido.

A linha do tempo é a linha de bordar que desenha sobre o suporte e mede 

a sua medida. Com o preenchimento da linha entre as manchas e formas 

de cor, espalhadas pelo caos do tingimento; o tempo começa a medir a 

distância entre a experiência sensorial e a experiência prática.

A ação do tempo no espaço promove a transformação. Mesmo que incerta, 

os objetos vão-se tornando passado e vão-se transformando em recordação. 

A recordação pode não ser visível por todos, mas ela surge na interação 

e no reconhecimento do próprio objeto no passado. Ele precisa primeiro 

de cair no esquecimento para mais tarde, quando revisitado, evocar uma 

nostalgia. Já não nos lembrávamos que existia, mas, no entanto, está lá. 

“Este não é só um lugar para a arte, mas igualmente um lugar para coisas 

já sem uso, para as imagens que representam outras épocas e se tornam, 

assim, símbolos da memória.” 3 (Belting, 2014, p. 93 ).

2 Claudia Amandi na sua tese Funções e Tarefas do desenho no Processo Criativo, fala 
sobre esta ideia de jogo a partir de autores como: Jean Fisher, David Bohm, David Peat, 
Lersundi e Joseph Albers. Segue-se uma citação direta para fundamentar esta ideia de 
experiência enquanto jogo: “Experimentar define-se também nesta ideia de jogo que 
Lersundi refere. Um jogo criativo onde pensamento e experiência desenvolvem
um processo de exposição à acção, aos acontecimentos decorrentes e
onde são formuladas novas hipóteses e ideias.” Amandi, 2010, p.96
3 Citação direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p.92
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Estímulos de Memórias no Processo

Por outro lado, o objeto pode na mesma evocar uma memória não existindo 

fisicamente, “A memória está enraizada no concreto: no espaço, no gesto, na 

imagem e no objeto.”1 (Nora, 1996, p. 3 ). O próprio espaço pode promover 

a memória de algo que já não existe, através de marcas ou vestígios de que 

ele existiu. Por exemplo, quando um vaso com uma planta se encontra em 

cima de uma mesa de madeira cria a sua própria marca. Um círculo fica 

marcado na madeira com o tempo, graças ao peso do objeto e, neste caso, à 

sua humidade. Se o vaso partir, o lugar que o vaso ocupava continua a existir, 

pois ele continua a ser recordado através do círculo marcado na madeira. 

Esses grafismos, que são ações do próprio tempo sobre o objeto, reconhecem 

em si a manifestação do desenho, que de algum modo se torna o mediador 

entre o objeto e a memória dele, “inscrever memória é poder, simplesmente, 

contatálo como uma questão física. Uma marca física, vísivel na matéria 

deteriorada da peça: deformações sofridas, manchas da humidade e passar 

dos anos” 2(Bronze, 2010, p. 209).

Por outro lado, o ato de imaginar o que deu origem a esses vestígios provoca 

desenhos fragmentados devido à dificuldade de reformular algo a partir da 

imaginação, “são por assim dizer, representações de coisas que podem já 

não existir, que aconteceram num determinado período temporal e que se 

reproduzem na mente de forma instável e fragmentada.” 3 (Amandi, 2010, 

p. 44).

O desenho torna-se na área principal de desenvolvimento do projeto, 

pois é no seu uso que surge uma visão mais aproximada e mais íntima do 

1 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Pierra Nora, retirada do livro . 
Realms of Memory: The Construction of the French Past, 1996, p. 3. Citação original: “Me-
mory is rooted in the concrete: in space, gesture, image, and object.”
2 Citação direta de Manuela Bronze, retirada da Tese de Doutoramento Representações da 
Memória no Vestuário, 2010, p. 209.
3 Citação direta de Cláudia Amandi, retirada da Tese de Doutoramento Funções e Tarefas 
do Desenho no Processo Criativo, 2010, p. 44.
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lugar. A proximidade entre lugar e desenhador encontra-se à distância de 

um movimento, de uma linha e de um gesto. Resulta como um vestígio 

da perceção do próprio espaço, como marcas que testemunham presenças 

passadas e que encontramos nas divisões da casa. Por outro lado, o desenho 

é usado neste projeto como experiência da relação com o próprio espaço, 

além de desempenhar função de organização e visível nas ações em torno 

do arquivo.

Por esse motivo, foram recolhidas matérias tais como: terra, flores, galhos e 

raízes em torno do local e desenvolveram-se receitas que permitiram tornar 

esse património tentativas de aproximação a uma experiência sensorial da 

Casa.  As matérias recolhidas e tornadas agora em materiais promovem no 

desenho, estímulos que não são só reconhecidos na própria grafia (como 

por exemplo, o desenho de raízes ou flores), mas também pelo odor e o 

toque do trabalho, favorecendo também uma relação de proximidade tanto 

do autor como do próprio observador.  “A resistência do material é superada 

pela imagem que, sem ser desviado, corresponde diretamente à imaginação.” 

4 (Fisher, 2003, p. 222).

A manipulação deste tipo de materiais cria meios do desenho se relacionar 

com o próprio espaço, transportando memórias e recordações do próprio 

ambiente para o projeto que depois, se transformam com a imaginação. Por 

exemplo, são utilizadas na maior parte dos projetos, plantas que circundam a 

casa e que, tanto são utilizadas na produção de papel, como nos tingimentos 

nos têxteis bordados. Essa opção foi tomada para que o próprio lugar 

pudesse contribuir materialmente para o desenho, da mesma forma que a 

minha perceção contribui para a noção do espaço. Estas formas de tornar 

4 Citação Direta de Jean Fisher, retirada do artigo On drawing, do livro The Stage of 
Drawing: Gesture and Act, 2003, p. 222
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Gestos do Desenho

Por outro lado, quando refletimos sobre o próprio desenho em si, percebemos 

que atua como um modo de descrever o espaço a partir de vestígios dele. 

Os movimentos e os gestos adotados reconhecem um modo obsessivo de 

repetição de marcas que se acumulam no suporte, tal como os vestígios 

dos objetos se acumulam sobre o espaço real da Casa. É uma espécie de 

repetição de transferência de sentido(s).  Existe também uma fragmentação 

do próprio desenho, como se os grafismos não fossem suficientes para 

descrever a Casa ou como se a memória do espaço não fosse clara, recorrendo 

novamente à ideia de camadas para relacionar a recordação com o desenho. 

“A fragmentação é uma ferramenta para multiplicar as trocas de sinais; 

aparentemente simplificando o universo visual, a fragmentação dissolve os 

limites taxionómicos e declara a infinita maleabilidade desse universo.”  1 

(Bois, 2002, p. 200). 

O desenho é pensado do mesmo modo que um bordado é pensado - uma 

linha desenhada corresponde a um ponto dado sobre tecido. Esta relação 

entre desenho e têxtil promove também um pensamento sobre a gestualidade 

no desenho. O gesto imediato de desenhar uma linha sobre uma folha e os 

gestos de bordar uma linha no tecido são gestos diferentes. No entanto se 

associar modos e meios de ambos, desenhando sobre tecido e bordando 

sobre papel, por exemplo, consigo agregar gestualidades e diluir fronteiras 

entre ambas.
1 Citação direta de Yve-Alain,  retirado do texto “Pichenette” in Ellsworth Kelly, do catálo-
go da exposição Tablet 1948- 1973, 2002, p. 200

Figura 43
Anni Albers, Knot, 1947
gouache sobre papel, 17 × 20 in. (43.2 × 
51 cm) 1994.

Figura 44
Anni Albers, Under Way, 1963. 
Algodão, linho e lã. 73.8 × 61.3 cm. 
Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden

A Casa como Metáfora

o lugar participativo no próprio desenho são constantes no processo, pois 

também é uma forma de evocar as memórias do espaço no desenho, sem ter 

que recorrer a imagens ou símbolos para o descrever. 
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Esta relação entre têxtil e desenho, é relevante no trabalho de Anni Albers 

(1899-1994). Se observarmos os seus desenhos reconhecemos um ritmo e 

um segmento de linha muito comum no têxtil, como se o seu conhecimento 

nessa área contaminasse, de alguma forma, o modo de ver e fazer desenho. 

Os signos utilizados são simples e conseguimos relacionar cada forma 

desenhada com as linhas de um tear. 

Por sua vez,  ao comparar os meus desenhos e bordados, assistimos ao mesmo 

acontecimento que assistimos nos desenhos de Anni Albers. O desenho e 

bordado resulta na procura de imagens orgânicas, mas exploradas em dois 

suportes e materiais diferentes. Os desenhos além de ter as mesmas formas 

gráficas – o ponto e a linha - o resultado final difere graças as alterações dos 

meios do desenho. No entanto, assistimos como no trabalho de Anni Albers, 

a uma contaminação do conhecimento têxtil na linguagem do desenho.  

A partir de linhas e pontos, formas e cores, procura-se partilhar algo que de 

algum modo é indizível. Esta catarse transforma estas sensações em têxtil. 

“Ela passou a maior parte da sua carreira desenvolvendo uma linguagem de 

abstração que poderia expressar emoções sem o uso de palavras”2 , revela o 

Museu Tate Modern sobre Anni Albers. No entanto, mesmo existindo uma 

aproximação prática e teórica, o nosso trabalho distancia-se visualmente.

Como já fora descrito anteriormente, no quarto dos arrumos, os objetos 

mais encontrados foram objetos de costura antigos (fusos, alfinetes, linhas, 

etc), o que levou a que o têxtil existisse e permanecesse como resposta para 

uma prática projetual. Esta é uma das principais formas de pensar o desenho 

neste projeto. “Não é uma questão de desenhar uma árvore que eu vejo. Eu 

2 Citação direta, traduzida pela autora deste relatótio, do site Tate Modern : site https://
www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/anni-albers/seven-life-hacks-anni-
-albers. Citação Original: “She spent the majority of her carrer developing a language of 
abstraction that could express emotions without the use of words.”

A figura 43 e 44 da página anterior, 
são dois trabalhos de Annie Albers, 
que mesmo sendo dois desenhos feitos 
em linguagens diferentes – guache 
e tapeçaria -reconhecem as mesmas 
estratégias no modo de fazer desenho. 
A representação da linha no desenho 
é semelhante, uma linha “maleável” 
que dialoga, a partir de sobreposição 
com outras linhas, com a formação de 
um nó. 
Em ambos os desenhos, a formação da 
linha é influenciada pelo conhecimento 
têxtil da artista, onde a familiaridade 
com o tema é notória.  A sensibilidade 
de desenhar o nó é adquirida por assis-
tir consequentemente a este fenómeno 
tanto na produção do desenho no tear, 
como no seu cotidiano em estúdio. 
Por outro lado, é apresentado uma 
contaminação desse conhecimento no 
desenho a partir da relação com o tear. 
O desenho do nó é visto do mesmo 
modo que um nó é feito na produção 
de uma tapeçaria. 
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tenho um objeto na minha frente que produz um efeito na minha mente, não 

apenas como uma árvore, mas em relação a todos os tipos de sentimentos. 

Eu não me vou livrar da minha emoção, exatamente copiando a árvore.” 3 

(Matisse, 2003, p. 217-218). Matisse encontrava no ato de representar um 

modo de, como diria Jean Fisher, “resgatar a sensação”, da mesma forma que 

Matisse reconhece na árvore um objeto que lhe desperta um sentimento, eu 

reconheço na casa da aldeia uma sensação que precisa de ser representada. 

Não é uma ação de representação do que é vísivel da Casa, mas é um modo 

de tentar “resgatar a sensação”4 da experiência deste lugar.

Partindo deste princípio, reconheço que a recordação não é imposta 

no momento do desenho. “O ato de fazer é simultaneamente o ato de 

memorizar”5 (Fisher, 2003, p. 219 ), como reflete Jean Fisher. A recordação 

é algo que surge naturalmente, posteriormente, anteriormente ou durante. 

Não é uma norma, portanto, mas um acontecimento. Isso deve-se ao grau 

de intimidade com o local e por guardar objetos que pertenceram a outros. 

Quando desenho o espaço não consigo ignorar as diferentes e inesperadas 

estórias que dele surgem durante o processo. Nesta imprevisibilidade 

processual, torna-se difícil de encontrar sequências coerentes. O objeto não 

leva a um desenho e posteriormente a uma memória, pois o desenho não 

responde necessariamente a uma ação lógica ou regrada. Um objeto pode 

levar a uma memória e não existir um desenho que resulte dessa ação, como 

um desenho pode não resultar do contacto com um objeto em específico, 

3 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Henri Matisse, retirado do livro 
The Stage of Drawing: Gesture and Act, 2003, p. 217- 218. Citação Original: “It is not a 
matter of drawing a tree. I see i have na object in front of me that produces  an effect on 
my mind; not only as a tree, but in relation to all sorts of other feelings. I shan’t get rid of 
my emotion by exactly copying the tree”.
4 Termo utilizado por Jean Fisher, retirado do artigo On drawing, do livro The Stage of 
Drawing, 2003
5 Citação direta de Jean Fisher do mesmo artigo do rodapé anterior, p. 219

Figura 45
Detalhe de Desenho da Série Panos De-
senhados, Desenhos Bordados (1 de 4). 
Grafite sobre papel e linhas de algodão 
sobre pano cru. 29.7 X 42 cm (cada)

Figura 46
Detalhe de Bodado da série Panos De-
senhados, Desenhos Bordados (1 de 4). 
Grafite sobre papel e linhas de algodão 
sobre pano cru. 29.7 X 42 cm (cada)
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mas convocar uma memória. Estes três elementos – objeto, memória e 

desenho – relacionam-se, pois, estão associados inevitavelmente à Casa, 

que é o motivo e o principal pretexto desta investigação. Eles são, portanto, 

os elementos que motivam e alimentam a investigação, e que me ajudam 

a encontrar meios para desenhar o lugar sem ser a partir da sua forma 

física. Concordando com as palavras de Jean Fisher, “o desenho torna-se 

o mecanismo que tende a dar ordem à única dimensão em que o desejo se 

move: espaço e tempo.”6  (Fisher, 2003, p. 222).

A Dimensão Micro, materializada a partir da experiência sensorial, situa-se 

no meu trabalho prático tanto enquanto processo como no resultado. Assim, 

o desenho e seus procedimentos são métodos para explorar e transformar 

os estímulos, numa experiência prática. 

O desenho é o meio que transforma a experiência sensorial em coisa material 

e atrvés de grafias, de vestígios e marcas que existem na casa da aldeia. A 

vagareza dos processos técnicos influencia o fazer do desenho, tanto na sua 

forma, como na escolha dos pontos para bordar. Deste modo, a ação do 

tempo é evidente e essencial tanto na concretização de uma eco impressão 

como no ato de desenhar. 

O fabrico das matérias e o seu processo, criam estruturas para que o desenho 

reflita, tanto no processo de trabalho para chegar ao resultado final, como 

nos estímulos recolhidos do próprio ambiente do lugar. Esta decisão implica 

que a Casa se encontre, além de descrita, inscrita no desenho.

Posto isto, é reconhecido neste processo uma importância acrescida na 

relação entre objeto, memória e desenho. Estes três elementos são o que 

alimentam todo o trabalho artístico à volta de um pensamento que se 

6 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Jean Fisher, retirado do mesmo 
artigo do rodapé anterior, p.219. Citação Original : “(…) drawing becomes the mecha-
nism that tends to give to the only dimension in wich desire moves: space and time.”

Figura 47
Henri Matisse (1951) Tree. Pincel e tinta 
preta, gouache branco e giz sobre papel 
montado em tela 177.8 x 152.4 cm

Dimensão Micro
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nomeia aqui como Dimensão Micro, assim como, reconhece um modo de 

fazer e pensar o desenho de espaços a partir dos cinco sentidos. 

Por fim, é reconhecido também neste projeto, um carácter autobiográfico 

implementado pelo local selecionado para desenhar. Neste projeto, o 

desenho destaca, uma perceção mais íntima e pessoal, no reconhecimento de 

um espaço familiar, que por sua vez, é desempenhado a partir de sensações 

e recordações do próprio lugar, numa espécie de partilha de estímulos 

sensoriais intrínsecos à relação entre o autor e o espaço. Algo que Sam 

Taylor-Wood descreve eficazmente ao referir-se a um dos seus trabalhos 

Self Portrait as a Tree: 

“Eu estava deitada no sofá, e alguém disse, ‘anda cá e olha para esta árvore, 

está incrível neste momento.’ E eu saí e levei a minha câmara comigo e tirei 

uma fotografia e pensei, “oh, isto é lindo’. Meses depois quando eu estava 

a passar por tudo de novo – porque tu tendes a esquecer o tempo quando 

estás a passar pela quimio – Eu deparei-me com as folhas de contacto e 

pensei que aquela imagem única era o resumo de tudo que estava a sentir.”7 

(Taylor-Wood, 2008)

7 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Sam Taylor-Wood. Retirado 
do artigo online On autohagiography: Sam Taylor-Wood’s Self Portrait as a Tree, do site: 
http://www.imageandnarrative.be/inarchive/autofiction2/debloois.html. Citação Original: 
“I was lying on the sofa and someone said, ‘come and look at the tree, it’s so amazing at the 
moment.’ And I went out and took my camera with me and took a picture and thought, 
‘oh tht’a so beautiful’. Months later when I was going through everything again – because 
you tend to Forget time when you’re goung through chemo - i came across those con-
tact sheets and thought that that single image summed up everything that i was feeling.” 
(2008)

A Casa como Metáfora
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Figura 48
Sam Taylor-Wood (2000). “Self Portrait as a tree”. C-type print, 121.9 x 
152.4cm.

Dimensão Micro
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III

Dimensão Macro

Neste último capítulo, apresentaremos a evolução da Dimensão Micro 

para uma Dimensão Macro. Para esse efeito, será demonstrado o 

modo como a Dimensão Macro surge no trabalho e de que modo é 

que é explorado. 
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A Casa como Metáfora

Da Casa Para Fora

A Dimensão Micro observa as ruínas de uma vida e seus despojos. Cria 

e monta memórias e recordações fragmentadas e imaginadas a partir do 

desenho.  Ela é vista como micro, pois trabalha e interage com pequenos 

objetos e pequenos fragmentos da casa. Partilha o seu contexto e a 

informação que só o autor consegue reconhecer nos seus arquivos, a partir 

das suas memórias de família, e alimenta um pensamento sobre a Memória 

e a Imaginação.

A Dimensão Macro vê um todo, amplia, chegando a um momento em que 

o desenho aparenta uma visão sobrevoada do espaço. Quando chega às 

traseiras da casa, conseguimos distinguir o limite entre ambas dimensões. 

O autor liberta-se dos objetos que recolheu da Casa para desenhar e vê a 

paisagem. O desenho chega a um afastamento tal que a sua visão longínqua 

cria inevitavelmente uma linguagem abstrata. Os objetos, os fragmentos e 

os ambientes continuam a existir no desenho, mas agora de forma diferente, 

pois são reconhecidas pelas cores, pelas pequenas sensações, pelas texturas 

e formas que se esperam ser revividos pelo espectador através da imagem 

de uma paisagem. 

Apoiando-me nas reflexões de Baudelaire, que “atribui a origem criativa 

do desenho mais à memória que à perceção: representações substituem as 

memórias para percecionar (…)”  1(Fisher, 2003, p. 219) penso que todo 

o meu trabalho prático é uma representação da Casa que substitui a sua 

figura e espaço pelas memórias pessoais. Agora já não é importante a Casa 

ou visitá-la, mas importa antes o que ela representa e o que significa nas 

minhas memórias. Este projeto vem materializar essa relação, substituindo 

1 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Jean Fisher retirado do artigo 
On Drawing, do livro The Stage of Drawing: Gesture and Act, 2003, p. 219. Citação Ori-
ginal: “(...)atributes the creative origin of drawing to memory rather than to perception: 
representations substitutes memory for perception (...) “

Página Anterior:

Figura 49
Testes de Eco Impressão em papel. 
Folhas de Eucalipto sobre Papel de 
Algodão
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Dimensão Macro

fragmentos da casa e memórias confusas por desenhos. 

Com isto, o trabalho foi-se gradualmente afastando da identificação da Casa 

e caminhando para a expansão do seu conceito. Do seu conceito, evidencia-

se agora o que é mais efémero e mais singular do Lugar. O reconhecível – os 

objetos da casa – são agora elementos abs-tratos que o desenho usa para 

materializar a Memória e a Imaginação.

Ao cruzar a cozinha temos uma porta muito perra que dá para as traseiras 

da casa. Se olhamos para trás, vemos a casa, mas se olhamos para a frente 

vemos campos. É a fronteira entre o lugar e o território, e é nessa fronteira 

onde me posiciono para desenhar. Uma posição que nos faz ver, tanto a 

casa (a Dimensão Micro), como o território onde está inserida (a Dimensão 

Macro). Existe, portanto, uma visão dupla que normalmente se sobrepõe no 

momento de desenhar. No entanto é o lugar que, mesmo assistindo às duas 

dimensões, continua a localizar-se dentro de casa.  

Este limite, entre interior e exterior é também uma evolução da Dimensão 

Micro para a Dimensão Macro. O processo de trabalho foi sofrendo 

mudanças. Fermentada na exploração de espaços interiores chega agora à 

exploração de uma Dimensão que se designa aqui como Macro. 

Esta visão da Casa a partir da Dimensão Macro é agora mais madura. Foi 

necessário um processo de compreensão das características da Dimensão 

Micro e Macro para concluir que, nenhuma dimensão fecha em si a 

totalidade do processo de trabalho. A relação entre ambas dimensões cria 

uma dinâmica e um jogo de associações que o desenho vai respondendo 

e disponibilizando possíveis respostas aos diferentes problemas que se vão 

colocando. Como uma boneca Matrioska, o desenho acumula estes diferentes 

ambientes, precisando de uma aproximação ao espaço para conseguir ver 

Figura 50
Desenho da Planta da cozinha. 
Grafite sobre Papel
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uma Dimensão Micro ou um afastamento para ver uma Dimensão Macro.

 Paul Klee, utiliza o campo do visível e do invisível para falar das mesmas 

questões que tento levantar com o que defino como Dimensões Micro e 

Macro no desenho: 

“Agora a relatividade das coisas visíveis é esclarecida, a crença expressa que o 

visível é apenas um caso isolado retirado do universo e que há mais verdades 

invisíveis do que vistas. As coisas parecem ampliadas e multiplicadas e 

muitas vezes parecem contradizer a experiência racional de ontem. É feito 

um esforço para dar forma concreta ao acidental.”2 (Klee, 1961, p. 78-79)

O visível deste projeto, ou o que materializa o ambiente da Casa não é o 

desenho da Casa, esse é o “caso isolado retirado do universo” que fala Klee. 

As “verdades invisíveis” são as sensações que tento resgatar dos materiais 

que recolho na paisagem em torno da Casa. A ideia acidental de recolher 

objetos para o arquivo numa primeira fase, não passou de uma formação 

inconsciente de um método de trabalho. A recolha de elementos para o 

desenho continua a existir recolhe-se folhas, flores, raízes e terra em vez de 

objetos da Casa. A for-ma concreta neste projeto é o desenho da Paisagem 

que rodeia o lugar para descrever o “invisível” – os ambientes, as memórias 

e a identidade que habita a Casa.

Por este motivo, o resultado final não exclui ou desenha um único aspeto de 

uma Dimensão. Ele não foca só um ambiente, uma sensação ou uma divisão 

2 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Paul Klee, retirado do texto 
Creative Credo, do livro The Thinking Eye. The Notebooks of Paul Klee. Volume I. Cita-
ção Original:“Now the relativity of visible things 1 is made clear, the belief expressed that 
the visible is only an isolated case taken from the universe and that there are more truths 
unseen than seen. Things appear enlarged and multiplied and often seem to contradict the 
rational experience of yesterday. An effort is made to give concrete form to the accidental.”

A Casa como Metáfora
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da casa. Ou seja, não explora exclusivamente a Dimensão Micro, ele explora 

ambas as dimensões, pois é a partir do afastamento que temos consciência 

de um todo. Essa consciência, ou momento de expansão é dada a partir 

do conceito de memória na construção do desenho que, ao relacionar as 

recordações com as diferentes dimensões, nos oferece esta visão expandida. 

Jean Fisher reflete esta ideia no texto On Drawing, defendendo que “o artista 

experiencía uma expansão no campo da consciência” 3 (Fisher, 2003, p. 220) 

assim que reconhece uma “totalidade do tempo” 4 , comparando ao que o 

Deleuze chamaria de uma “vasta Memória de um passado virtual” 5 . No 

meu trabalho, a “totalidade do tempo” que fala Jean Fisher é adquirida a 

partir da acumulação de dimensões, que expande o território do desenho. 

O primeiro trabalho que aborda esta Dimensão Macro, ou um primeiro 

pensamento sobre o Macro intitula-se Paisagens bordadas (figura 51). 

O Macro, neste caso, não existe enquanto representação da perceção e 

sensação de uma imagem sobrevoada da casa. Este trabalho é antes, uma 

imagem macro, adquirida pelo formato e pelas estratégias utilizadas para 

tornarem uma sobreposição de manchas numa aproximação à paisagem.  

O observador reconhece uma paisagem, no entanto este bordado não é 

considerado Macro no modo como a autora encara e explica a Casa – a 

libertação da figura da Casa que lhe confere, através do afastamento, uma 

aproximação à Paisagem – mas antes através de uma abordagem visual 

Macro – um Macro suporte, um Macro Desenho, um Macro tingimento. 

A Dimensão Macro é um afastamento relativo aquilo que existe na 

Dimensão Micro. No caso de Paisagens Bordadas este desenho é composto 
3 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Jean Fisher, retirado do artigo 
On drawing, do livro The Stage of Drawing, 2003, p. 220. Citação Original : “The artist 
experiences an expansion of the field of consciousness”
4 Idem,  p. 220 Citação Original: “(...) totality of time (...)” 
5 Idem, p. 220-221. Citação Original: “ (...) vast memory of the virtual pass (...)” 

Figura 51
Paisagens Bordadas I (2019), Eco 
Impressão sobre algodão com 
extremidades de lã feltrada. Bordado 
com linhas de algodão. 70 x 1,50 cm.

Dimensão Macro
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por várias características da casa como o odor, mas focando especialmente 

nas paisagens que se conseguem observar pelas janelas das traseiras.

A partir deste trabalho, e tentando perceber a formação desta Imagem 

Macro, foi necessário fazer uma aproximação. Encontrar onde se 

encontrava a Dimensão Micro para perceber porque é que esta paisagem 

tinha importância no projeto. Esta aproximação levou a uma exploração 

da Dimensão Macro a partir de Imagens de Paisagens, até concluir que esta 

retrata também a Casa de outra forma. 

O motivo para esta evolução surge quando é clarificado no projeto, que os 

desenhos tentam conferir uma construção autobiográfica além da exploração 

de um espaço. A casa ganha importância no projeto devido à intimidade e 

proximidade que ela verifica com a autora. Por essa razão, foi reconhecido 

posteriormente que, é importante a compreensão de todas as Dimensões 

para construir e desenhar uma imagem que, de algum modo, reflete para 

além da história da casa, a relação que tenho com ela. As Dimensões tornam-

se assim, em pontos de vista sobre o lugar, que juntos formam uma imagem 

concreta sobre o invisível da Casa, “(…) quanto mais eu penso em mim 

aqui, mais dimensões eu acumulo.”  6(Gansterer, 2017, p. 243 ).

O desenho da figura 43 é uma paisagem que não existe. Ela foi composta a 

partir deste resgate da experiência sensorial. Ela reconhece um ambiente e 

uma grafia que remetem o observador a perceber o lugar como esboço ou 

relato de uma paisagem. Contudo, esse lugar tenta expressar estímulos visuais 

que reconhecem diferentes níveis ou camadas no desenho. Ele reconhece 

lantas, tonalidades e marcas que, acumuladas sobre este suporte, tornam 

credível a existência desta paisagem. Neste caso, convoca no espectador a 

6  Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Nikolaus Gansterer, do livro 
Drawing a Hypothesis - Figures of thought, 2017, p. 243. Citação Original: “ (...) the more 
i think of myself here, the more dimensions i accumulate (...)”

Figura 52
S/título (2020). Aguarela sobre Scra-
tchboard branco com papel vegetal 
sobreposto. 21 cm x 30 cm

Figura 53
Detalhe do desenho da Figura 42, s/ 
camada de anotações

A Casa como Metáfora
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mesma sensação que habita a casa.

No segundo trabalho apresentado (Fig.54) reconhecemos uma visão macro 

através da sua dimensão e nas formas orgânicas adquiridas pelos pontos, ou 

seja, uma paisagem. No entanto, os pontos escolhidos para bordar já não 

formam só uma linha ou um ponto mas descrevem uma figura. Mesmo não 

sendo uma figura clara - como a imagem de um arbusto - conseguimos ver na 

aglomeração de pontos, uma forma que nos remete para a perceção de uma 

forma orgânica. Como também, na organização dos pontos, conseguimos 

descrever algumas características de uma árvore, mesmo não existindo 

um desenho figurativo de uma. É utilizada A mesma abordagem no uso de 

formas orgânicas, mas desta vez a representação mais abstrata relativamente 

a estes referentes tenta aproximar-se na sua grafia, às características de uma 

paisagem. 

Por esse motivo é que os ultimos trabalhos do projeto denomina as 

traseiras da casa como sendo a posição do autor no projeto. É a sua posição 

privilegiada que, em perspetiva, o deixa ver as duas dimensões dentro do 

projeto – a Micro e a Macro. A Dimensão Micro e Macro são duas visões, 

uma que fala do interior da casa e outra que fala do seu exterior. Enquanto 

a Dimensão Micro é o contexto íntimo que depende da memória, formando 

uma cronologia para uma reflexão destas duas visões, a Dimensão Macro é 

o resultado da reflexão sobre estas questões a partir da Paisagem. 

A Dimensão Micro observa as ruínas de uma vida e seus despojos. Cria 

e monta memórias e recordações fragmentadas e imaginadas a partir do 

desenho.  Ela é vista como micro, pois trabalha e interage com pequenos 

objetos e pequenos fragmentos da casa. Partilha o seu contexto e a 

informação que só o autor consegue reconhecer nos seus arquivos, a partir 

Dimensão Macro

Figura 54
S/título. (2019) Bordado com linhas de 
algodão sobre tecido 
de algodão com Eco Impressão de 
pétalas de rosa
30 cm x 40 cm

Figura 55
Detalhe do bordado da Figura anterior 
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das suas memórias de família, e alimenta um pensamento sobre a Memória 

e a Imaginação.

A Casa como Metáfora

Desenho a partir da Memória e da Imaginação

Se observarmos os exemplos até agora mencionados, reconhecemos que a 

estratégias do desenho – tornar formas Micro em imagens Macro- parte da 

relação da memória e da imaginação, graças aos suportes e grafias utiliza-

das – um ponto e uma linha (Micro) adaptam-se ao tingimento do suporte 

criando uma forma que, por sua vez, resulta numa imagem Macro. Esta 

adaptação parte da imaginação, ao associar um suporte tingido às memó-

rias e vivências na casa. 

Quando falamos de Macro falamos em paisagem, no entanto a sua repre-

sentação não é figurativa. Recorre a uma linguagem abstrata, adquirida 

através da ambiguidade do ponto de bordado, para associar memórias e 

elementos da casa a partes de paisagem. Isso só é possível graças ao fenó-

meno da imaginação, que recorre ao arquivo – memórias, objetos, fotogra-

fias – para tornar possível uma leitura da Casa na Paisagem. 

Por sua vez, na Dimensão Micro, a imaginação procura fortalecer ou soli-

dificar as memórias fragmentadas dos elementos da Casa. Esta Dimensão, 

além de procurar as características dos elementos da Casa tenta também 

compreender a partir do desenho, os ambientes e pequenas sensações que 

este lugar induz ao autor. Deste modo, poderemos afirmar que a Dimensão 

Micro dá mais importância ao restauro de uma recordação do que a uma 

tentativa de releitura fidedigna do passado. Através do desenho a imagina-

ção encarrega-se de trabalhar esse processo. 

O espaço geográfico já não se confina ao espaço da casa, ultrapassa-o e 

amplia-se em extensão. Essa extensão é vista no desenho como a dimensão 
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do tecido tingido ou adquirida a partir da interpretação do tingimento 

do suporte. Por exemplo, nas Paisagens Bordadas I e II (fig. 51 e 34), esta 

extensão do espaço geográfico é conseguido pela dimensão do tecido. Visto 

num primeiro momento, a quantidade de pano bordado é impactante de-

vido ao investimento de tempo e de trabalho. No entanto, se continuarmos 

a observar esse trabalho ou outros bordados que partem do tingimento 

para sua execução, a complexidade permanece, mas, desta vez, é adquirida 

pela adição constante de pontos que adquirem uma forma ou figura maior 

por acumulação e não pela dimensão do tecido. A quantidade de pontos 

dados na mesma zona do pano, ou a quantidade de sobreposições de tintos 

que originam cores e novas formas, por exemplo, são algumas das estraté-

gias para formar sinais que remetem o espectador para uma paisagem.

Graficamente, o desenho é pensado como uma vista de um vale ou como 

se o desenhador estivesse numa floresta rodeado por elementos orgânicos. 

Inicialmente procura-se estabelecer sobre o suporte, um horizonte que 

define a altura. Depois, procuram-se os signos que utilizam as marcas de 

tingimento para dar esta sensação de estar perdido entre plantas. Normal-

mente esses signos são baseados em identificações gráficas de plantas reais 

– o modo como caem as folhas, a direção dos caules ou a sua estrutura – 

misturados com signos que conseguimos identificar com sendo elementos 

da Casa – a altura do telhado, a textura do chão da Casa, a cor dos objetos, 

referências a cheiros ou cores. 

A mistura de signos reais e de signos recordados criam uma tradução das 

sensações da Casa em elementos orgânicos que irão compor o desenho. 

Depois da seleção destes signos procura-se qual o melhor pesponto para 

traduzir essa imagem. Por exemplo, o Ponto Pé de Flor terá uma textura, 

Dimensão Macro
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dimensão e formação de imagem, diferente de um Ponto em Cadeia. Ou 

seja, procura-se na linguagem do bordado uma aproximação aos signos do 

desenho e que irá intervir com o tingimento. Essa interação irá organizar, a 

partir do horizonte definido, o formato ou a estrutura da paisagem. 

Este método resulta numa paisagem fragmentada, onde se reconhecem 

elementos orgânicos que evidenciam características da Casa, ao mesmo 

tempo que se reconhece uma composição gráfica apoiada em signos reco-

lhidos de plantas. A paisagem passa a ser imaginada além de recordada e as 

suas associações de signos levam o autor a interpretar o espaço geográfico 

através do desenho. O desenho não corresponde, portanto, a uma paisa-

gem real mas a uma paisagem inventada e onde o autor consegue assistir 

aos ambientes e elementos da Casa. “O importante na representação não 

é tanto a semelhança figurativa, mas sim que a imagem ou o desenho 

cumpram a sua função, servindo de substituto da realidade que evocam” 1 

(Molina, 2006, p. 488).

Este método adotado para desenhar o invisível da Casa, evoca um uso 

permanente da memória e da imaginação2. A Casa é recordada a partir da 

paisagem, enquanto a Paisagem é imaginada e composta por elementos 

associados à Casa. Como este fenómeno é inconstante devido à imprevisi-

bilidade das técnicas utilizadas, o modo de desenhar vai-se alterando. Os 

1 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Joan José Molina, do livro Las 
Leciones del Dibujo, 2006, p.488. Citação Original: “Lo importante en la representación 
no es tanto el parecido figurativo, sino que la imagen o dibujo cumplan con su función, 
sirviendo de sustituitivo de la realidad que evocan.”
2 “Não poucos autores modernos têm reconhecido que a imaginação é uma faculdade ou 
em geral, uma actividade mental distinta da representação e da memória, embora de algu-
ma maneira ligada às duas: à primeira, porque a imaginação costuma combinar elementos 
que foram previamente representações sensíveis; à segunda porque sem recordar tais 
representações, ou as combinações estabelecidas entre elas, nada poderia imaginar-se. A 
imaginação é, em rigor, uma representação, no sentido etimológico deste vocábulo, quer 
dizer, uma nova apresentação de imagens.” ( MOTA, José Ferrater, Dicionário de Filosofia, 
Lisboa, Dom Quixote, 1978, p. 197-198.)
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tingimentos, mesmo que sejam com a mesmas plantas, originam resul-

tados diferentes. O mesmo acontece com os pigmentos e tintas criados 

para desenhar e que se alteram com o tempo e com as condições a que são 

expostos. 

Estes acontecimentos são encarados pelo autor como um desafio para per-

cecionar a Casa a partir da Paisagem de formas diferentes. Existem muitas 

Paisagens distintas, assim como existem infinitas formas de desenhar e 

recordar a Casa. John Berger justifica este fenómeno afirmando que “Não 

existe uma única abordagem para algo recordado”.3  (Berger, 2003, p. 66) 

Por esse motivo, muitas vezes os desenhos do projeto, quando agrupados, 

reconhecem expressões diferentes no modo de desenhar. Os desenhos 

restauram e procuram várias formas de ver a Casa como uma paisagem, 

procurando-se assim, experimentar diferentes grafias, técnicas e suportes 

no desenho. 

3 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de John Berger, do livro Berger on 
Drawing, 2003, p. 66. Citação Original: “(...) There is no single approach to something 
remembered (...)”

Restaurar Lugares a partir do Desenho

A primeira configuração do desenho neste projeto desenvolve um uso da 

imaginação para a recordação/recriação de acontecimentos, que é o que 

acontece nos desenhos de memórias (figura 56 e 57). Assim, esta primeira 

configuração pretende identificar trabalhos em que a imaginação parte 

da combinação de fragmentos reais – coisas da Casa - e marcas gráficas. 

A Imaginação parte de informação recolhida. Este modo não pretende 

alterar o acontecimento, mas sim restaurá-lo. De alguma forma, volta-se ao 

momento onde se criou esse acontecimento - como uma viagem no tempo 

- a partir do pensamento e da memória. Procuram-se restaurar estímulos, 

Figura 56
Desenho de Série Desenhos de Memó-
ria (2019). Colagem e aguarela sobre 
papel. 21 x 30 cm

Figura 57
Desenho de Série Desenhos de Memó-
ria (2019). Colagem e aguarela sobre 
papel. 21 x 30 cm
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imagens e sensações que a colagem permite aproximar.

Quando desenho uma memória, por exemplo, evoco toda a informação 

que absorvi no momento de interação com o espaço ou acontecimento. 

Naturalmente, a Memória é seletiva, pois ela recolhe o que interessa ao 

indivíduo fixar. Neste caso, quando tento rever as memórias da casa no 

meu pensamento, uso a imaginação para desenhar.  Eu tento recriar essa 

informação através do desenho e da colagem de elementos que promovem 

essa Recordação. “Desenhar é fundamentalmente definir aquele território 

a partir do qual estabelecemos as referências. Representar é, portanto, um 

ato controlado e difícil de evocações e silêncios estabelecidos por meio de 

signos que podemos decifrar por sua preexistência na memória ”..1 (Molina, 

2006, p. 175)

Este modo de atuação no desenho, cria uma imagem fragmentada. Os 

elementos desenhados e os fragmentos da casa usados nas colagens 

permitem que o desenho identifique signos da memória, ao mesmo tempo 

que recria novos elementos a partir da imaginação. Esse fenómeno torna a 

imagem fragmentada. A colagem destas várias partes recria um elemento 

difuso - a recordação. No entanto, conseguimos identificar na mesma, os 

locais exatos onde essa recordação foi unida para ser reinterpretada pelo 

espectador. Por exemplo, à imagem de um jarro de porcelana partido, mesmo 

depois de restaurado, conseguimos ver no jarro os locais exatos onde foi 

danificado e posteriormente restaurado. Agora o jarro encontra-se inteiro 

mas desta vez monta-se a partir da montagem dos seus fragmentos. Esse 

acontecimento é semelhante ao restauro de uma memória nestes desenhos. 

1 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Joan José Molina, do livro Las 
Leciones del Dibujo, 2006, p. 175. Citação Original: Dibujar es fundamentalmente definir 
esse território desde el que estabelecemos las referencias. Representar es, por tanto, un acto 
controlado y difícil de evocaciones y silêncios establecidos por medio de signos que somos 
capaces de decifrar por su preexistência en la memoria”.
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Figura 58
Pedro Luis, Recados do futuro: A maior 
distância entre nós (2017), Linhas de 
Algodão sobre algodão cru e fotografia. 
20 x 18 cm

Figura 59
Pedro Luis, Contradição [reza por mim 
pra te esquecer] (2017) Linha de Algo-
dão e Medalhas sobre linho.

Conseguimos identificar vários fragmentos, que depois de restaurados, 

unificam e solidificam uma recordação.Os objetos da casa ou imagens são 

vistos como fragmentos pois, mesmo se encontrando completos em relação 

à sua forma, existe sempre a falta da sua história, que o torna num objeto 

fragmentado. Esta falha, ou vazio deixado pela falta de contexto, deixa 

espaço para completar esses fragmentos com outros, a partir da associação 

das suas imagens ou estímulos. 

Neste contexto, vejam-se os desenhos bordados de Pedro Luís que se 

aproximam desta Dimensão Micro, tanto a partir dos meios utilizados para 

desenhar, como a partir das formas de relação entre o desenho e os objetos 

inseridos no suporte. Embora não exista uma relação temática, reconhece-

se no trabalho de Pedro Luís, uma aproximação no modo de tentar 

resgatar a história dos objetos que se tornam, no meu caso, os fragmentos. 

Interpretando o trabalho do artista, reve-se nele um desenho realizado a 

partir da Recordação e da Imaginação.

Deste modo, a Casa vai-se fortalecendo através da imaginação e a sua 

imagem é construída através do desenho. Pensar o desenho através do 

arquivo não pretendem reduzir ou fechar os acontecimentos ou memórias 

da casa, mas criou possibilidades e novas formas de ver a casa da aldeia e 

levando-a até à Dimensão Macro “(…) porque constatamos em nós mesmos 

a coincidência destas perceções interiores com signos exteriores que lhes 

são associados pelos acasos da nossa organização”2 (Meleau-ponty, 2014, 

p. 50 ). Essa organização e a relação que o arquivo vai compondo tornou, 

de algum modo, a imagem da Casa latente, promovendo uma exploração 

gráfica que permite o uso da memória e da imaginação no desenho.

2 Citação direta de Maurice Merleau-Ponty, retirado do livro Fenomenologia da Percepção, 
1999, p. 50
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Criar novos Lugares a partir de associações

A segunda configuração do desenho neste projeto desenvolve uma relação 

entre imaginação e memória no sentido da criação de um novo conteúdo ou 

imagem. É neste contexto onde revejo toda a minha produção de bordados 

de paisagens. Em vez de recordar, apoio-me nos dados da memória para 

criar algo novo. Este modo reconhece a associação de elementos existentes 

e organiza-os de outra forma. Não obedecendo a uma norma, o desenho 

promove a criação de um lugar novo. 

 Enquanto no primeiro modo – restaurar lugares da memória - existe 

uma viagem até ao acontecimento; o segundo modo define a criação do 

acontecimento.  Não existe um transporte de algo anterior ao desenho, mas 

sim o transporte de um jogo de associações para o desenho. A imagem de 

uma tesoura pode ser associada a fotografia de uma mulher, por exemplo, 

o que irá promover uma narrativa na relação entre os dois elementos. Este 

fenómeno cria algo novo porque não é uma descrição intuitiva, precisa da 

imaginação para relacionar os fragmentos. 

Os bordados partem da associação para desenhar lugares novos. Associam-

se imagens da natureza com imagens das divisões da casa, como se o 

desenho fosse uma sobreposição de ambos os lugares. No entanto, a imagem 

predominante é a paisagem, pois ela cria um novo lugar que estimula 

e recria recordações do autor quando pensa na Casa. A paisagem criada 

a partir da imaginação, desenha a Casa com base na reflexão sobre o seu 

ambiente e significado. O autor associa memórias pessoais à paisagem que 

vai produzir desenhando uma nova imagem, obtida como consequência de 

características e sensações recolhidas na Casa. 

A autora recorre agora à criação de uma nova imagem para partilhar com 

o espectador uma sensação que à partida não seria reconhecida através da 
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imagem da Casa. Deste modo, ela usa a natureza para materializar a sua 

visão sobre a Casa, ao mesmo tempo que cria novos lugares a partir do 

desenho. 

Ao contrário da primeira configuração, estes desenhos não partem dos objetos 

e material da Casa mas de uma reflexão sobre o seu ambiente e significado. 

Hans Belting refletiria em Antropologia das Imagens que “A nossa própria 

memória é um sistema neuronal endógeno composto por lugares fictícios da 

lembrança. Consiste numa rede de lugares aonde vamos buscar as imagens 

que constituem a substância da nossa própria recordação.”1 (Belting, 2014, 

95). A resposta a estímulos, ambientes e da relação com o lugar, formam 

paisagens pensadas a partir desta Casa da aldeia. É possível olhar no tempo 

e analisar uma certa sequência cronológica da experimentação e que se pode 

compreender em dois momentos. 

Depois de uma primeira abordagem gráfica em torno da Dimensão Micro, 

inicia-se o afastamento à figura da Casa e dos seus objetos, procurando nos 

pontos e nas linhas de bordado, formas de construir símbolos que promovam 

outra visão da Casa. 

Já não existe uma procura de reconstrução a partir do seu interior, mas 

antes, a criação de lugares que produzem um efeito aproximado do ambiente 

da casa. “A imagem da poesia já não podia separar-se do lugar e, por isso, 

transformava-o em imagem.” 2 (Belting, 2014, p. 95).

Este afastamento metafórico do lugar torna-se também num afastamento 

visual materializado na dimensão que representa. No caso dos bordados, 

estas dimensões, mesmo partindo da Dimensão Micro para serem 

produzidos, produzem uma imagem Macro. Uma visão afastada, que 

1 Citação direta de Hans Belting, retirado do livro Antropologia das Imagens, 2014, p. 91
2 Citação direta de Hans Belting, retirada do livro Antropologia das Imagens, 2014, p.95

Figura 60
S/Título (2019) Tingimento para Borda-
do. 20,5 x 48, 5 cm

Figura 61
Detalhe de Bordado em construção a 
partir do tingimento da figura anterior
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sobrevoa o lugar e anota os pequenos pormenores da Casa. Essas anotações 

são a materialização de sensações transferidas em ponto para o tecido ou 

breves imitações de formas, elementos da própria casa, que não pretendem 

tornar a casa reconhecível, mas sim, torná-la parte fulcral do desenho. 

Jean Fisher defende, “(…) o imenso abismo entre o objeto da percepção 

e as noções que constituem o desenho, pois as notações não são de forma 

alguma mímicas do visível, mas pura invenção de um retorno anamnéstico 

- não são descrição, mas inscrição.””3 (Fisher, 2003, p. 17 ).

A partir, tanto de uma associação gráfica como a partir da interpretação 

do trabalho de Susana Solano por Juan José Gomez Molina, reconheço que 

os desenhos apresentados nas figuras 60 e 62, aproximam-se da linguagem 

característica dos Bordados Macros que resultam na segunda e última fase 

do trabalho. 

Aurora Garcia, que escreveu um artigo sobre esta série de desenhos de 

Susana Solano, revela que “É um campo de plena liberdade onde é possível 

descarregar o que a esfera das sensações guarda, como afirmou Leonardo 

da Vinci” todo o nosso conhecimento vem das sensações ”4 (García, 2002).

Enquanto os desenhos de Susana Solano são “um modo de apelar à 

natureza que fazemos parte” 5, no meu caso os desenhos são uma forma de 

relacionar dois lugares distintos a partir da sensação. A Paisagem e a Casa 

só se relacionam porque ambas descrevem a sensação que o autor pretende 

3 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Jean Fisher retirada do artigo On 
drawing do livro The stage of Drawing: Gesture and Act, 2003, p. 17. Citação Original: “(…) 
the immense chasm between the object of perception and the notions that constitue the 
drawing, for notations are in no way a mimeses of the visible but the pure invention of an 
anamnestic return – not description, but inscription.”
4 Citação direta , traduzida pela autora deste relatório, de Aurora García, retirado do texto 
Los dibujos de Susana Solano do Catálogo La piel de Nadie, 2002,. Citação Original: “Se 
trata de un campo de libertad plena donde es posible descargar lo que la esfera de las 
sensaciones atesora, ya como afirmó Leonardo da Vinci «todo nuestro conecimiento nos 
viene de las sensaciones»”
5 Idem

Figura 62
Bagas da Montanha (2020). Eco 
Impressão sobre tecido, bordado com 
linhas de algodão. 20,5 x 48, 5 cm
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retratar. No entanto, mesmo tendo objetivos distintos, os bordados deste 

projeto e os desenhos de Susana Solano recorrem a uma linguagem orgânica 

para falar sobre sensações que remetem a imagens da paisagem ou natureza. 

No bordado da figura 60, a forma da Casa é representada pela verticalidade 

do tingimento. Como se de algum modo, as formas da folha de arvore 

impressa reconhecessem a presença da Casa a partir do seu telhado. Por 

outro lado, no bordado da figura 62, a presença da Casa é remetida para 

linhas que identificam os caminhos até à própria Casa. Posteriormente, os 

pontos, as linhas, as cores e os tingimentos são baseados nas sensações e nos 

estímulos que levo do lugar e no modo como penso e recordo a casa. Não 

existe propriamente uma explicação de cada ponto ou forma, mas os ritmos 

que acabam por inconscientemente se materializar em todos os bordados 

são uma representação de como me relaciono e materializo o Lugar.

Esses ritmos são inconstantes. Mesmo obedecendo aos procedimentos de 

formação do pesponto, o tamanho do ponto vai-se alterando, devido à 

tensão a que o fio é submetido. Deste modo, a dinâmica e forma do desenho 

vai-se tornando diferente nos ritmos bordados, mesmo utilizando o mesmo 

pesponto em todo o desenho. Essa ocorrência promove uma imagem 

heterogénea que conjugada com o tingimento do suporte, cria uma imagem 

dispersa na leitura do desenho. 

Estes trabalhos são modos de reavivar e experienciar as minhas recordações 

da Casa de outra forma. Afasto-me dela e revisito-a de longe. Com a 

distância, a Casa é absorvida por tudo o que a rodeia e que me faz identificá-

la enquanto casa da aldeia. Os pontos e as linhas são agora marcas abstratas 

num espaço mais amplo, que procuram criar - a partir da minha relação 

com espaço - novos lugares. Espera-se que estes novos lugares transmitam 

Figura 63
Susana Solano, Desenhos de Série La 
piel de Nadie (1999-2002). Pigmento e 
Latex sobre papel.

Figura 64
Susana Solano. Desenho da mesma série 
que a figura anterior (1999-2002).
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ao público, a mesma sensação de intimidade e conforto que encontro na 

casa da aldeia. Ideia muito semelhante à que Gomez Molina identifica nos 

desenhos de Susana Solano, “Espaço poético da experiência, o desenho 

também se expande no papel, como o caminho de uma viagem pelo 

imaginário, estabelecendo pontes sobre a memória do artista”.6 (Molina, 

2006, p. 83). 

6 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Joan José Molina do livro Las 
Leciones del Dibujo, 2006, p. 83. Citação Original: “Espácio poético de la experiencia, el 
dibujo se expande también en el papel, como el caminho de un viaje sobre la imaginacion, 
estableciendo puentes sobre la memória del artista.”

Recordar, Imaginar e Desenhar

As palavras de ordem do meu processo criativo, que no fundo são ações que 

materializam o desenho, são Recordar e Imaginar. Elas ganham substância 

pelas ações que o desenho concretiza, não seguindo ordem ou norma. 

Recordar e Imaginar são reações para tornar eterno, um lugar esquecido: a 

Casa. 

A Recordação1 e a Imaginação2 obedecem a modos de criação onde, por um 

lado é potenciado o restauro ou o transporte de acontecimentos/memórias 

para o desenho, e por outro, a criação de novas formas de experienciar e 

desenhar esses mesmos   acontecimentos priorizando a formação de novas 

imagens. 

Para este efeito, num primeiro momento deste projeto foram selecionados 

objetos da casa para serem material do desenho. Deste modo, a imagem

1 Significado de Recordar - “trazer à memória, relembrar, rememorar” , retirado Infopé-
dia, Dicionário de Língua Portuguesa. da Porto Editora. Site: https://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/recordar?intlink=true
2 Significado de Imaginação – faculdade de formar imagens; Imaginação reprodutora – 
função pela qual a consciência percebe em imagem um objecto sensível ausente; Imaginação 
criadora – função pela qual o espírito forma sínteses novas e originais com as imagens 
provenientes da expressão sensível. JOLIVET, Régis: Vocabulaire de la Philosophie. Paris, 
Emmanuel Vitte, 1946, p. 95. Neste caso a  autora refere-se a Imaginação Criadora.
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ou memória da Casa ganhou forma e força a partir da imaginação. Uma 

linguagem gráfica foi criada a partir da recolha de fragmentos, de histórias 

e factos sobre a Casa e que permitiu desenvolver um pensamento em 

expansão.  

Posto isto, reconhece-se que num primeiro momento, todo este projeto teve 

origem num– recolher, organizar e associar em proximidade. 

Num segundo momento do projeto foi desenvolvida uma fusão da própria 

Casa com o espaço que a rodeia. Originada pela necessidade de afastamento 

do lugar, a Casa é agora observada de longe. As suas marcas e formas 

misturam-se, dando origem à abstração no desenho. São criados símbolos, 

grafias e associações, que originam as Paisagens de uma Casa. Estas 

Paisagens estão associadas a imagens do território da Casa que, fundidas 

com ela, originam Paisagens que não existem.

 No entanto, a importância destes trabalhos reside, não na veracidade do 

local, mas nas representações de estímulos, ambientes e sensações da Casa. 

A imaginação cria estas Paisagens em novos lugares. São Paisagens baseadas 

nos dados da memória e nas associações que as colagens diagramáticas 

permitiram iniciar.

Estes dois universos do trabalho prático – a Casa e a Paisagem - caracterizam 

a necessidade de exploração e deslocamento entre duas dimensões – a Micro 

e a Macro - e que utilizam como meios, o afastamento e a aproximação para 

desenhar a Casa. Esta mudança de perspetiva, que parte da deslocação entre 

dimensões, faz com que exista uma decisão em como ver e desenhar a Casa 

no trabalho prático. A Casa pode ser desenhada a partir da sua parte mais 

íntima (Dimensão Micro) ou de uma vista panorâmica (Dimensão Macro). 

Localizada no final do Projeto, o alcance da Dimensão Macro permite 
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desenhar a paisagem de forma mais completa, fornecendo elementos que 

completam a representação da Casa. O retorno à Dimensão Macro agrega 

a recordação e a imaginação para conseguir desenhar a importância e a 

identidade da Casa da aldeia na sua totalidade. 

A título de Conclusão, utilizo as palavras de Paul Klee para completar as 

ideias abordadas neste capítulo:

“A arte não reproduz o visível, mas torna-o visível. A natureza da arte 

gráfica atrai-nos para a abstração, facilmente e com razão. Dá-nos a 

qualidade esquemática do imaginário nos contos de fadas e expressa-a 

com grande precisão. Quanto mais puro o trabalho gráfico, ou seja, 

quanto mais ênfase ele coloca nos elementos formais básicos,menos 

adequado ele será para a representação realista das coisas visíveis.” 3 

(Klee, 1961, p.76).

3 Citação direta, traduzida pela autora deste relatório, de Paul Klee do seu texto Creative 
Credo, do livro The Thinking Eye. The Notebooks of Paul Klee. Volume I, 1961, p. 76. 
Citação Original: Art does not reproduce the visible but makes visible. The very nature 
of graphic art lures us to abstraction, readily and with reason. It gives the schematic 
fairytale quality of the imaginary and expresses it with great precision. The purer the 
graphic work, that is, the more emphasis it puts on the basic formal elements, the less 
well-suited it will be to the realistic representation of visible things.
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Figura 65
Sobreposição de fotografia das Traseiras da Casa com testes de Eco Impressão em 
papel. Folhas sobre Papel de Algodão
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Considerações Finais

Tendo como principal objetivo plástico uma relação entre têxtil e desenho, 

considero que esta ligação surge de uma base comum - o ponto, a linha e a 

mancha. Por outro lado, a relação estabelecida com a temática principal – o 

desenho da Casa da Aldeia a partir de Sensações e Recordações – faz com 

que esta linguagem gráfica estabeleça um diálogo direto entre o abstrato e 

o concreto. 

Nesta experiência, a impressão e a memória são conceitos abstratos que se 

tornaram concretos a partir do desenho. A Casa torna-se paisagem porque 

o desenho da Casa não é a sua imagem, mas o que se encontra guardado 

dentro dela . As imagens que são retidas e associadas depois da revisitação 

ao espaço, são agora as paisagens que a rodeiam e não a imagem da Casa. 

Consigo descrever o horizonte, os campos e o rio que vejo das traseiras, 

mas é com dificuldade que descrevo a disposição dos móveis, o tamanho 

das divisões ou o que está guardado nas gavetas.  

Devido a esta relação com o abstrato e o concreto, este projeto foi sofrendo 

uma metamorfose que expandiu o que aqui se entendeu como Dimensão 

Micro para uma Dimensão Macro.

Numa espécie de reconhecimento inicial, os desenhos exploram e 

adaptam-se ao espaço. A importância dos objetos, das fotografias e da 

estrutura da Casa que se recolheram, tornam-se elementos principais 

para compreender o Lugar, e o desenho tornou-se a ferramenta principal 

para o fazer. Na sua simplicidade de meios, na sua disponibilidade para 

aproximar e relacionar informação variada, o desenho torna-se o aliado 

central ao desenvolvimento e aprofundamento das pequenas sensações, 

no despertar de memórias, na associação de sentidos e na visualização de 

novas relações.
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Nestes procedimentos, o desenho permitiu recolher e ordenar os fragmentos 

e dar-lhes um sentido expandido. A Casa é agora mais que uma Casa, é um 

conjunto de sensações para além de formas reconhecíveis. 

Esta ideia vai-se expandido até sair da própria casa, passando para uma 

visão que sobrevoa todo o espaço. Esta visão sobre o território, distante das 

quatro paredes do lugar, faz com que os desenhos se tornem numa Dimensão 

Macro. Essa Dimensão Macro, na visão distante que adota sobre o concreto, 

adota agora uma linguagem abstrata para desenhar o lugar. A inevitabilidade 

desta circunstância dá-se com o ponto de vista. A perspetiva sobre o lugar é 

agora afastada e mais alta, o concreto perde pormenor e as formas são agora 

marcas que distribuídas pelo território manifestam-se como aglomerados 

ou dispersões possíveis de entender como perspetivas aéreas.  

As preocupações iniciais de reaver a sensação e de combater o esquecimento 

permanecem, mas agora de uma outra forma. Já não é importante uma 

representação do espaço a partir dos seus componentes, mas sim do que ele 

simboliza e significa: a reminiscência dos que habitaram o espaço. 

O têxtil torna-se uma técnica do desenho onde, a partir da sua linguagem 

base se vão estabelecendo relações e associações do espaço da casa com o 

seu exterior. 

Os últimos trabalhos são o que poderemos chamar de imagem simultânea. 

Uma imagem que simultaneamente detem características de uma Paisagem 

e características desta Casa. Contudo, os bordados não desenham uma 

paisagem ou uma casa, mas sim uma interpretação de sensações que ambas 

partilham com a autora. A tal imagem simultânea que através das relações 

estabelecidas entre estes dois contextos – um claramente delimitado (a 

Casa) e outro profundamente expandido (a Paisagem) permite explorar o 
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conceito de “imagem latente” de Paulo Freire de Almeida. Embora esta 

denominação de Almeida esteja relacionada com o carácter diagramático 

do arquivo, algumas das suas características são preciosas para nomear este 

projeto e o modo como foi evoluindo: 

“(…) A partir do modelo de diagrama – como associação interminável de 

marcas – o arquivo de imagens, objectos e textos cumpre uma tarefa mais 

complexa do que o simples armazenamento. A colocação serial de objectos 

estimula a percepção na procura de associações, sugerindo uma imagem 

latente. Algo que resulta da acumulação de materiais e desfoca cada 

elemento para evidenciar as relações de afinidade, semelhança e diferença. 

O arquivo permite uma retrospectiva do trabalho e a imagem latente é a 

perspectiva de novas associações, releituras e renovações de sentido. (…) 

A imagem latente (…) é dinâmica e imaterial. Não existe para explicar 

ou demonstrar características de um trabalho, mas existe como matriz 

mutável da concepção, variando entre uma condição ulterior e posterior, 

entre proposta e verificação, apenas no espaço mental do autor. (…)” 1

Reconhece-se também, que os desenhos concretizados ao longo deste 

projeto foram ultrapassando a tradição plástica do desenho, introduzindo 

e relacionando a proximidade de materiais e objectos de origens diversas 

e trabalhando-os através de materiais têxteis. Estas noções levantadas 

ao longo do projeto, vão-se aproximando enquanto prática do que já foi 

denominado por “Hiperdesenho”, onde não é definido uma limitação ou 

1 Citação direta a Paulo Freire Almeida, retirada de: Imagem Conceptual e Processo 
Criativo – O Diagrama como Instrumento e Metáfora do Projecto Artístico. Trabalho 
de Síntese para as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Guimarães, 
Universidade do Minho, 2002, p.163, 164.
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contexto para o desenho se formar ou definir. O desenho existe enquanto 

“imagem latente” que procura responder, estabelecer e figurar determinadas 

preocupações, no entanto, expandindo materiais e suportes tradicionais 

do desenho. Para clarificar e explicar este aspeto do trabalho segue-se uma 

citação direta do artigo Hyperdrawing: 

“O reverso de definir Hiperdesenho não é, entretanto, uma posição onde o 

desenho pode ser qualquer coisa. Dada a natureza de ‘tornar-se’ proposta do 

desenho, o desenho vai vazando e fluindo e pode se tornar amplo o suficiente 

para ser algo em algum espaço e tempo. Nossa perspectiva sobre o ‘tornar-se’ 

é que o (Hiper) desenho reconhece onde está e se permite estar confortável 

com o que é. Dessa posição, a visão deve ser para a frente, a oportunidade 

no que pode ser em oposição ao que é. Todos os ensaístas oferecem 

perspectivas semelhantes sobre o hiperdesenho: Siún Hanrahandiscute 

a promessa e a possibilidade de ver de novo; Marsha Meskimmon sugere 

que o Hyperdrawing oferece o potencial para desvendar; e Emma Cocker 

propõe que o Hyperdrawing visa manter as

coisas abertas e mutáveis”2 (Russell Marshall and Phil Sawdon, 2012, p. 7)

Por outro lado, a relação criada entre o têxtil e o desenho, materializam-se 

2 Citação direta de Marshall e Sawdon, traduzido pela autora deste relatório, retirado do 
artigo Hyperdrawing do livro Hyperdrawing: beyond the lines of contemporary art, 2012, 
p. 7. Citação Original: “The reverse of defining Hyperdrawing is not, however, a posi-
tion where drawing can be anything. Given the becoming nature proposed of drawing, 
drawing will ebb and flow and may become broad enough to be anything in some space 
and time. Our perspective on becoming is that (Hyper)drawing acknowledges where it is, 
and allows itself to be comfortable with what it is. From this position the view should then 
be forward, the opportunity in what can be as opposed to what is. All of the essayists offer 
similar perspectives on Hyperdrawing: Siún Hanrahan discusses the promise and possibi-
lity of seeing anew ; Marsha Meskimmon suggests that Hyperdrawing offers the potential 
to unravel ; and Emma Cocker proposes that Hyperdrawing is directed towards keeping 
things open and mutable.”
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no uso abstrato dos elementos para compreender as formas, os gestos e as 

imagens do espaço gerando o que se poderá apelidar de desenho têxtil . 

O desenho têxtil tem características muito semelhantes a um desenho 

tradicional como o ponto, a linha ou a mancha. No entanto, em vez de 

recorrer a materiais riscadores ou aguareláveis para desenhar como o lápis 

ou pincel, por exemplo, parte da agulha, da linha ou do tear.

Reconheço que durante este percurso académico, o têxtil foi o meio que 

encontrei para desenhar e para criar uma relação com a temática do 

trabalho: a Casa. O desenho foi o motor e a ferramenta que permitiu reunir, 

montar, experimentar e desenvolver um sentido para algo que me rodeava, 

inspirava e que não conseguia nomear na sua totalidade. O desenho 

legitimou todas as minhas investidas no projeto, permitindo reunir, unir 

fragmentos e “coisas” que não são tradicionalmente do desenho. 

Por esse mesmo motivo é que surge o termo “desenho têxtil” para tentar 

explicar como é que estas técnicas derivadas do meu trabalho – como 

o Bordado, a Feltragem, o Tingimento e a Eco-Impressão - se tornaram 

meios do desenho.

Para concluir, termino com as palavras de Louise Bourgeois que resume e 

reflete todo o trabalho produzido até agora: 

“Eu faço desenhos para suprimir o indizível. O indizível não é um 

problema para mim. É mesmo o começo do trabalho. São as razões do 

trabalho; a motivação do trabalho é destruir o indizível. A roupa também é 

um exercício de memória. Isso faz-me explorar o passado: como me senti 

quando usei isto. Eles são como sinais na busca do passado. O tempo é uma 

luz tributária, do Crepúsculo, da noite e do Amanhecer. E luz do dia. (...) É 
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principalmente uma função dos olhos, da luz. Pode ser uma função do calor que sobe para o 

radiador. Pode ser o cheiro de uma boa refeição. Ou pode ser a música de Mozart que se filtra 

pela casa. É isso, é uma função dos cinco sentidos”3 (Bourgeois, 2011, p.238)

3 Citação direta de Louise Bourgeois, traduzida pela autora deste relatório, retirado do livro Louise Bour-
geois: An Unfolding Portrait: Prints, Books, and the Creative Process, 2011, p.238. Citação Original: ““I make 
drawings to suppress the unspeakable. The unspeakable is not a problema for me. I’ts even the beginning of 
the work. It’s the reaons of the work; the motivation of the work is to destroy the unspeakable. Clothing is also 
na exercise of memory. It makes me explore the past: how did I feel when I wore that. They are like signposts 
in the search for the past. Time is a tributar light, of Twilight, of the night and Dawn. And full daylight. That’s 
my Madeleine. That’s what I say to myself when time has passed. It’s mostly a function of the eyes, of light. It 
could be a function of the heat that rises into the radiator. It could be the smell of a good meal. Or it could be 
the music of Mozart that filters throughout the house. That it it, it’s a function of the five senses”
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A Casa da Aldeia

A casa é um local de depósito de artigos de um morto, mais precisamente 
dos mortos da família. O seu corpo fora deixado enterrado no cemitério, 
mas toda a sua história, as suas roupas e os seus objetos foram abandonados 
na casa como se os arquivassem. Eu considero que o motivo que leva a 
minha família, ao longo do tempo, a inscrever essas memórias na casa é o 
facto de querer manter vivo a essência daquele que partiu. Por muito que se 
tentem desfazer dos objetos, acabam por permanecer aqueles que guardam 
uma memória forte e querida de alguém, como o relógio que o avô usava 
para trabalhar ou os crochets intermináveis da avó que serviam para passar 
o tempo. 
Estes objetos que permanecem neste local guardam a memória que 
temos do outro, e de algum modo o mantém vivo, pois não o deixam cair 
totalmente no esquecimento. 
Por outro lado, como o lugar onde se guardam estas memórias é uma casa, 
esta tem de ser tratada e mantida para continuar a ser uma casa. Deste 
modo, mensalmente uma espécie de ritual é feito para não deixar que este 
lugar seja devorado pelo campo que o rodeia ou destruído pelas condições 
naturais a que ele se encontra subjugado. Para além disso este ambiente 
rural, que ainda se mantém na Rua da Adega por ser distante, traz a este 
lugar um certo mistério, como se tivesse sido entregue ao passado. De 
algum modo, visitar aquela casa é como se fizesse uma viagem no tempo e 
fosse visitar onde mora o antigo e a tradição portuguesa. 
Por muito que tenha visitado e feito essa viagem muitas vezes, a imagem 
que tenho da casa na minha memória é fragmentada ou distorcida. Não sei 
se por existirem períodos de tempo longos entre as visitas, mas o acumular 
da informação que recolho sempre que vou lá faz com que a forma da 
casa não seja real. Quando me deparo com fotografias e tento reconhecer 
a arquitetura é como se algo tivesse em falta, como se parte da perceção 
daquele lugar tivesse sido eliminado no momento de captar a fotografia. 
Normalmente tenho sempre a tendência a tornar a casa mais velha quando 
a desenho, ou imaginar que a sobreposição dos campos sobre a casa seja 
maior ou que, de algum modo, a paisagem tenha mais relevância no 
momento de fixar essa imagem. Não sei se é por ter uma certa admiração 
no modo de contemplar o lugar ou por não estar habituada a ter acesso 
a um horizonte enorme moldado por os campos. De algum modo, esta 
sensação arrebatadora de estar rodeado pela natureza, quase como se 
não existisse um escape, me faça tornar distorcida a única imagem mais 
próxima que tenho de uma imagem urbana que é a casa. 
O interior da casa, ou o que a compõe, faz com que a minha imagem seja 
percecionada de outra forma. Por um lado, nunca me senti tão observada 
num lugar como me sinto naquele. Não sei se fico com essa sensação 
inconsciente por ser encarada pelos vizinhos, que quase nunca veem pessoas 
novas, ou se pela quantidade de fotos antigas de pessoas que não conheço 
permanecem imoveis na sala, o primeiro espaço quando se entra em casa. 

Relatos de Memórias
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Para além dessa sensação, sinto também algum conforto e segurança, não 
sei se dada pelos objetos que ao longo do tempo vou reconhecendo como 
pertencentes a casa ou se no fundo saber que aquela é a casa da minha 
família. E por fim, sinto sempre uma curiosidade infinita por descobrir 
naquele arquivo coisas novas. Desde pequena que frequento a casa para 
a manter, mesmo não ajudando nessa tarefa sempre, fui lá e lembro-me 
de gostar de vasculhar os armários, vigiar as casas do lado e perceber até 
onde iam os meus campos. Lembro-me de gostar de explorar aquele lugar 
e talvez esse sentimento foi o que sempre permaneceu ao longo do tempo, 
ao longo das mortes e ao longo das visitas. 
Sempre tive também esta espécie de remorso ou sentimento mórbido por 
aquele lugar porque, mal ou bem, sempre o relacionei com a morte, apesar 
de ser num bom sentido. Nunca achei que aquele local fosse o fim das coisas, 
mas a continuação delas mesmas. Como se, mesmo as pessoas tivessem 
morrido, existisse sempre forma de as recordar, de elas existirem a partir 
da memória e da imaginação. Às vezes conversava com a fotografia do meu 
avô e contava-lhe segredos, talvez porque nunca o cheguei a conhecer e 
desabafar com um estranho é sempre mais fácil. Também “cozinhava” com 
as louças e os talheres que eram da minha bisavó. Ia buscar terra, algumas 
vinhas e limões e fazia um bolo. 
Ao olhar para trás, sinto que essas brincadeiras e essas relações que 
estabeleci com os meus familiares já falecidos tornaram-nos de algum 
modo vivos, graças à minha interação com os seus objetos.

A Casa como Metáfora
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A sala

A sala é o primeiro lugar a ser visitado em todas as viagens até a aldeia, até 
por ser o primeiro lugar a ser habitado quando abrimos a porta de entrada. 
Subimos a escada em pedra e apoiamo-nos no corrimão enferrujado. Nos 
degraus podemos ver uns vasos com flores selvagens que, de algum, modo 
sobrevivem. Agarramos a chave e passamos os próximos 10 minutos a 
tentar abrir a porta da entrada. A porta atualmente é de alumínio e está 
exposta ao sol todo o dia. O resultado é o metal dilatar, mudando de forma 
e não permitindo que entre a chave. Isso é descrito humildemente por 
todos os que tentam abrir a porta como: “incha com o calor”. Às vezes 
sento-me nos degraus enquanto espero e fico a olhar para a casa do Primo 
e para o muro que divide a minha casa com a do meu vizinho Armindo. 
Lembro-me de pensar que a minha bisavó já caiu na escada e bateu contra 
esse mesmo muro, e de tentar imaginar esse momento de dor como se fosse 
meu. 
Enquanto isso, ainda não abriram a porta e já me ofereci para a tentar 
abrir. Lembro-me de quando era pequena, uma vez, ter metido a chave na 
boca para ficar com saliva e, de algum modo, tornar mais fácil a entrada 
da chave na ranhura. Lembro-me de saber a metal, estar calor, e o porta-
chaves, que era uma pedra bege e branca, me bater no queixo. Com alguma 
persistência e frustração conseguimos abrir a porta. Ela empanca no chão 
de madeira e ouve-se logo a queixa da minha mãe que o chão foi mal feito. 
O chão foi feito por um homem “rico” que mora na Quinta do Eido, uma 
residência mais acima da rua. Não me lembro dele, mas lembro-me de não 
gostar dele. Talvez por sempre ouvir falar mal dele.
Depois de abrirmos a porta vemos a sala. O primeiro contacto com o 
ambiente da casa de que falo. A sala é o centro da casa, o sítio onde todas as 
divisões vão dar e o sítio onde as pessoas permanecem mais. A porta fica 
aberta e conseguimos ver a rua e os campos pelas janelas. Há duas janelas. 
Uma delas já fora a entrada para um assalto, onde levaram duas televisões. 
No centro tem uma mesa com flores e um pano de renda que as protege 
do pó. Em volta, encostados às paredes temos duas comodas gigantes, um 
roupeiro e duas arcas. Não tenho a certeza, mas acho que existe ainda uma 
daquelas latas de guardar guarda-chuvas.
Podia dizer que esta é primeira dimensão micro que surge na casa, se 
pensarmos a casa como dimensão macro. Existem alguns fantasmas de 
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memórias, como sobreposições de acontecimentos quando eu piso a sala. 
Como se tudo o que vivi nele, de repente estivesse ali exposto, para além das 
memórias imaginadas que tenho de momentos que os meus familiares me 
contaram. Passo a demonstrar um exemplo: na páscoa a mesa do centro tem 
flores apanhadas do campo e laranjas a decorar a mesa para receber o padre; 
ou imaginar as pessoas que lá viveram um dia, de facto, a conviverem na sala 
de estar. Depois de todas estas lembranças parto para as recordações que se 
encontram expostas nas prateleiras da divisão, as fotografias, os bonecos de 
louça, um cesto com várias chaves da casa, revistas que chegam a datar do 
ano 2000 e decorações. Todos esses objetos remetem-me para uma pessoa e 
ajudam-me a tornar mais lúcidas as camadas de memórias que reconheço ao 
entrar em casa. Seguem-se os objetos que interajo, não sei por que motivo, 
ao longo dos anos. Eles não servem para nada, mas eu estabeleci uma relação 
com eles e, sempre que visito a casa, tenho necessidade de confirmar que 
eles ainda se encontram lá.

A fotografia do meu bisavô

A fotografia do meu bisavô é estranha pois é muito clara e muito grande. 
Parece que está a desaparecer com o tempo. Ele tem um bigode muito 
fininho e uns olhos muito caricatos. Parece um Actor de cinema de filmes 
noir. Talvez seja por isso que as revistas da casa estão empilhadas ao lado da 
sua moldura. Olho para ele sempre à espera de o reconhecer, ou reconhecer 
algo nele. Como se fosse possível eu olhar e pensar - “lembras-te quando eu 
e o bisavô fomos até a estação de comboio?” - como se me pudesse lembrar 
de algum tempo que partilhamos. Mas isso não acontece, nunca o conheci. 
Engraçado pensar nele como um ator famoso de filmes noir, pois de algum 
modo nunca os conheci nem vou conhecer. No entanto não deixam de ser 
familiares.

O Cesto das Chaves

O cesto das chaves já está quase podre pela humidade, mas ninguém o 
deita fora. Ele carrega todas as chaves da casa. As chaves das portas, da 
adega, dos baús, das arcas e dos roupeiros. Existem, inclusive, lá chaves 
que não se sabe de que é que são mas, mais uma vez, ninguém as deita 
fora. Podem, por algum motivo, ser necessárias ou algum dia descobrir-
se a sua origem. Então, são mantidas em cativeiro na esperança de se 
perceber porquê. Normalmente uso-as todas e organizo-as por tamanhos. 
São chaves antigas, têm formas esquisitas e por algum motivo atraem-me.

A Casa como Metáfora
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O Gato Preto

O gato preto é uma decoração. É a figura de um gato muito simplificado 
sentado. Parece de esferovite e é forrado a uma espécie de veludo preto. 
Não é tecido, é uma película autocolante que o cobre. Por baixo, a sua base 
é branca e tem a marca da decoração, que não me recordo qual é. Tem dois 
brilhantes verdes, falsos e de fraca qualidade, a fazer de olhos e, por algum 
motivo, uma coleira de pérolas de missangas. Não tem focinho desenhado, 
nem nariz, nem boca, só os olhos. Em tempos já tive medo desse gato, 
pois ficava sobre a comoda a mirar no silêncio e sempre me pareceu muito 
sombrio e muito negro. Não sei a quem pertenceu, mas, por algum motivo, 
ficou por lá. Ele está ao lado das chaves, como se fosse um guardião destes 
locais trancados. Eu gosto de o encarar e tirar as chaves para vasculhar os 
cantos a casa. Não sei se é por esse motivo que o gato me assusta.

A Caixa vermelha do Pássaro

A caixa vermelha do pássaro está sempre vazia. É de plástico e tem um 
relevo de um pássaro branco num galho, também em plástico. Acho que 
nos foi enviada pelos tios do brasil, provavelmente com chocolates, mas é 
tão bonita que ficou como decoração. Tem um cheiro cativante, um cheiro 
indiscritível de como se lá dentro morasse o passado. Mas é curioso porque 
está vazia, sem ao mesmo tempo estar. Sempre que vou a casa abro a caixa 
e espero ter algum retorno. Nunca encontro nada, mas encontro sempre 
aquele aroma do esquecido. Talvez seja isso que procuro quando abro, o 
cheiro da recordação.

Relatos de Memórias
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Os Quartos 

Existem 3 quartos na casa. São os 3 muito diferentes uns dos outros e têm 
funções como divisão também muito diferentes, que nos transportam para 
graus de intimidade muito curiosos quando nos cruzamos com os objetos, 
ou nano dimensões, que conseguimos encontrar neles.  No entanto devido a 
semelhança de dois dos quartos, falarei exclusivamente de 2 tipos de quarto, 
que nos descrevem 2 tipos de ambientes, ou seja, dois tipos de memória. 
O primeiro quarto é o quarto principal. Tudo se encontra organizado e é 
composto por uma cama, uma mesinha de cabeceira, um roupeiro, um 
rádio, malas e um pato de plástico amarelo. Tem uma janela que ilumina o 
quarto todo, ou talvez duas. Eu imagino que tem uma, mas quando imagino 
a quantidade de luz que entra na janela reajo como se existissem duas. 
Houve uma vez que tentei abrir a janela pela parte de fora, tínhamo-nos 
esquecido da chave. Quando abri a preciana caiu musgo e cascas de caracóis 
mortos. Fez um barulho como se fosse um grito, e foi aí que me desequilibrei 
e desisti de abrir a janela. A cama é de casal e tem uma colcha de crochet, 
feita pela minha avó. Já dormi muitas vezes neste quarto, e sempre que 
entro lembro-me de uma história engraçada. A primeira vez que a minha 
mãe presenciou um eclipse solar na aldeia, toda a gente pensava que era o 
fim do mundo. Foi toda a gente a correr para casa e ela deitou-se na cama 
com a minha bisavó. Cobriram-se com a colcha, protegendo-se do possível 
fim do mundo, quando viram que nada aconteceu saíram de casa e todos 
concluíram que devia ter sido uma mensagem de Deus. No entanto não 
passou de um eclipse. 
O segundo quarto foi transformado num quarto de arrumos. Está muito 
desarrumado e tem veneno de rato espalhado por todo o lado. Ao imaginá-
lo não consigo saber ao certo o que tem nele, mas sei que tem uma arca, uns 
sacos e uma cadeira muito pequenina. O chão é quase azul do pó do veneno 
e tem um cheiro muito forte. Ninguém sabe o que lá se guarda, mas quando 
tento vasculhar com algum receio o quarto, já encontrei fotografias, jornais, 
cartas e charutos. Parece que é o quarto do esquecimento. Ao contrário do 
outro, não temos uma imagem confortável ou familiar, mas sim confusa. É 
o quarto dos objetos que ninguém sabe de quem são, para que é que servem 
ou porque se guardam. Acho que o quarto está tão cheio que ninguém tem 
vontade de o arrumar, então continuam a acumular lá coisas até um dia 
rasgar pelas costuras. O quarto não tem janelas, mas tem uma claraboia. A 
luz vem do teto, como se o quarto fosse um buraco, e olhássemos do fundo 
do abismo para o céu.
Ninguém vai a este quarto além de mim, e quando vou todos me chamam 
atenção, porque posso encontrar um rato, posso me magoar, ninguém sabe 
muito bem. Já me disseram que era o quarto assombrado da casa, talvez 
pensem nisso por ser escuro.

Relatos de Memórias
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Traseiras da Casa
Ancede, 2020
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As Traseiras

Ao cruzar a cozinha temos uma porta muito perra que dá para as traseiras 
da casa. É o meu lugar favorito, e onde se têm mais fotografias da família ao 
longo do tempo. É o sítio que vai dar aos terrenos e conseguimos ver todo 
o campo. Do lado esquerdo da porta tem um banco de pedra pequenino. 
Hoje está coberto de musgo mas lembro-me dele limpo. Era lá onde fazia os 
meus bolos de terra e limão. As traseiras estão cobertas de vinhas no teto, 
só conseguimos ver o céu pela folhagem, e essa imagem é muito bonita, é 
necessário fazer um esforço para esquecer as vinhas e ver azul.  Olharmos para 
trás vemos a casa, olhamos para a frente vemos campos. É quase a fronteira 
entre o lugar e o território/campos, que é onde normalmente me posiciono 
para desenhar este projeto. É a posição que nos faz ver tanto a casa na sua 
totalidade como o território, e mesmo assim continuamos metaforicamente 
dentro de casa. Existe uma visão dupla, que normalmente se sobrepõe no 
momento de desenhar, e originam os fragmentos da paisagem unidos pelas 
memórias de quem lá vive.

Relatos de Memórias
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Paisagem das Traseiras da Casa
Ancede (2019)
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Arquivo nº 1

Albúm de Família 
Antigo Apropriado 
e restaurado. 

30,5 x 24,2 cm

2019
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Arquivo nº 2

Livro Têxtil com 
concha embutida e 
folhas de acetato.

Dimensões 
Variáveis 

2019
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Arquivo de 
Texturas

Livro Têxtil com 
tecido algodão 
e pano cru 
manipulado a 
partir de costuras.

Dimensões 
Variáveis 

2019
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Diário Gráfico 

Caderno com 
diferentes tipos de 
folha e tecido.

Dimensões 
Variáveis 

2019
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Capa  para 
transportar cartas 
e jornais da Casa

Capa Têxtil de cetim 
bordada com linha 
de algodão.

Dimensões Variáveis 

2019
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Objetos 
selecionados

Estes objetos foram 
os que motivaram 
a procura de mais 
objetos da casa 
para arquivos. 

Dimensões 
Variáveis 

2019
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Quarto dos Arrumos





Dimensão Micro

Colagens, Bordados, o casaco de papel e conjunto de 
azulejos em tecido
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Desenhos de 
Memória 

Série de desenho 
com colagem 
de elementos 
encontrados na 
casa e aguarela.

21 x 3o cm

2019
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Dimensão Micro
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Dimensão Micro
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Conjunto azul 

Série de desenho 
com apropriação 
de conjunto de 
panos azuis de 
enxoval.

15,5 x 15,5 cm
32 x 32 cm

2019
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Dimensão Micro
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Erário de 
Memórias 

Série de bordados 
que tentam relatar 
memórias a partir 
dos sentidos.
Bolsa de algodão 
bordada com 
linhas de algodão. 
Suportes de Lã 
Feltrados à mão 
borado com linhas 
encontradas na 
casa. 

15 x 23 cm

2019
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Dimensão Micro
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Dimensão Micro
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Corpo como 
Abrigo, Abrigo 
para um Corpo

Casaco em Papel 
Vegetal com linhas 
de crochet. Papel 
de cebola no peito, 
flores secas nos 
bolsos e cabide. 
Moldes a papel 
vegetal desenhado 
com caneta preta.

Dimensões 
Variáveis 

Exposição Coletiva 
Transparência - 
Casa do Desenho 
/ Fundação Júlio 
Resende

2018
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Azulejos em 
Tecido

Tecido de Algodão 
e linhas de bordar e 
crochet encontradas 
na Casa.

Dimensões Variáveis 

2018/19

Dimensão Micro
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Fotografias 
protegidas

Fotografias 
ambaladas em 
papel com azeite e 
tecido, cosidas com 
linhas de algodão.

11 x 13 cm 

2019
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Dimensão Micro





Dimensão Macro

Desenhos a grafite, lápis de cor, aguarela, bordados e 
Eco Impressões
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Paisagens 
Bordadas I e II

Tecido de Algodão 
com Eco Impressão 
bordado com 
linhas de algodão. 
Paisagens 
Bordadas I com 
extremidades em lã 
feltrada à mão. 
Paisagens Bodados 
II com varão de 
madeira e predo 
com corda e linha 
de algodão.

70 x 1,50 cm 

2019 / 2020
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Dimensão Macro
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Série de 
Bordados

Série de Bordados 
sobre Eco-
impressão com 
tecido e linhas de 
algodão. 

20, 5 x 48, 5 cm 

2020
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Dimensão Macro
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Dimensão Macro
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Latitude: 
41º42’13.94 N 
/ Longitude: 
8º06’36.71 W

Desenho de Projeto 
em agurela sobre 
papel.
Bordado com Eco 
Impressão com 
Linhas de Algodão.

30 x 40 cm
14,8 x 42 cm 

2019

A Casa como Metáfora



71

Dimensão Macro
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S/Título

Bordado com 
linhas de algodão 
sobre tecido 
de algodão com 
eco-impressã

30 x 40 cm 

2019
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Dimensão Macro
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Eco Impressões

Eco Impresões em 
papel de bamboo e 
tecido de algodão.

Dimensões 
Variáveis

2019 / 2020
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Dimensão Macro
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Dimensão Macro
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Panos 
desenhados, 
Desenhos 
Bordados

Série de 4.
Grafite sobre papel 
e linhas de algoão 
sobre pano cru.

29, 7 x 42 cm

2020
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Dimensão Macro
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Dimensão Macro
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Queimadas 

Bordado sobre 
tecido de algodão 
com Eco impressão e 
linhas de algodão.

50 x 56 cm

2020

Dimensão Macro
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Estudos de 
Queimdas

Grafite, sanguinea 
e caneta preta 
sobre papel.

25 x 21 cm

Lápis de cor, caneta 
preta e grafite sobre 
papel.

24, 5 x 21 cm

Lã Feltrada com 
linhas de algodão 
e  lã.

25 x 21 cm

2020
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Esboço de 
Queimada 

Tinta-da-china 
sobre papel vegetal 
e impressão com 
aguarela sobre papel.

21 x 24,5 cm

2020

Dimensão Macro
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4 Estações

Série de 3 desenhos 
de aguarela sobre 
Eco impressão.

30 x 40 cm

2019
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Dimensão Macro
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Estudos de 
Bordados

Aguarela sobre white 
board com papel 
vegetal e indicações 
a caneta preta.

23 x 31 cm

Aguarela sobre papel 
com papel vegetal e 
indicações a caneta.

21 x 29,5 cm

Aguarela e acrílico 
sobre papel.

50, 5 x 65 cm 

2020

Dimensão Macro
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Dimensão Macro





Processos de Trabalho

Imagens de processos de fabricação de papel, 
pigmentos , Eco impressão e bordados.
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Testes de Papel

Papel feito a partir 
de cascas de cebola 
e grão de café.

2020 de café.

2020
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Estudos de 
Pigmentos 
Naturais

Pigmentos 
extraídos de casaca 
de cebola, folhas de 
eucalipto e café.

2020
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Processos de Trabalho
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Processos para 
Eco Impressão 

Imagens dos 
processos de 
preparação do 
tecido, das plantas 
para tingimento. 

2020
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Processos de Trabalho
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Processos de Trabalho
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Processos de Trabalho
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Bordar

Trabalhos em 
construção com 
bastidor de 
madeira e plástico.

2020



107





Todos estes desenhos são dedicados à minha Avó Maria Etelvina, à minha Tia 
avó Maria Alcina e à minha Mãe Maria Emília.

Este projeto teve como objetivo eternizar a casa que estas 3 mulheres cuidaram 
com carinho. Hoje, essa casa pode vir a perder-se devido a partilhas de 

herança. No entanto permanecem estes desenhos. Podem não substituir o 
lugar, mas podemos para sempre recordá-lo.









ERRATA
Casais, C. A Casa como Metáfora, O desenho e o têxtil como Metodologias de Experiências 
Sensoriais. 2020. Relatório de Mestrado (Mestrado de Artes Plásticas - Desenho) – Faculda-

de de Belas Artes da Universidade do Porto. 

 






