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SOBRE TERRENO FIRME 

O desenho como dispositivo agrimensor 
e prática pluriforme 

Abstract 

O documento que se segue pretende 

reflectir sobre a produção autoral 

realizada no contexto do mestrado em 

artes plásticas, no ramo de desenho.  

A proposta aqui patente tem como 

assunto o estabelecimento de relações 

de encadeamento a partir das ideias de 

Corpo/Casa/Cosmos.  

Na prática, estas ideias são exploradas 

através de estratégias diagramáticas e 

recolectoras, no campo do hiperdesenho, 

onde o pluriforme se assume. O desenho 

é entendido como ferramenta 

agrimensora, que pensa e mede o real. 

Teoricamente, a investigação segue os 

mesmos moldes, providenciando casos 

de estudo que extravasam o campo do 

desenho convencional e que contribuem 

para adensar a ideia de corpo que se 

situa na casa, que se situa no cosmos.  

 

EM CIMA, NA IMAGEM 

1 

Documentação fotográfica de um dos 

elementos propulsionadores da 

investigação, do qual surgiu o título. 

Detalhe.  



Índice 
 

Introdução .................................................................................................................................................... 1 

Considerações iniciais .................................................................................................................................. 2 

Tábua de orientação .................................................................................................................................... 8 

Análise dos casos de estudo ...................................................................................................................... 10 

A métrica agrimensora e o in situ humano .................................................................................. 10 

Posicionamento no mapa: o corpo que atravessa a geografia, vice-versa .................................. 12 

Cartografia corpórea .................................................................................................................... 13 

Corpo/Casa/Cosmos, a consagração de um lugar ........................................................................ 15 

Num corpo, quantos lugares ........................................................................................................ 18 

O exercício de habitar .................................................................................................................. 21 

Percepção e erro .......................................................................................................................... 23 

O que encobre um corpo que cobre ............................................................................................ 24 

Conclusão (1) .............................................................................................................................................. 25 

Projecto prático ......................................................................................................................................... 25 

Transumância (ou ensaio sobre a fronteira) ................................................................................ 25 

Um mapa de possibilidades .......................................................................................................... 33 

Pensa neles como espaços ............................................................................................................ 40 

Homens que são como lugares mal situados ............................................................................... 45 

A casa e o corpo: o telhado – o que serve para cobrir – um desígnio de habitação .................... 50 

Sinalização e transporte ............................................................................................................... 60 

A grelha: acto contínuo ................................................................................................................ 68 

Nada de mutações bruscas na paisagem ..................................................................................... 77 

Conclusão (2) .............................................................................................................................................. 87 

Bibliografia ................................................................................................................................................. 90 

Anexos ........................................................................................................................................................ 92 

Anexo 1/Fotografias contextuais ................................................................................................. 92 

Anexo 2/Arquivo .......................................................................................................................... 94 

Anexo 3/Receituário ................................................................................................................... 138 

Anexo 4/Telhas – modos de fazer  ............................................................................................. 140 

Anexo 5/Feltragem do molde  .................................................................................................... 142 

Anexo 6/Polpa de cebola ............................................................................................................ 145 

Anexo 7/Pedra ............................................................................................................................ 147 

Anexo 8/Grelha e tecido............................................................................................................. 184 

Anexo 9/Paisagem tecida, bolso ................................................................................................ 195 

Anexo 10/Projectos por concluir ................................................................................................ 215 

Anexo 11/Contextos expositivos ................................................................................................ 219 

Notas de fim ............................................................................................................................................. 235 



 

1 
 

Introdução 

 Este texto visa clarificar os processos que compõem a metanarrativa proposta 

pela investigação prática decorrida, da qual este relatório serve como extensão. A 

metanarrativa em questão está assente em noções metodológicas como as de 

agrimensura e de desenho pluriforme, por apropriação, e pretende descrever 

ordenadamente hierofanias e sinais, sintomas de uma hipótese de fundação de mundo, 

a partir dos condicionamentos de uma autorreferencialidade inescapável, na relação 

Corpo/Casa/Cosmos.  

 Por outras palavras, esta investigação analisa uma das necessidades basilares 

que o ser humano apresenta, a de saber onde se situa. Move-se em torno do mapa, num 

gesto duplo: recorre a um mapeamento contextual e denuncia a estrutura de quem 

mapeia. Do ponto de vista da revisão teórico-prática, este projecto segue os 

fundamentos de um cartograma com um pendor narrativo, na medida em que reúne 

referências cuja cronologia e composição formal aparentam ser dispersas, mas que se 

revelam concordantes sob as narrativas apresentadas. Deslocando-se no espectro 

temporal de 2100 a.C. a 2015 d.C., os casos de estudo estão dispostos numa relação de 

encadeamento, pela similitude de problemáticas: desde planimetrias sulcadas em 

estatuária da Mesopotâmia, passando pela letra e videoclip de uma música 

criptográfica, por mapas que se afiguram como retratos, projectos de arquitectura e 

relocalização de aldeias, por desenhos transportáveis à escala real da casa, pela história 

de um indivíduo hipersensível que faz da casa elemento cenográfico, pela ideia de 

cobertor como segunda pele do corpo, até uma escultura que evoca a ideia de abrigo. 

Todos estes casos circundam o problema de habitação, segundo um processo de 

afunilamento, que obedece à nomenclatura: o mapa que situa > a casa que é corpo > o 

corpo que é situação. Estes conduzem ao trabalho prático, que decorre no âmbito do 

desenho enquanto dispositivo agrimensor e do pluriforme, explicitado no decorrer 

deste documento. 

 O contributo prático aqui exposto, está em concordância com as referências 

expressadas anteriormente e é composto a partir de projectos de arquitectura e de 

outros elementos pertencentes ao domínio da casa: o trabalho autoral apresentado é 

parte integrante do mapa que o fundamenta.  
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Seguidamente, encontram-se as considerações iniciais, que explicam a estrutura 

do conteúdo em análise.  

 

 

Considerações iniciais 

Em primeira instância, o presente escrito tem como objectivo evidenciar a 

estrutura organizacional deste relatório, bem como o que a determinou, e pretende 

ainda esclarecer noções fundamentais subjacentes aos assuntos tratados no mesmo. 

Aqui, o ónus é atribuído aos aspectos formais manifestos ao longo do documento.  

A configuração do texto e o seu conteúdo constituem a pedra angular que 

sustenta a componente teórico-prática e que será exposta no decorrer do relatório: a 

matéria de estudo e o seu modo de apresentação possuem a mesma autoridade para a 

apreciação final do projecto. No entanto, serão momentaneamente desvinculadas, 

enquanto exercício preambular, de modo a que se atente maioritariamente nas escolhas 

estruturais e formais patentes. Este exercício é necessário uma vez que a organização 

deste documento é atípica.  

Esta atipicidade evidencia-se porque este relatório, mais do que para ser lido 

linearmente e assegurar legitimidade dentro do contexto artístico, foi escrito para ser 

usado. Convida ao empenho do leitor, revela uma configuração complexa, que não é 

obrigatoriamente subsequente, mas antes anacrónica, inter-relacional, palimpséstica, e 

que extravasa o campo das artes plásticas. Esta abordagem não pretende ser um convite 

à desordem total, não tem como intuito renegar todo e qualquer sentido de linearidade, 

e também não pretende incitar à hipersimplificação nem a uma completude ilusória a 

partir da análise de casos de estudo avulsos. Trata-se de tentar uma aproximação ao 

pensamento complexo, tal como foi exposto por Edgar Morin (1991), com a diligência 

de contrariar patologias conhecidas do pensamento cartesiano e pós-moderno. No seu 

livro Introdução ao pensamento complexo, Morin (1991) faz referência ao sistema 

aberto, cujo termo parte de uma noção termodinâmica, para inviabilizar o determinismo 

absoluto e estanque que dominou a ciência e o entendimento do mundo. Através desta 
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noção, o autor pretende desobstruir caminho para as ideias de dinamismo e 

mutabilidade inteligível: 

  Um sistema fechado, como uma pedra, (…) está em estado de equilíbrio, 
quer dizer que as trocas em matéria/energia com o exterior são nulas. Pelo 
contrário, a constância da chama de uma vela, a constância do meio interior de uma 
célula ou de um organismo não estão de modo algum ligadas a um tal equilíbrio; 
há, pelo contrário, desequilíbrio no fluxo energético que os alimenta (…). 

Num primeiro sentido, o desequilíbrio que alimenta permite ao sistema 
manter-se em aparente equilíbrio, quer dizer em estado de estabilidade e de 
continuidade, e este aparente equilíbrio só pode degradar-se se for abandonado a 
ele próprio, quer dizer se houver fecho do sistema. Este estado firme, constante e, 
no entanto, frágil, (…) tem algo de paradoxal: as estruturas permanecem as 
mesmas, embora os constituintes sejam mutáveis; (…). Duas consequências capitais 
decorrem, portanto, da ideia de sistema aberto: a primeira é que as leis de 
organização do ser vivo não são de equilíbrio, mas de desequilíbrio, recuperado ou 
compensado, de dinamismo estabilizado. (…) A segunda consequência, talvez mais 
importante, é que a inteligibilidade do sistema, deve ser encontrada, não apenas 
no próprio sistema, mas também na sua relação com o meio, e esta relação que 
não passa de uma simples dependência, é constitutiva do sistema. (Morin, 1991, p. 
26 e 27). 

O sistema aberto serve como paradigma para a estrutura deste projecto. A metodologia 

utilizada neste trabalho, ainda que pouco convencional, procura acompanhar 

formalmente a complexidade do tema tratado, que, partindo de casos de estudo 

pretensamente díspares, expõe uma narrativa de leitura plural, um “dinamismo 

estabilizado”. A tese de Morin (1991) centra-se no pensamento complexo, mas sem 

aniquilar o pensamento simplificador, privilegiando o uso dos dois, em concordância. 

Esta ideia pode ser correlacionada com a que é apresentada em Lateral Thinking (Bono, 

2016), onde o pensamento tradicional é denominado de vertical e existe a par do 

pensamento lateral, assunto em evidência no livro. Edward de Bono (2016) defende que 

o pensamento lateral é generativo e o vertical é selectivo: o primeiro é utilizado para 

reestruturar a forma como uma situação é encarada, para modificar o padrão 

perceptual; de seguida, o segundo aceita esse padrão perceptual e desenvolve-o. O 

pensamento lateral carece de centro, anula a subordinação hierárquica, pelo menos 

num primeiro momento, e ocupa-se de multiplicidade e horizontalidade, assemelhando-

se à ideia de rizoma de Deleuze e Guattari. É uma ferramenta prolífica, lúdica e entrópica 

e foi amplamente utilizada no decurso desta investigação.  
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Tanto a noção de sistema aberto como a de pensamento lateral dão a conhecer 

os métodos aplicados ao longo deste escrito, mas não indicam em que domínio é que 

operam. Anteriormente, foi explicitado que este relatório transpõe o campo das artes 

plásticas, tópico que será clarificado mais à frente, com a apresentação dos casos de 

estudo que fundamentam e alavancam a investigação. Essa afirmação revelar-se-á como 

axiomática, todavia, é necessário estabelecer um terreno comum entre elementos tão 

singulares, de forma a esclarecer a decisão de os agrupar. Os projectos e ideias 

apresentados foram inventariados por pertencerem ao domínio lato da imagem. 

Importa referir que a investigação em curso é activamente estimulada pelo princípio da 

imagem sugerida. Este termo deve ser considerado tendo em conta a sua amplitude e 

diversidade formal, tal como Rancière (2011) o apresenta no capítulo do livro O destino 

das imagens, dedicado à alteridade das mesmas: 

O regime mais corrente da imagem é aquele que encena uma relação do dizível 
com o visível, uma relação que investe ao mesmo tempo na analogia dos termos e 
na sua semelhança. Esta relação não exige minimamente a presença material 
destes modos da imagem. O visível deixa-se dispor em tropos significativos, a 
palavra desdobra uma visibilidade que pode ser ofuscante. (Rancière, 2011, p. 15). 

Este projecto é alavancado a partir de imagens que o informam, de um modo directo, 

por analogia, ou de um modo desfasado, por dissemelhança. Em qualquer caso, 

permanece sempre uma relação de inadequação, na medida em que nenhuma das 

referências pertence ao domínio estrito da área de actuação prática desta investigação, 

nem tão-só define os resultados plásticos sucedâneos, antes mapeia preocupações 

comuns que corroboram os mesmos. Relativamente às imagens escolhidas, é ainda de 

salientar o seu carácter anacrónico, que possibilita releituras e recontextualizações, 

fomentando uma aproximação ao pensamento lateral e à ideia de sistema aberto, não 

porque as imagens são intemporais ou permanecem intactas face à historicidade, tal 

como aponta Didi-Huberman (2017), mas porque ao olhar uma imagem, o observador é 

portador do seu próprio tempo e de circunstâncias alterantes. A história comporta 

sempre anacronismo. Destas observações, surgem muitas aporias. Para a investigação 

em questão, não se pretende a resolução de nenhuma delas, mas antes tirar proveito 

da plasticidade e ambiguidade temporais a que se podem sujeitar determinadas 

imagens: 
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Diante de uma imagem – por muito antiga que seja –, o presente nunca cessa de se 
reconfigurar, mesmo que o desapossamento do olhar tenha completamente 
cedido o lugar ao hábito enfadado do «especialista». Diante de uma imagem – por 
muito recente ou contemporânea que seja –, também o passado nunca cessa de se 
reconfigurar, já que esta imagem só se torna pensável numa construção da 
memória, senão mesmo do assombro. (…) A imagem tem frequentemente mais 
memória e mais futuro do que o ente que a olha. (Didi-Huberman, 2017, p. 10). 

Ao pensar as imagens na sua ambiguidade – quotidiana, multidisciplinar, sugerida 

e anacrónica – sobrevém o modo como estas são ensinadas. O museu apresenta-se 

como uma condicionante que revolucionou a relação do público com a imagética 

artística. Esta instituição, actualmente banalizada, é uma realidade recente, porém, 

profundamente influente. Como menciona André Malraux, “Um crucifixo românico não 

era, de início, uma escultura; a Madona de Cimabue não era, de início, um quadro; nem 

sequer a Atena de Fídias era, de início, uma estátua.” (Malraux, 2020, p. 9)1. Esta 

mudança paradigmática, que surgiu com a fixação, disseminação e volubilidade 

fotográficas, é, de certa forma, o precedente do que se passa contemporaneamente, no 

mundo virtual, onde o conteúdo é itinerante, rápido, muitas vezes descontextualizado, 

anónimo, insignificante, viral, resultado de apropriação e hipertextual. Ainda que a 

internet não pertença ao âmbito da problemática dominante desta investigação, a 

transformação e a democratização que ela possibilita são imperativas e moldam a 

dialética artística. Por outras palavras, a realidade computorizada assume um papel 

constitutivo e estruturante, independentemente de ser mais ou menos verificável nos 

resultados práticos. No que respeita a esta investigação, a internet declarou-se como 

ferramenta indispensável, sintoma hodierno e vantajoso.   

O mundo virtual é predominantemente constituído por imagens e beneficia dessa 

condição. Não obstante, verifica-se que o logocentrismo continua a governar o meio, 

que o que é visual serve-lhe de adereço e, por vezes, traz consigo a ideia de iliteracia.  O 

alheamento e a fluência das imagens na era computacional, favorecem este 

 
1 É uma tarefa árdua, senão impossível, desagregar qualquer um destes objectos do seu estatuto artístico, concebido, 

em grande parte, pela instituição museológica. Com o aparecimento da fotografia, surgiu um meio acessível, utilizado 
com o intuito de democratizar a visibilidade de obras-primas, que rapidamente se propagou. Daí provieram 
deturpações percepcionais que desordenaram e modificaram a paisagem artística, ainda que não deliberadamente. 
A fotografia revelou-se como meio de expressão e não como mero transporte, facultando mudanças significativas no 
modo de ver, tais como: o discernimento entre o que é ou não fotografável; a perda de escala, que resulta da 
reprodução de objectos distintos em formatos semelhantes; a ampliação, que eleva as artes menores e faz com que 
estas disputem pelo lugar de destaque; e a valorização do fragmento, que, através de uma iluminação e apresentação 
cuidadas, assume prestígio. Desta forma surge o museu imaginário de Malraux (2020), que vive de metamorfoses e 
de ficção. 
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desregramento e fazem com que pensar as mesmas seja uma tarefa errante, demasiado 

vaga e veloz. Paradoxalmente, numa época enfaticamente visual, a iconoclastia insurge. 

Barbara Maria Stafford (1997) é crítica sagaz da hegemonia textual a que a realidade é 

submetida, que se traduz no paradigma textual académico e inteligível ainda hoje 

vigente. Num mundo onde a tecnologia se desenvolve exponencialmente, o conteúdo 

visual é predominante. Como tal, este deve ser entendido e integrado no circuito de 

pensamento como área legítima e significante, não apenas como um artifício 

subserviente da linguagem. As reflexões da autora sobre a contemporaneidade partem 

da análise de acontecimentos do séc. XVIII, uma época de transição onde os pensadores 

iluministas procuraram estabelecer a supremacia da palavra face à imagem, como 

reacção a avanços no domínio da apresentação e disseminação desta última. No livro 

Good Looking: essays on the virtue of images, Stafford (1997) desvela perspicazmente o 

paralelismo entre o gabinete de curiosidades (Wunderkammer) e a experiência que se 

pode ter face a um ecrã de computador: 

(…) o método de exibição era abrupto, até dissonante. Ao contrário da falsa 
coerência sugerida pelas sequências lineares encontradas em anais ou narrativas, 
a assemblagem e montagem das curiosidades assemelhava-se a um mosaico cujas 
tesselas eram simultaneamente acessíveis ao olhar. Artificial e natural, pagão e 
Cristão, artefactos banais e exóticos provocavam uma consciencialização imediata 
da miscelânea e do acto casual de se encontrar. Estas colagens elaboradas e 
tridimensionais demonstraram como aprendemos meticulosamente através da 
reunião e ordenamento de pedaços no escuro. (t.a.)2 (Stafford, 1997, p. 34). 

O pensamento complexo através das imagens, no seu sentido mais amplo, é 

verificável tanto numa pesquisa na internet, como numa visita a um gabinete de 

curiosidades. Esta similitude, ainda mais notória pela diferença temporal entre os dois 

exemplos, evidencia que as imagens comportam utilidade incontornável e que cada uma 

delas é um sistema aberto em potência. A ideia de que há aspectos cognitivos da 

imagem que não podem ser replicados ou traduzidos pela linguagem é oportuna, foi 

considerada neste relatório e funciona a dois tempos: se, por um lado, será apresentada 

a descrição de possíveis encadeamentos entre diversos casos de estudo e a componente 

 
2 (…) the exhibiting method was abrupt, even jarring. Unlike the false coherense implied by the linear sequences found 

in annals or narratives, the assemblage and montage of curiosities resembled a mosaic whose tesserae were 
simultaneously accesible to sight. Artificial and natural, pagan and Christian, ordinary and exotic artifacts provoked 
an immediate awareness of the miscellaneous and chance act of finding itself. These elaborate threedimensional 
collages demonstrated how we learn painstakingly by gathering and arranging bits and pieces in the dark. 
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prática, por outro, estes encadeamentos também têm expressão física, são visualmente 

revelados. Trata-se de restituir um lugar de destaque à imagem e ao papel que 

desempenha, de lhe devolver um sentido de pertença. 

Stafford (1997), defensora acérrima da imagem enquanto pensamento, não 

conseguiu enganar as trivialidades da língua, não escapou à escrita para validar os seus 

argumentos. A linguagem, “tranquilizadora extensão de uma economia” (Barthes, 

2015), é um objecto social determinado. Toda a realidade é admoestada e submetida a 

uma narrativa, por mais ou menos convencional que esta possa ser considerada. A ideia 

de linguagem e de World Wide Web são comparavelmente inextricáveis da forma como 

a realidade se experiencia, pelo menos para quem teve uma educação ocidental e cristã, 

ainda que reminiscente. O sentido de revelação presente no prólogo do Evangelho 

segundo S. João, ao qual Agamben (2013) se refere ao invocar o “estatuto primordial da 

palavra (…), «no princípio era o Verbo»”, pode ser tido como válido sem ter de 

descredibilizar o estatuto da imagem. A imagem é do domínio do visível, a escrita dá a 

ver, na medida em que aponta e atribui significações. Se se considerar a imagem como 

um sistema aberto e entrópico, a narrativa pode ser considerada como uma entidade 

estruturante, ainda que temporária e falível. A imagem comporta fulgor, a escrita é o 

olhar regrado: é este dinamismo e equidade entre meios que permeia a investigação em 

causa.  

Para terminar, falta adereçar Rayuela (Cortázar, 2018), uma vez que é a epítome 

formal do que foi discutido até aqui e serviu de modelo para o corpo do relatório. 

Cortázar escreveu um romance impregnado de experimentalismo formal ao apresentar 

várias hipóteses de leitura dentro dos restringimentos físicos de um livro, 

convencionalmente sujeito a uma linearidade. Antes da narrativa começar, o leitor é 

confrontado com uma tábua de orientação, que dá a escolher entre duas opções viáveis 

de leitura. No que concerne ao que está a ser demonstrado, no contexto desta 

investigação, os condicionamentos dessas opções não são relevantes. O que se impõe 

como relevante é a ideia de leituras múltiplas, do exercício construtivo de uma 

macroestrutura dinâmica, complexa, realizável e humana, capaz de aglutinar o que se 

afigura desconexo, contrária ao assombro e distopia d’0 livro de areia  (Borges, 2012).  
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 Posto isto, seguir-se-á a apresentação dos casos de estudo e, previamente, uma 

tábua de orientação com a sugestão de pelo menos duas formas de leitura. 

 

 

Tábua de orientação 

 

 
Este relatório incita a que se escolha entre duas 

possibilidades de leitura. 

 A primeira segue o método habitualmente utilizado, 

sequencial, sobre o qual não há indicações a fazer. A segunda 

obedece a um sistema guiado, com início no capítulo 10, cujo 

código é o seguinte: 

10 – 1 – 2 – 11 – 12 – 13 – 3 – 14 – 4 – 15 – 5 – 6 – 16 – 17 

– 8 – 18 – 7 – 9 – 19.  

Os capítulos encontram-se sinalizados na lateral do corpo de 

texto, a cinzento. Para prosseguir este modo de ler, basta 

acompanhar os números que se encontram no fim de cada 

capítulo, também a cinzento, entre parêntesis e a negrito, que 

indicam a porção de texto que se deve procurar.   

Por último, o leitor é ainda convidado a descobrir outras 

sugestões de encadeamento narrativo.  
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 Análise dos casos de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A MÉTRICA AGRIMENSORA E O 

IN SITU HUMANO 

 

 

 

Considere-se o caso de estudo da agrimensura e da 

topografia, do estudo da forma e medição do terreno. A 

agrimensura surge como a arte que se ocupa de medir o concreto 

numa extensão de terreno a determinar. Os registos escolhidos 

para análise compreendem o espaço temporal lato de 2100 a.C. 

até à cartografia do séc. XVIII, uma vez que, em potência, 

qualquer um destes registos poderá ser fonte viável de pesquisa, 

desde que respeite uma certa arbitrariedade no modo de 

representar, conseguida pela predominância de soluções 

perceptuais, como a de escalas incipientes, mas de aparência 

harmoniosa. A agrimensura em questão é a que se encontra por 

resolver como ciência, na medida em que pretende a concisão, 

mas, ainda que a aparente, raramente a atinge. É a que faz uso 

de métodos, tecnologias e recursos arcaicos, como a 

antropometria, que contribuem, em suma, para entender o 

posicionamento do ser humano no mundo, o in situ, sem o poder 

determinar com exactidão.  

Para melhor ilustrar este tópico, foram seleccionados dois 

elementos de interesse arqueológico: um fragmento de uma 

escultura e outro de um painel de mármore, conforme se pode 

verificar nas imagens abaixo.  

 

2, 3 e 4 

Tirado do livro Dibujo y Territorio. Em cima 

e no centro: registo de terrenos e 

propriedades levado a cabo pelo geógrafo 

Tomás Lopez (1730-1802), para a realização 

do mapa de Espanha, que, inspirado pelo 

conhecido método da cartografia 

eclesiástica, de forma a obter uma amostra 

ampla de dados sobre o território, pediu a 

colaboração dos párocos de cada povoação 

para que anotassem e esboçassem uma 

vista de 360 graus dos contornos do lugar, 

subindo à torre da igreja. Os dados seriam 

posteriormente homogeneizados por um 

cartógrafo. Em baixo: medidas derivadas da 

mão e do pé, no tratado Cosmografia, de 

Petrus Apianus e Gemma Frisius, Anvers, 

1567. Dimensio manuais: digitas, uncia, 

palmas, dicas, spithama, pez. Dimensio 

pedalis: gradus, passus simplex, passus 

geometricus.  

 
À ESQUERDA  

5 e 6 

Autor desconhecido, escultura do Patesi de 

Gudea, com atenção ao detalhe da planta, 

da régua e do estilete no colo da figura. 

Mesopotâmia, escultura em bloco de 

diorito, c. 2100 a.C. Museu do Louvre.  

 

1 
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A escultura (de 2100 a.C.), representa o chefe político-

religioso de uma região da Mesopotâmia (Fig.5), conhecido por 

ordenar a construção de templos para os deuses e, 

subsequentemente, como oferendas, estatuárias onde o mesmo 

aparece representado, como reflexo da sua piedade. Na 

escultura em causa, destaca-se a superfície do colo da figura, 

onde se vê sulcada a reprodução de um esquema planimétrico de 

um templo, presumivelmente. A planta em questão (Fig.6) 

corresponde a um modelo característico de construção, onde se 

estabelece uma relação de proporção, ainda que a escala não se 

aplique uniformemente nem de maneira exacta. Um segundo 

exemplo da utilização incipiente de escalas encontra-se 

conservado na Forma Urbis Romae (203-211 d.C.), uma 

planimetria detalhada de 18,10 x 13 metros da capital do Império 

Romano, que se encontrava disposta numa parede do Templum 

Pacis e designava os planos de arquitectura dos vários edifícios 

da cidade antiga (Fig.7). Ambas as representações colocam em 

evidência uma das necessidades primordiais do ser humano, a de 

se conseguir situar.  

 

À DIREITA 

7 

Autor desconhecido, fragmento da forma 

urbis romae, plano da capital do Império 

Romano talhado em mármore (203-211 

d.C.) sob alçada do imperador Sétimo 

Severo (146-211 d.C.). 

 (2) 
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i  POSICIONAMENTO NO MAPA: O 

CORPO QUE ATRAVESSA A 

GEOGRAFIA, VICE-VERSA 

 

 

 

As representações planimétricas que permeiam a história 

da humanidade indicam vestígios de uma problemática inadiável, 

que se coaduna com a que está patente na música Sapokanikan 

(2015), de Joanna Newsom (1982-). Importa aqui relacionar a 

letra,i escrita pela própria, juntamente com o videoclip (Fig. 8-10), 

realizado por Paul Thomas Anderson (1970-). 

 

AO LADO 

8, 9, 10 e 11 

À esquerda: Sapokanikan, Nova Iorque, 

2015, 5’ 14’’. Fragmentos de vídeo, de cima 

para baixo: 13’’; 21’’; 4’ 17’’. Interpretado e 

escrito por Joanna Newsom. 

 Videoclip por Paul Thomas Anderson.Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ky9Ro

9pP2gc  

À direita: print de parte da explicação da 

letra, no site genius, verificada e 

recomendada pela autora.  

 

Na letra, Newsom conta a história de uma extensão de 

terreno que corresponde à cidade de Nova Iorque, recorrendo a 

recursos palimpsésticos, de encadeamento de dados históricos e 

metáforas, para desenhar o mapa da cidade que não se vê. A letra 

encontra-se munida de um pendor criptográfico, que remete 

para códigos de composição cartográficos e para a confluência de 

tempos e acontecimentos distintos que o mesmo lugar 

comporta. Na primeira estrofe, nos dois versos iniciais, a autora 

expõe o assunto a abordar, o mapa de Sapokanikan, e referencia 

a causa que levou à execução do mapa cantado. Sapokanikan era 

o nome pelo qual uma tribo nativo-americana designava uma vila 

sazonal na ilha de Manhattan. Na antiguidade, Ozymandias era o 

 

2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ky9Ro9pP2gc
https://www.youtube.com/watch?v=ky9Ro9pP2gc
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                                                      ii  

CARTOGRAFIA CORPÓREA 

 

 

 

nome grego dado ao 3.º faraó da 19.ª dinastia do Egipto. O nome 

em causa aparece no título de um poema datado de 1818, de 

Shelley (1792-1822).ii O poema foi motivado pelo anúncio da 

aquisição de um fragmento de uma escultura desse mesmo faraó, 

por parte do British Museum. Aquando a anunciação da vinda do 

fragmento, Shelley escreve um soneto sobre o mesmo, 

abordando a transitoriedade do tempo e do poder. O autor 

contrasta o poder desvanecido do rei, que sucumbe face ao 

tempo, com o carácter perene da arte. Seguindo a abordagem de 

Shelley, Newsom propõe redesenhar o mapa de Nova Iorque, 

num gesto que resgata factualidades distantes, fabricando, 

assim, uma nova concepção temporal, que contribui, 

simultaneamente, para a determinação do seu posicionamento 

no mapa. Em relação a este último ponto, é de notar que o 

videoclip consiste em filmagens de Newsom a percorrer as ruas 

da cidade enquanto a canta (Fig. 8-10), o que se traduz na ideia 

do corpo que atravessa uma determinada geografia e, também, 

do corpo como geografia.  

 

 

À DIREITA 

12 

Grayson Perry, Map of an Englishman, 

2004, gravura, 1121 x 1500 mm.  

Ima gem consultada no site do MoMA: 

https://www.moma.org/collection/works/9

5186 

 

3 

 

(11) 

https://www.moma.org/collection/works/95186
https://www.moma.org/collection/works/95186
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O corpo afigura-se como território suficiente, cicatriz 

móbil. É, simultaneamente, o transporte e o transportado. 

Inscrever o corpo no mapa é, por defeito, tarefa humana: desde 

as ferramentas de medição até às grafias utilizadas, nada se 

encontra isento do seu manejamento. A tentativa de fac-

similação da matéria de estudo surge no mapa, pela necessidade 

de um entendimento representacional comum, fundador e 

constitutivo da realidade. Apesar da sua imparcialidade ilusiva, 

qualquer mapa compreende em si um desígnio: este analisa e 

antevê, mas também extravia e deseja. Estas características, 

erráticas e projectuais, são declaradamente humanas. 

 Na gravura Map of an Englishman (2004), Grayson Perry 

(1960-) utiliza a imagética da cartografia do séc. XVI e XVII para 

executar uma representação identitária (Fig. 12-13). Ao centro, 

encontram-se formas que se assemelham ao hemisfério 

esquerdo e direito do cérebro. Em vez de locais, foram definidos 

comportamentos e estados psicológicos. Desta forma, o autor 

subverteu o propósito objectivo do mapa e restitui-lhe uma 

entropia que assinala quem habitualmente está por detrás do 

mesmo, quem o determina.  

 

A aparente nulidade Narrativa pliniana  

À ESQUERDA 

13 

Pormenor da imagem anterior. 

Grayson Perry, Map of an Englishman, 

2004, gravura, 1121 x 1500 mm.  

EM BAIXO 

14 e 15 

Grayson Perry, A Map of Days,, 2013, 

gravura, 1090 x 1515 mm. Imagem geral e 

pormenor.  

Apresentado como seguimento da ideia 

exposta no corpo de texto. Nesta gravura, o 

autor refere-se à muralha como uma 

metáfora para a pele do corpo, de grosso 

modo. Consultado no site da Royal 

Academy of Arts: 

https://www.royalacademy.org.uk/art-

artists/work-of-art/a-map-of-days 

 

https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/a-map-of-days
https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/a-map-of-days
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CORPO/CASA/COSMOS, A 

CONSAGRAÇÃO DE UM LUGAR 

 

 

 

Ainda que Perry se tenha munido de ironia e que, ao apresentar 

um mapa de vulnerabilidades, pretenda desmantelar normas 

sociais vigentes, para o contexto deste escrito, o que é relevante 

é a ideia de corpo que se delineia no mapa e a relação causal 

entre o ser humano e a necessidade de determinação. 

Determinar integra estruturar o real.  

A urgência de análise e discernimento espacial, denota a 

imprescindibilidade de uma visão ordenada do mundo, ainda que 

inexacta, de forma a que o mesmo se torne passível de ser 

compreendido e a que se estabeleça uma relação de 

conformidade com quem o povoa. Para esse efeito, são utilizados 

métodos dos quais se consegue antecipar um sentido de 

familiaridade, porque remetem para estratagemas que 

pretendem solucionar um dos assuntos mais prementes do ser 

humano, o de habitar o mundo ou, antes, o de como torná-lo 

habitável. Este entendimento do mundo relaciona-se com o 

problema de demarcação do in situ humano, que se resume a um 

problema de habitação: geográfico, da urbe, da casa, do corpo. 

 

 

 

 

4 

 

16, 17 e 18 

Hassan Fathy, Nova aldeia de Gurna, Egipto, 

iniciada em 1945.  

Da esquerda para a direita: projecto e 

subsequente edificação da mesquita, 

projecto da fábrica de cerâmica. 

 

O projecto de arquitectura afigura-se como o eixo de 

charneira entre o entendimento territorial e a subsequente 

intervenção e sinalização na paisagem. É uma ferramenta 

ambivalente, que permite situar e agir sobre: designa e 

concretiza o mapa. Na sua vertente prática, executa estruturas 

habitacionais, agregadas a uma localização específica, pensadas 

à medida do homem. 

 

 

(14) 
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3  

 
3 Vimo-lo: o sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, ponto de vida e de fecundidade. O 
desejo do homem religioso de viver no sagrado equivale, de facto, ao seu desejo de se situar na realidade objetiva 
(…) e não numa ilusão. (…) É por esta razão que se elaboraram técnicas de orientação, que são, propriamente falando, 
técnicas de construção do espaço sagrado. Mas guardemo-nos de crer que se trata de um trabalho humano, que é 
graças ao seu esforço que o homem consegue consagrar um espaço. Na realidade, o ritual pelo qual o homem constrói 
um espaço sagrado é eficiente na medida em que ele reproduz a obra dos Deuses. (Elidade, 2016, p. 36) 

Para melhor exemplificar a casa enquanto elemento 

corpóreo, será utilizado o caso prático de Hassan Fathy (1900-

1989) (Fig. 16-19), em que o arquitecto foi incumbido de 

projectar e construir uma nova vila para deslocalizar uma 

população de 7.000 camponeses que viviam na aldeia de Gurna, 

situada sobre um sítio de elevada importância arqueológica, alvo 

constante de pilhagens por parte da população empobrecida. 

Fathy dedicou-se ao estudo de habitações e modos de construir 

rurais e vernaculares, dando particular relevância ao tijolo de 

terra de produção artesanal. No livro Arquitectura para os pobres 

– uma experiência no Egipto rural, o autor observa como o hábito 

participa na vida quotidiana e de que forma é que a mesma é 

transposta para o plano alargado da tradição. A tradição funciona 

enquanto rumor de um inventário etnográfico, identitário, que 

parte do gesto mínimo e da força do hábito e culmina na 

intimidade da casa. Fathy estrutura os edifícios que constrói 

tendo em conta a escala do homem, intrinsecamente associada 

aos limites do próprio material de construção, a terra local, e 

relaciona ainda a ideia de propósito à ideia de beleza. 

Relativamente à designação da casa e das suas divisões, esta 

forma-se consoante posições teológicas, partindo de metáforas 

arquitectónicas aplicadas à cosmologia daquele povo – a casa é 

um microcosmos, um modelo reduzido do universo. Trata-se, 

portanto, da experiência da não-homogeneidade do espaço, 

homologável à ideia de fundação de mundo3, assunto tratado por 

Mircea Eliade no livro O sagrado e o profano (2016). O homem 

que tem uma experiência sagrada de mundo precisa de fundar a 

realidade na qual se insere. Até o fazer, o espaço não existe, é 

entregue ao caos. Para que exista, é necessário cerzir a metáfora 

que estrutura a sua existência: a consagração de um lugar é a 

repetição da cosmogonia. 

 

 

 

19 

Hassan Fathy, Nova aldeia de Gurna, Egipto, 

iniciada em 1945. 

 Desenho experimental de um projecto com 

representações de animais e árvores, 

concernentes à fauna e flora local.  
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  entregue ao caos. Para que exista, necessário cerzir a metáfora 

que estrutura a sua existência: a consagração de um lugar é a 

repetição da cosmogonia. 

Ainda que a experiência sagrada do real seja presença 

activa e consciente na arquitectura de Fathy, bem como no 

entendimento do mundo ao longo da história, é importante 

salientar que essa mesma experiência, às vezes coincidente com 

certas crenças e convicções religiosas, extravasa qualquer 

religiosidade, na medida em que, se para o homem religioso tudo 

se manifesta como corroboração de um mundo em comunhão 

com deus, para o homem profano, que coabita essa realidade, a 

experiência sagrada é tida como uma experiência contemplativa, 

desprovida de sentido religioso, mas agregada ao pendor 

documental e simbólico que o sagrado faz perdurar. Por outras 

palavras, os resquícios que ficam das acepções religiosas 

evidentes na edificação de uma aldeia, por exemplo, 

comummente construída em torno de uma igreja, ou nos ideais 

de construção de uma casa, estabelecem uma relação umbilical, 

quer com o homem sagrado, quer com o homem profano. Para 

qualquer um deles, detentores de sistemas de crenças díspares, 

o real vai-se descobrindo, o mundo passa a existir e há a 

necessidade de encontrar uma estratégia de significação 

vinculativa. 

 

 

 

O homem necessita de existir em harmonia com a sua 

concepção de mundo e transporta esta problemática, por 

analogia, para a relação Corpo/Casa/Cosmos. É também por este 

motivo que há resistência por parte das populações quando se  

 

 

20, 21, 22 e 23 

Imagens retiradas do site do museu da luz, 

que trata da documentação e manutenção 

dos vestígios que restam da aldeia original, 

e de uma reportagem da Renascença, com 

o mesmo tema. Link para os sites: 

http://www.museudaluz.org.pt/104000/1/i

ndex.htm; https://rr.sapo.pt/aldeia-da-

luz/default.html. 

 

http://www.museudaluz.org.pt/104000/1/index.htm
http://www.museudaluz.org.pt/104000/1/index.htm
https://rr.sapo.pt/aldeia-da-luz/default.html
https://rr.sapo.pt/aldeia-da-luz/default.html
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4  

 
4 O corpo humano, homologado ritualmente ao Cosmos ou ao altar védico (que é uma imago mundi) é igualmente 
assimilado a uma casa. Um texto hathaiógico fala do corpo como de «uma casa com uma coluna e nove portas» 
(Goraksha Shataka, 14). (…) a existência quotidiana e o «pequeno mundo» que ela implica – a casa com os seus 
utensílios, a rotina diária e os seus gestos, etc. – são suscetíveis de ser valorizados no plano religioso e metafísico. É 
a vida imediata, de todos os dias, que é transfigurada na experiência de um homem religioso: o homem descobre por 
todo o lado uma «cifra». Até o gesto mais habitual pode significar um ato espiritual. (Elidade, 2016, pp. 138-145) 

NUM CORPO, QUANTOS LUGARES 

 

 

 

vêm obrigadas a abandonar as suas casas. Ao ser-lhes pedido que 

renunciem à casa habitada, está subentendida uma mudança no 

paradigma vivencial estabelecido até então e entra em vigor um 

período de desnorte. A prática do desapego torna-se árdua, 

expondo assim a relação estrita que o corpo tem com a casa4, 

patente na situação habitacional da aldeia de Gurna, bem como 

na da aldeia da Luz, a aldeia duplicada (2002) devido à barragem 

de Alqueva, que fez com que a original ficasse submergida (Fig. 

20-23). O movimento de relocalização traz associado o da 

procura da fidelidade representativa, do ofício do copista, sob o 

pretexto de conservar o in situ sedimentado pelo quotidiano. A 

noção de aldeia fac-similada atrai pelo logro da pertença, pela 

falsa sensação de equidade entre o original e a réplica, não passa 

de um erro de paralaxe.  

 O exercício contínuo que ensaia a afinidade entre 

representação e representado traduz-se no restauro da narrativa 

Pliniana. A imagem primordial da sombra contornada, suscitada 

pela ausência, tem como propósito servir de apoio mnemónico, 

de devir-corpo. A intenção de ficcionar e preservar narrativas 

orientadoras, das quais, entre outros, o corpo e a casa são seus 

constituintes, integra o cerne da vivência do ser humano. Do Ho 

Suh (1962-) explora este assunto em muitos dos seus projectos. 

Em Rubbing/Loving (2013-14), o artista envolveu todas as 

superfícies do interior do apartamento onde viveu e trabalhou 

durante 18 anos com papel branco. De seguida, friccionou lápis 

de cor e pastel no papel até obter uma frotagem do espaço 

integral, incluindo armários e pormenores como interruptores, 

fechaduras e chaves. Esta prática recolectora culminou numa 

série de desenhos que mapeia 

 

 

5 

 

(15) 
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  série de desenhos que mapeiam o apartamento e que o tornam 

transportável.  

 

 

24 a 31 

Do Ho Suh, Rubbing/Loving, 348 West 22nd Street, Apt. A, New York, NY 10011, 2013-14, técnica mista.  

As imagens acima foram retiradas do vídeo Extended Play, 2016, patente no site Art21: https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-

short/. Na coluna da esquerda, de cima para baixo: 16’’; 39’’; 2’ 22’’; 2’ 58’’. Na coluna da direita, idem: 3’ 39’’; 5’ 19’’; 4’ 32’’; 4’ 19’’. 

 

https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/
https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/
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A tarefa de friccionar o papel, interpretação sensorial do 

espaço, reforça a relação de proximidade corporal com o local em 

questão, põe em evidência a ideia simbiótica da casa como parte 

integrante do corpo, como órgão interno. O trocadilho manifesto 

no título também é indicador da condição íntima e terna 

necessária à execução do projecto. O desvelamento do domínio 

do quotidiano, através do registo das texturas de superfícies ao 

longo do apartamento, aproxima o resultado final de um 

memorial ao que é de aparente menor importância. A alteração 

do contexto expositivo (Fig. 35-36) proporciona novas leituras e 

faz com que  

 

32 a 34 

Vista de uma exposição onde esteve exibida 

uma versão anterior do mesmo 

apartamento, mas em tecido. Imagens 

recolhidas do vídeo Extended Play, 2016, 

sobre o processo de Rubbing/Loving, 2013-

14, patente no site Art21: 

https://art21.org/watch/extended-play/do-

ho-suh-rubbing-loving-short/.  

3’ 7’’; 3’ 12’’; 3’ 3’’.  

 

 

À ESQUERDA 

35 e 36 

Os desenhos no espaço da galeria. 

Desprovido de contexto, aquilo que é a 

representação de um espaço utilitário e de 

vivências quotidianas transmuta-se, adquire 

visibilidade e é submetido a novas formas 

de ver. 

Do Ho Suh. Rubbing/Loving Project, 348 

West 22nd Street, Apt. A, New York, NY 

10011, 2013-14; Vista da instalação, 

Drawings, 2014. Presente no site da galeria 

Lehmann Maupin: 

https://www.lehmannmaupin.com/exhibiti

ons/do-ho-suh10/installation-views 

 

 

 

 

https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/
https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/
https://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/do-ho-suh10/installation-views
https://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/do-ho-suh10/installation-views
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                                               5  

 
5 I try to understand my life as a movement through different spaces 

https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/ 

 
 

O EXERCÍCIO DE HABITAR 

 

 

 

faz com que os desenhos adquiram um pendor arqueológico, de 

exame minucioso, que mais não é do que um apelo ao não 

esquecimento, tal qual o executado pela filha de Butades de 

Sicião. Segundo o autor, a necessidade de mapear e guardar 

registos deste tipo reside no interesse de entender a sua vida 

como um movimento através de diferentes espaços5 (t.a.). Este 

entendimento acontece segundo vias perceptuais e falíveis, mas 

sugestivas e activadoras.  

 A evocação do perceptual como ferramenta que parece 

determinar, mas que se revela falaciosa, ganha preponderância 

no livro Ao arrepio (1884), de Huysmans (1848-1907). O livro 

acompanha um asceta neurótico e hipersensível, com um sentido 

estético muito depurado, que vive confinado, no isolamento de 

sua casa, e que se dedica à vida aparentemente estagnada, 

absorto num ennui reclamado e concludente. No decorrer da 

narrativa, dá-se o encontro do corpo com a casa e assiste-se ao 

exercício de habitar. Des Esseintes vai ensaiando jogos 

perceptuais e extravagâncias potenciadas pelo marasmo de viver 

com muito vagar. O carácter lúdico em causa evidencia a 

consciencialização das fragilidades da percepção por parte de 

Huysmans. Quando Des Esseintes decide recriar uma cela 

monástica no quarto, mas sem renunciar ao conforto e ao luxo 

que pretende, por exemplo:  

 

6 

 

(…) importava fazer um quarto que se aproximasse de uma 
cela monástica; mas então isso multiplicaria as dificuldades, 
visto que se recusava a aceitar, pela sua parte, a fealdade 
austera dos asilos para penitência e oração. 

À força de virar e revirar essa questão de todos os seus 
ângulos, concluiu que o alvo a atingir poderia resumir-se a 
isto: disfarçar com objectos alegres uma coisa triste, ou 
antes, sem sacrificar a sua fealdade, imprimir ao espaço, 
assim tratado, um carácter elegante e distinto; inverter a 
óptica do teatro em que andrajos abjectos fazem as vezes 
de tecidos luxuosos e caros; conseguir o efeito exactamente  

 

 

(6) 

https://art21.org/watch/extended-play/do-ho-suh-rubbing-loving-short/
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Quando resolve coleccionar flores falsas executadas por artistas 

e, posteriormente, flores verdadeiras que parecem simuladas, é 

notória a focalização sobre o que é do domínio da aparência:  

 

 

assim tratado, um carácter elegante e distinto; inverter a 
óptica do teatro em que andrajos abjectos fazem as vezes 
de tecidos luxuosos e caros; conseguir o efeito exactamente 
oposto, arranjar magníficas fazendas para dar a impressão 
de trapos; numa palavra, dar à cela monástica um ar 
verdadeiro sem que, claro está, o seja. (Huysmans, 2008, pp. 
73-74) 

 

 

(…) antigamente, em Paris, a sua inclinação natural para o 
artifício levara-o a abandonar a flor real pela sua réplica, 
fielmente executada graças aos milagres dos cauchos e dos 
fios, das percalinas e dos tafetá, dos papéis e dos veludos. 

 Possuía assim uma colecção maravilhosa de plantas 
tropicais trabalhadas pelos dedos de artistas profundos que 
seguiam a natureza passo a passo, recriando-a, tomando a 
flor desde o berço, levando-a até à maturidade, imitando-a 
até ao seu declínio; chegando a notar as gradações mais 
ínfimas, os traços mais fugidios do seu despertar ou do seu 
repouso; observando o porte das suas pétalas, arregaçadas 
pelo vento ou enrugadas pela chuva; derramando nas suas 
corolas madrugadoras gotas de orvalho em goma; talhando-
a em plena floração, quando as suas ramificações se curvam 
debaixo do peso da seixa, ou quando a cúpula se endurece 
e se ergue o seu caule enxuto, à medida que os cálices se 
esfolam e as folhas tombam. 

 Essa arte admirável seduzira-o durante muito 
tempo; mas ele agora sonhava com uma outra flora. 

 Depois de flores falsas que passam por verdadeiras, 
queria flores naturais que imitassem flores artificiais. 

(…) 

 Havia algumas extraordinárias, de tons rosados, 
como o Virginal que parecia ser feito de oleado, ou de tafetá 
gomado inglês; outras todas brancas, como o Albano, que 
parecia recortada da pleura transparente do boi ou da 
bexiga diáfana do porco; algumas, sobretudo a Madame 
Mame, imitavam o zinco, parodiando bocados de metal 
estampado (…). (Huysmans, 2008, pp. 95-97) 

 

 

Uma vez que a acção se passa maioritariamente no ambiente 

doméstico e que o leitor se depara com vários dilemas estéticos, 

é inevitável pensar a casa como se de uma cenografia se tratasse. 

A casa como um cenário em permanente construção.  
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  PERCEPÇÃO E ERRO 

 

 

 

A vocação cenográfica de tudo o que é representacional 

remete para Hollow (1998-1999), onde Liz Magor (1948-) faz uso 

da mimetização e da ambiguidade perceptual de um tronco, 

convertendo-o num abrigo frágil (Fig. 37-38). Este, ocado e com 

um saco-cama no seu interior, alude à presença humana e à 

necessidade de protecção e guarida. Por conseguinte, Hollow 

insinua uma forma de abrigo, um habitáculo temporário contido 

num outro objecto. Magor tem como principal recurso o 

simulacro, apresenta a réplica de uma árvore decepada como se 

de um truque de prestidigitação se tratasse, pretendendo, assim, 

provocar estranhamento aquando da revelação do esconderijo 

que ela encerra. 

 

 

7 

 

À DIREITA 

37 e 38 

Liz Magor, Hollow, 1998-1999, gesso 

polimerizado, tecido, 182,8 x 106,7 x 

121,9 cm. Colecção da National Gallery of 

Canada, Ottawa.  

 
Trata-se de renovar o sentido de espanto nas coisas 

comummente despercebidas. Trata-se de um problema de 

habitação, do in situ, agora questionado pelo confronto com um 

abrigo improvisado num espaço falível. Acresce a isto o destaque 

dado a um estado rotineiro e biológico que, num domínio 

privilegiado, acontecerá, latamente, dentro de casa: o estado de 

quem dorme.  
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O QUE ENCOBRE UM CORPO 

QUE COBRE 

 

 

 

quem dorme. O saco-cama remete para a ideia de uma outra pele 

protectora que, auxiliada pela camada exterior do tronco, tenta 

providenciar a segurança necessária a um corpo num estado de 

vulnerabilidade e repouso. Este objecto incita à fragilidade que 

um corpo comporta, ao mesmo tempo que revela a habitação 

como uma coisa que se impõe como imprescindível perante o 

homem, por mais precária que seja.  

 

 

 

8 

 

Aquilo que cobre pode ser tido como a síntese das noções 

de corpo e casa, uma vez que as duas remetem para a ideia de 

acolhimento e demarcam o posicionamento do que está coberto. 

Na imagem acima (Fig.39), encontra-se um desenho projectual de 

uma colcha de cama (1928), de Anni Albers (1899-1994). Este, de 

aparência subliminar, assinala o cerne do que o presente 

relatório trata. Apesar do seu carácter ensaístico e preparatório, 

o desenho tem a virtude do porvir de uma colcha. Funciona, 

portanto, como uma espécie de mapa e estabelece uma relação 

contígua com o corpo e com o que é do domínio da casa, pelas 

características do objecto representado.  Assim, este desenho 

circunscreve os vários temas  

 

 

À ESQUERDA 

39 

Anni Albers, Design for Bedspread, 1928, 

aguarela e lápis s/ papel, 3250 x 2590 mm, 

MoMA.  

 

40 e 41 

Anni Albers, Rug Design for Child’s Room, 

1928, guache s/ papel, 3410 x 2650 mm, 

MoMA.  

Anni Albers, Design for Tablecloth, 1930, 

aguarela e guache s/ papel milimétrico, 

3080 x 2890 mm, MoMA. 

https://www.moma.org/artists/96?=undefi

ned&page=&direction= 

 

 

 

(9) 

https://www.moma.org/artists/96?=undefined&page=&direction=
https://www.moma.org/artists/96?=undefined&page=&direction=
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Projecto prático 10 

circunscreve os vários temas postos em evidência no decorrer 

deste escrito.  

 

Deste modo, é seguro concluir que, apesar das diferentes 

abordagens formais e das manifestas disparidades estéticas 

entre os exemplos em causa, todos fazem uso da geografia, da 

antropometria, do desígnio, da habitação e do quotidiano e 

tentam incentivar à devolução de uma atenção perscrutadora ao 

que é correntemente tido como rotineiro e assimilado como 

periférico, tendo como centro comum a relação 

Corpo/Casa/Cosmos. Qualquer um destes casos de estudo 

revolve na ideia de corpo que quer saber onde se situa, na ideia 

de realidade domesticada.  

 

CONCLUSÃO (1)  

 

 

 

TRANSUMÂNCIA (OU ENSAIO 

SOBRE A FRONTEIRA) 

 

 

 

9 

 

42 a 44 

Registos fotográficos dos objectos 

recolhidos: algumas páginas do livro. 

 

 

 

(18) 

(19) 
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 A fase preambular do projecto prático foi assinalada pelo 

reunir de elementos desconexos, com o objectivo de relacioná-

los, de forma a estimular uma fundação sólida para a investigação 

vindoura. Os objectos escolhidos – um livro com apontamentos e 

rabiscos (Fig.42-44); páginas avulsas da escola primária, da 

aprendizagem de números e letras (Fig.45); projectos de 

arquitectura (Fig. 46-47), documentação fotográfica de uma 

maqueta da própria casa (Fig.52) – encontravam-se omissos 

dentro da esfera doméstica.  

45 a 47 

Registos fotográficos dos objectos 

recolhidos, continuação: exercícios de 

aprendizagem de números e letras; 

projectos de habitação. 
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iii 

 

  

Para além destes, é necessário mencionar duas ideias 

orientadoras que já se encontravam sedimentadas: a de 

autorreferencialidade e transumância. 

 A primeira – autorreferencialidade – surge por oposição 

ao que é autobiográfico e que se encerra sobre si mesmo, 

reconhecendo, no entanto, os condicionalismos impostos pelo 

corpo e a sua vivência do mundo e actuando a partir daí. Um 

exemplo concreto é o das coisas recolhidas para dar princípio a 

esta investigação. Ainda que periféricas, são de domínio pessoal. 

Contudo, não pretendem ser um testemunho ou uma confissão 

dessa pessoalidade, mas antes ferramentas com as quais se 

constroem outras narrativas.  

A ideia de transumânciaiii adquiriu desde logo uma 

conotação metafórica, pela relação de concordância que 

estabelece com a prática artística precedente, exponenciada 

neste projecto: também ela vive das noções de impermanência e 

necessidade. A imagética que a palavra “transumância” sugere 

está intimamente implicada no decurso desta investigação e traz 

uma ordem dissimulada, no que respeita às matérias que 

começaram por ser escolhidas para a execução das primeiras 

experiências (como palha, raízes e outras), e às vontades que 

motivaram as mesmas. A apropriação deste termo foi suscitada 

pelo mover dentro de território fronteiriço, entre a escultura, o 

desenho, a palavra, a cerâmica, o têxtil e outros, e permite uma 

pluralidade discursiva que se instiga através da 

autorreferencialidade. Com o avançar da investigação, este 

termo sofrerá mutações e será confrontado com a ideia de 

hiperdesenho. 

 

EM CIMA 

48, 49 e 50 

Pormenores dos mesmos registos 

fotográficos. 

 

51 e 52 

Documentação dos restantes 

elementos agrupados.  
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D6 iv 

  

 
6 Aqui, a ideia de processo exploratório e horizontal pretende relacionar-se com a noção de pensamento lateral (Bono, 

2016). Este, generativo e prolífico, anula a subordinação hierárquica e carácter determinístico do pensamento 
vertical, ocupando-se de multiplicidade e horizontalidade. Nesta fase do projecto, desencadear um grande número 
de relações entre os elementos recolhidos, de forma a propiciar direcções investigativas, revelou-se como imperativo. 
Esta estratégia rizomática é empregada ao longo de toda a investigação, sendo que se assume mais liberal no início 
da mesma.  

 

 

À ESQUERDA 

53, 54 e 55 

Pormenores de uma croça de tamanho 

real. Documentação fotográfica da visita 

ao espaço de trabalho do Sr. Constantino, 

um dos últimos croceiros, em Salto, 

Montalegre, onde explicou e demonstrou 

a execução de uma croça e forneceu, 

ainda, duas miniaturas.  

 

 

 

 Assim, perante este conjunto de elementos e concepções, 

foi iniciado um processo exploratório e horizontal6, de testagem. 

O exercício levado a cabo foi o de ensaiar encadeamentos e 

enfatizar possíveis relações entre pedaços distintos de 

informação. Com objectos tão discrepantes em relação à ideia de 

transumância, os esforços iniciais revolveram-se para que se 

encontrasse um eixo de charneira entre eles.  

 

 A metodologia de trabalho aplicada em estúdio teve início 

com uma abordagem breve e literal, quase mimética, do 

ambiente que a palavra “transumância” traduz.  A ideia que 

surgiu inicialmente foi a de fazer uma croça,iv um capote de palha 

utilizado pelos pastores para se protegerem da chuva, que 

funciona pelas características impermeáveis do material usado 

para a sua execução, os juncos secos. Esta peça de vestuário é um 

dado etnográfico, símbolo rural, e está directamente relacionada  
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dado etnográfico, símbolo rural, e está directamente relacionada 

com o processo de transumância. A matéria-prima e os 

constrangimentos em torno da mesma impossibilitaram, quase à 

partida, a execução de uma croça fiel às utilitárias. Foram 

ponderadas várias hipóteses, como a produção com outros 

materiais. Nenhuma delas foi continuada, uma vez que a 

investigação se encontrava num estado precoce, e assumir desde 

logo um projecto tão grande, metódico e consumidor de tempo, 

extinguiria a imediaticidade experimental, necessária ao começo 

de uma investigação.  

Como alternativa, o foco desviou-se do objecto para o seu nome, 

para as diferentes significações que a palavra “croça” tem, e 

foram iniciados desenhos que tiram proveito dessa 

multiplicidade. Acumulativamente, os objectos reunidos por casa 

foram submetidos a estudo, a partir do qual surgiram outros 

signos. A conjugação da nova informação, até então desfasada, 

deu origem a desenhos que poderiam ser vistos como direcções 

processuais, assemelhando-se a mapas. Através do recurso à 

descontextualização, ao reagrupamento e ordenação segundo 

outras motivações, o leitmotiv da investigação começou a surgir.  

 

 

 

 

 

EM BAIXO 

56 e 57 

Relações de associação através das 

diferentes definições de croça e 

cruzamento com elementos recolhidos 

por casa: desenho com betadine que 

pretende ilustrar a parte recurvada da 

artéria aorta, denominada de croça, 

juntamente com o decalque de um 

exercício da primária. 
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  AO LADO 

58 e 59 

Relações de associação através das 

diferentes definições de croça e 

cruzamento com elementos recolhidos 

por casa, continuação: Bastão episcopal 

ao lado do desenho mostrado 

anteriormente, em destaque, e um 

poema.  

 

 

 

 Os desenhos foram executados com as mais diversas 

matérias e conservam em si parte do sentido do que foi 

desenhado. No caso de um fragmento de desenho que faz 

referência ao corpo interior, foi utilizada betadine, no caso de 

desenhos da paisagem, foram utilizados pincéis realizados com 

restos da própria paisagem, como raízes, por exemplo. Estas 

preocupações são exploradas com maior afinco à medida que a 

investigação é desenvolvida, tendo sempre presente a ideia de 

que o meio comporta parte significativa da mensagem. 
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h7  

 
7 As relações que se vão instituindo entre os diferentes desenhos são comparadas a mapas, uma vez que, através das 
permutas que acontecem entre os mesmos, surgem sugestões de direcções processuais. Os desenhos apontam 
direcções. Num certo conjunto de desenhos, subsistem padrões ou temas recorrentes que propelam a investigação, 
que possibilitam diferentes orientações. Estas são volúveis, a menos que sejam fixadas. Os desenhos afiguram-se 
como mapas que se vão renovando perpetuamente e que só se determinam mediante as escolhas processuais da 
autora.  
Para além do cariz de guia procedimental que os desenhos assumem, a noção de mapa também foi trazida para a 
discussão pela ideia de definição de um lugar. Neste caso, pelo principiar da fundação de um lugar investigativo, a 
explorar com o avançar deste relatório. O desenho apresenta um vínculo forte em relação à tarefa de mapear: o mapa 
é, na sua essência gráfica, desenho de território. Intrinsecamente, nunca deixou de ser uma construção gráfica, já que 
é, antes de mais, um desenho que se concebe e materializa com os meios próprios desta linguagem (t.a.)*, tal como 
é explicitado no livro Dibujo y Territorio (2015). O território, em potência, pode ser entendido como alguma coisa 
circundante, passível de ser limitada e analisada. Neste domínio amplo, pode-se considerar como território um 
espaço, um lugar (real ou imaginado), um corpo, entre outros. Aqui, o projecto de Richard Long (1945-), A line Made 
by Walking (1967), pode ser considerado como desenho de e no território, num sentido expandido do termo. A marca 
do corpo informa a paisagem, define-a e atribui-lhe uma direcção. Similarmente, em Wandermüde (2007), Tacita 
Dean (1965-) rasura e marca, descreve e esconde, formando um mapa que é registo mnemónico e prova de um lugar. 
 É neste entendimento múltiplo de território e no encadeamento constante de dados que os mapas desenhados 
devem ser percebidos, no contexto desta investigação.  
(Os trabalhos mencionados, de Richard Long e Tacita Dean, encontram-se para consulta no anexo 1, pág.92). 
*Sin embargo, el mapa, intrínsecamente, no ha dejado de ser nunca una construcción gráfica, ya que es, ante todo, 
un dibujo que se concibe y materializa con los medios propios de este linguaje. (Gelabert & Vílchez, 2015) 

 Os mapas desenhados7 e o jogo de associações, levados a 

cabo durante um período considerável de tempo, provocaram 

uma cisão entre a abordagem mais literal da transumância e as 

imagens dissemelhantes que foram surgindo. Com o avançar do 

projecto, certas ideias, outrora centrais, deram lugar a outras. 

Nesta fase, afigurou-se de maior relevância a atenção a 

fenómenos recorrentes, a ideias convergentes que se foram 

dando a conhecer, como a organização dos elementos de estudo 

em cartogramas que se ocupam de tentar estabelecer um 

terreno investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona limítrofe  

 

 

60 

Desenhos da mesma série que anunciam 

a divergência entre a noção literal de 

transumância e a sua carga metafórica, 

que excede a primeira. Aqui, começa a 

estabelecer-se a ideia de paisagem ou de 

extensão de terreno a analisar, com 

menção a registos anatómicos 

associados.   

.  
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61 e 62 

Vista pormenorizada de algumas das 

combinações de desenhos que se revelaram 

fundamentais para o avanço da investigação.  

 

 

 

(1) 



 

33 
 

89g  

 
8 Estes desenhos/mapas encontram-se agregados num arquivo que poderá ser consultado na íntegra nos anexos do 

relatório. 
9 Os objectos referidos são os que foram recolhidos em casa da autora: um livro com apontamentos e rabiscos (Fig.39-

41); páginas avulsas da escola primária, da aprendizagem de números e letras (Fig.42); projectos de arquitectura (Fig. 
43-44) e documentação fotográfica de uma maqueta da própria casa (Fig.49). 

A prevalência de uma extensão de terreno, a sua análise, 

e o assinalar de um corpo – quer pela postura subliminar de quem 

observa, quer pelos resquícios que vão sendo deixados – 

depreendem a noção de agrimensura.  

Com o decorrer da investigação, esta ideia torna-se 

mandatória e ganha prevalência, enquanto método. Se, por um 

lado, o trabalho de estúdio se realiza plasticamente entre zonas 

limítrofes, em termos conceptuais, o que regulariza e admoesta 

essa expansividade, é a economia delimitada pela métrica 

agrimensora, que requer a fixação de parâmetros de análise.  

No seguimento do projecto prático, formou-se um 

movimento recolector8 que permitiu agregar fragmentos de 

paisagens rurais e domésticas, sobretudo através de desenhos. 

Estes foram confrontados com singularidades presentes nos 

objectos retirados do domínio da casa9. Através do livro, 

pequenos apontamentos de sintaxe e gatafunhos foram 

transmutados para um mapa de possibilidades, um mapa 

constantemente renovado pelo cruzamento de desenhos e 

outras informações (Fig.70-90). Também se procedeu à cópia e 

recorte de todas as palavras da primeira página do mesmo, de 

forma a chegar a uma frase que servisse de mote para o decorrer 

dos trabalhos.  

 

 

 

11 
UM MAPA DE POSSIBILIDADES 

 

 

 

À DIREITA 

66, 67 e 68 

Pincéis executados com palha e raízes 

do território a ser desenhado. 

 

 

EM CIMA 

63, 64 e 65 

Pormenores de outros desenhos da 

mesma fase. 

 

 

 



 

34 
 

 

  

Todas estas mutações contribuíram para o delinear de um 

campo de acção, prático e teórico: o exame ilimitado de um 

espaço fixo, territorial, onde o corpo e a casa se situam e 

desdobram, e também a determinação do lugar onde a 

investigação se realiza.  

 

 

 

 

69 

Um dos desenhos feitos com os 

pincéis de palha e raízes. 

70 

Exemplo das relações ensaiadas 

entre imagens e informação 

recolhida: transcrição dos 

exercícios de aprendizagem de 

números e letras sobre desenho 

executado com os pincéis 

vegetais. 
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71, 72 e 73 

Variações do mesmo exercício: 

transcrições dos exercícios da 

primária, fotocópias e fragmentos 

de texto conjugados. 



 

36 
 

  74 a 76 

Destaque da transcrição da 

primeira página do livro em diálogo 

com um desenho de paisagem 

rural.  



 

37 
 

  as árvores Viviam compridas frente à família de pássaros,/cobertos de países curtos e 
rigorosos./há centenas de anos, a casa e os anos continuam a terra à procura do sol// 

as árvores Viviam compridas frente à família de pássaros,/com uma grande porta// 

construída com noites muito compridas e dias curtos, a casa cobre a terra à procura de 
sol.// 

a sua família, os pássaros, são centenas de agulhas com uma porta para países curtos 
e rigorosos.// 

há dezenas e centenas de anos os rios perdem o grande silêncio, emigram, continuam 
o mar,//  

os pássaros continuam o mar, no extremo emigram Invernos// 

no Norte. Ali./os rios emigram à procura de sol, perdem silêncio./Há muitos anos, perto 
do mar, morava um país//  

os pássaros, rigorosos, emigram com noites brilhantes, muito compridas, no meio do 
grande silêncio// 

a sua família, os pássaros, há dezenas e centenas de anos à procura de sol, continuam 
longos e rigorosos./Despidas, viviam no extremo// 

numa casa a terra cobre os rios. Os telhados, à procura de sol, cobertos, parecem vivos 
no meio da// 

Em certo lugar, os rios perdem dezenas e centenas de anos do grande silêncio./Nessa 
terra, numa casa rodeada//   

Perto, os pássaros despidos de norte, no extremo da floresta,//  

havia uma porta Ali perto, para países longos, cobertos de agulhas./havia centenas, 
duras e geladas, viviam em casa// 

o mar imóvel, no meio de invernos gelados// 

 

 

 

 

À DIREITA 

77 

Jogo de palavras em evidência, com diferentes 

composições. Após a transcrição e recorte de 

cada uma das palavras da primeira página do 

livro, procedeu-se a um exercício de 

recomposição das mesmas. O exercício teve 

como regra a utilização exclusiva das palavras 

e da pontuação disponíveis, com o intuito de 

obter uma frase que servisse de mote para a 

investigação e que surgisse do seio da própria. 

À direita encontra-se uma simulação desse 

exercício. 

 

EM BAIXO 

78 

Frase resultante do exercício descrito 

anteriormente, agora reunida com outros 

desenhos.  
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79 a 82 

Variações do mapa de possibilidades, confluência de 

vários desenhos e informação recolhida. Destaque para 

a transcrição de rabiscos e de anotações de sintaxe 

agora descontextualizadas. 
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Importa referir que está em causa a discursividade dos 

vários elementos entre si, de forma a criar uma narrativa por 

encadeamento. À semelhança do que acontece em Sapokanikan, 

o mapa cantado, este compêndio de imagens produz um rasto 

palimpséstico que disponibiliza informações e orientações 

múltiplas. Interessa aqui a ucronia como reconstrução dessas 

informações, o vestígio transmutado, a obtenção de um outro 

tempo que não o biográfico ou o cronológico, mas antes o tempo 

sugerido, do enigma, ficcionado a partir do real. Nesse sentido, 

não é relevante respeitar certas factualidades, como se verifica 

nas planimetrias incipientes do séc. I, que, apesar de não 

corresponderem a uma versão exacta da realidade, simulam-na 

segundo relações de proporção e contribuem para o 

estabelecimento do in situ humano. Analogamente, estas 

planimetrias errantes, experimentais e palimpsésticas firmam o 

início dos próximos projectos.  

  

 

 

 

 

EM CIMA 

83 a 86  

Detalhe. Ampliação de algumas frases e 
grafismos copiados para a execução dos 
mapas. 

EM BAIXO  

87 

 Variante gráfica do mesmo assunto, com 
outros desenhos de paisagem. Recortes que 
imitam grafismos encontrados no livro. 
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10v  

 
10 Referência ao livro Think of them as spaces: Brice Marden’s Drawings (Montana, 2020) 

PENSA NELES COMO ESPAÇOS (t.a.) 10 

 12 

 

88, 89 e 90 

Outras composições e 

particularidades. 

 

 

Aquilo que vai sendo produzido está sob a alçada do 

desenho, mas isenta-se do sentido convencional do termo. Como 

tal, uma vez que o assunto está no âmago desta investigação, 

torna-se necessário clarificá-lo.  

Desde 1970, o desenho faz parte da prática artística 

internacional e vanguardista, tendo superado a função 

maioritariamente preparatória que lhe era atribuída, para passar 

a ser encarado como um meio independente. As características 

denotáveis no desenho ao longo dos séculos passaram a ser 

valorizadas com o evoluir do contexto artístico contemporâneo. 

Com efeito, a força motriz do desenho encontra-se muitas vezes 

no acto de desenhar para compreender, para passar a conhecer 

melhor a matéria em causa. Para isso, é imperativo recorrer a 

vários procedimentos: à especulação criativa, imediaticidade, 

abertura, fragmentação, diversidade técnica, abreviação e 

renúncia, por exemplo. Estes modos de fazer, amplamente 

difundidos na prática do desenho, ganham destaque na 

contemporaneidade. Assim, a distintividade histórica do meio 

legitimou-o enquanto zona autónoma. Acresce a isto a fluidez 

que advém da abolição de limites entre disciplinas: o desenho 

também assimilou elementos que antes lhe eram externos e 

(12) 
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1112  

 
11 This ongoing evolution suggests that Hyperdrawing is becoming, as opposed to being. (Sawdon & Marshall, 2012) 
12 Think of them as spaces. These are my drawings. (Montana, 2020) 

difundidos na prática do desenho, ganham destaque na 

contemporaneidade. Assim, a distintividade histórica do meio 

legitimou-o enquanto zona autónoma. Acresce a isto a fluidez 

que advém da abolição de limites entre disciplinas: o desenho 

também assimilou elementos que antes lhe eram externos e 

passou a adquirir um pendor hipertextual. A ideia de 

hiperdesenho relaciona-se com a de hipertextualidade, ou seja, 

com a possibilidade de remissão para outra localização, como 

uma página da internet, patente numa sequência de texto. A 

dimensão hipertextual evidencia um texto que não se encerra em 

si mesmo. Concomitantemente, o hiperdesenho desconhece 

barreiras: o seu fenómeno é aquele que escapa às definições 

estanques, o que é pluriforme. O hiperdesenho apresenta uma 

condição volátil, não se subjuga a técnicas específicas e é, na sua 

essência, esquivo. A forma mais rigorosa de o pensar é através do 

contexto em que se insere e das intenções por detrás do mesmo. 

No livro hyperdrawing, beyond the lines of contemporary art 

(2012), este termo é apresentado para definir o que é “desenho, 

mas …”. Isto não é o mesmo que dizer que a ubiquidade do meio 

torna a sua definição redundante, mas antes que há projectos 

que, pelo seu contexto, se inserem no âmbito do desenho: “(…) o 

Hiperdesenho é tornar-se, por oposição a ser” (t.a.) 11 (Sawdon & 

Marshall, 2012).  

Quando Brice Marden escreve numa carta, em 1979, 

“Pensa neles como espaços. Estes são os meus desenhos” (t.a.)12 

(Montana, 2020), o autor dilui a fronteira entre representação e 

representado, entre o bi e o tridimensional. Os desenhos não se 

cingem à figuração do espaço, são parte integrante do mesmo – 

funcionam como extensão de território. Nessa medida, excedem 

qualquer definição que se possa atribuir ao meio.  
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13  

 
13 “O diagrama (…) tende à complexidade. Partindo de elementos simples, configurações minimais – a sua tarefa é 

expandir e desenvolver processos imaginativos, raciocínios e relações, associando e absorvendo informação, 
formando-se como um híbrido” (Almeida, 2002, p. 161), e ainda “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. (…) a imagem latente é a perspectiva de novas associações, releituras e renovações de sentido (…) 
existe como matriz mutável da concepção, variando entre uma condição ulterior e posterior, entre proposta e 
verificação, apenas no espaço mental do autor.” (Almeida, 2002, pp. 175-176). A índole diagramática deste projecto 
deve ser entendida como o movimento inerente, constante e generativo entre os vários elementos que o compõem.  

A série Post and Lintel (1984/2019) comporta a marca da 

arquitectura clássica que Marden assimilou no tempo que passou 

na ilha grega de Hydra (Fig.91). Para além de descrever o espaço, 

o meio escolhido para o representar – o desenho – conserva a 

condição de proximidade corporal com o autor e consegue 

encapsular a experiência do sítio, podendo ser entendido como 

hiperdesenho. Esta série equivale ao revisitar de uma geografia. 

Desenhar é, tendencialmente, uma tarefa contígua ao corpo, que 

exige atenção. É um meio inquisitivo, propenso à investigação. O 

hiperdesenho contribui para este meio investigativo, tendo como 

recurso matérias e métodos que nem sempre estão associados 

ao campo convencional do desenho.  

Posto isto, as motivações por detrás do conjunto de 

trabalho desenvolvido e exposto neste relatório são próprias de 

quem desenha para entender e chegar a um entendimento com 

a matéria de estudo, fazendo uso de ferramentas múltiplas, por 

vezes díspares. Tudo isto se agrega e remete para o território do 

desenho, pelas intenções subjacentes à investigação: a sua índole 

é diagramática13 e acumulativa. Os trabalhos desenvolvem-se 

num 

 

 

91 

Brice Marden, Post and lintel 7, 1984/2019, 

grafite e cera s/ papel, 572 x 762 mm, 

colecção do artista.  
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(…) poderão as operações de colagem servir de modelo para 
descrever o processo gráfico contemporâneo? (…). 

Esta acção do desenho tem como modelo abstracto 
o diagrama, mas no espaço de trabalho do autor, prolonga-
se como enorme colagem de elementos, coisas que 
reverberam a realidade (…).  

Reforça-se assim a ideia de colagem que o desenho 
adquire no processo criativo e que ultrapassa o sentido 
técnico do termo – o desenho enquanto operação 
multiforme de memórias, de ideias e de marcas, de imagens 
e recortes, de vontades e montagens, de intuições e de 
raciocínios, de linhas e múltiplos – uma combinação ou 
assemblage de diversos elementos ou fragmentos com 
justaposições inesperadas ou improváveis. (Amandi, 2010, 
pp. 66-67) 

de modo rizomático, adoptando momentos de exploração, por 

vezes incertos, e outros de convergência e especificidade. O 

aglomerado de matérias e informações distintas e a tentativa 

ininterrupta de estabelecimento de relações entre as mesmas, 

remete para o que Cláudia Amandi teoriza sobre o desenho na 

contemporaneidade, como diagrama e colagem: 

 

 

 

O carácter diversificado, extenso e detalhado dos desenhos e das 

suas relações, é consequência da tentativa de obter uma 

renderização certeira do assunto em causa. A sua feitura passa 

por Movimentos de Disseminação e de Convergência (Amandi, 

2010), com fases projectuais de maior ou menor intensidade.  

 Convém ressalvar a importância do projecto como aliado 

desta tipologia de trabalho, exaustiva e incessante. O desenho de 

cariz projectual mostra-se como território fértil para a exploração 

de ideias, bem como ferramenta incontornável para a 

efectivação das mesmas. Paul McCarthy (1945-) destaca-se como 

um dos artistas que faz uso desta metodologia, ora convergente, 

ora divergente, com um corpo de trabalho denso, que se move 

de forma obstinada e intensa, recorrendo ao bidimensional e ao 

tridimensional, fazendo simulações, maquetas e desenhando 

sobre imagens, por exemplo, num processo encadeado que se vai 

desenvolvendo 

 

DE CIMA PARA BAIXO 

92 a 95 

Paul MacCarthy, Chocolate, 2000, lápis 

s/ papel translúcido, 610 x 479 mm, 

MoMA.https://www.moma.org/collect

ion/works/88126?artist_id=7637&page

=1&sov_referrer=artist 

Paul MacCarthy, Dancer, Kristen, 

Jeffrey, Paul, 2000, lápis s/ papel 

translúcido, 610 x 479 mm, MoMA. 

https://www.moma.org/collection/wor

ks/88077?artist_id=7637&page=1&sov

_referrer=artist 

 

 

 

https://www.moma.org/collection/works/88126?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88126?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88126?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88077?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88077?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88077?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
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14  

 
14 Referências a trabalhos como Standing, 2008-2009; Inside the Dwarfs House, 2009 e Dwarf House, 2009, por 

exemplo. Podem ser consultados aqui: https://www.moma.org/artists/7637?=undefined&page=&direction=; 
https://renaissancesociety.org/exhibitions/488/paul-mccarthy-drawings/; 

desenvolvendo a partir daquilo que gera. Estas características são 

evidentes nos trabalhos que se conceberam em torno da figura 

do Pinóquio (Fig.92-98) ou da Branca de Neve14, por exemplo.  

 Ainda que tematicamente muito distante da investigação 

prática em análise neste relatório, averigua-se um modo de 

operar idêntico, que abrange domínios técnicos distintos e que 

tenta esgotar o maior número possível de direcções processuais.  

 

DA PÁGINA ANTERIOR, CONTINUAÇÃO 

Paul MacCarthy,323-852-0915, 2000, 

lápis s/ papel translúcido, 610 x 479 

mm, MoMA. 

https://www.moma.org/collection/wor

ks/88076?artist_id=7637&page=1&sov

_referrer=artist 

Paul MacCarthy, Grouping and 

Coupling (Blockhead Drawing 1 of 4), 

2000, lápis s/ papel translúcido, 610 x 

479 mm, MoMA. 

https://www.moma.org/collection/wor

ks/88075 

 

 

 

DA ESQUERDA PARA A DIREITA 

96, 97 e 98 

Paul MacCarthy, Working Drawing for 

Blockhead, 2003, lápis s/ papel 

translúcido, 1067 x 630 x 832 mm, 

MoMA. 

http://archive.nytimes.com/www.nytim

es.com/slideshow/2009/11/22/arts/200

91122-mccarthy-slideshow_7.html 

Paul MacCarthy, Chocolate Silicone 

Blockhead, 1999-2000, molde de 

silicone, 1067 x 630 x 832 mm, MoMA. 

https://www.artsy.net/artwork/paul-

mccarthy-chocolate-silicone-blockhead 

Paul MacCarthy, Blockhead, 2003, 

escultura insuflável, MoMA. 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-

modern/exhibition/paul-mccarthy 

 

 

 

 

Os registos heterogéneos sucessivos, a relação simbiótica 

entre o bi e o tridimensional, entre materiais criados, 

encontrados, cozinhados e o que surge dos seus cruzamentos, 

contribui para uma diluição de fronteiras que aproxima o que é 

produzido do hiperdesenho.  A investigação foi, desde logo, 

permeada por uma grande liberdade experimental, potenciada 

pela metodologia em vigor. Não obstante, o contexto em que 

essa liberdade agiu foi sedimentado com alguma brevidade, num 

dos estágios iniciais de trabalho. Com efeito, os mapas de 

possibilidades assinalaram o assunto a tratar. A ideia de medição 

do concreto, que surge a propósito da agrimensura, impôs-se.  

 
(13) 

https://www.moma.org/artists/7637?=undefined&page=&direction=
https://renaissancesociety.org/exhibitions/488/paul-mccarthy-drawings/
https://www.moma.org/collection/works/88076?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88076?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88076?artist_id=7637&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/88075
https://www.moma.org/collection/works/88075
http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/slideshow/2009/11/22/arts/20091122-mccarthy-slideshow_7.html
http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/slideshow/2009/11/22/arts/20091122-mccarthy-slideshow_7.html
http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/slideshow/2009/11/22/arts/20091122-mccarthy-slideshow_7.html
https://www.artsy.net/artwork/paul-mccarthy-chocolate-silicone-blockhead
https://www.artsy.net/artwork/paul-mccarthy-chocolate-silicone-blockhead
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/paul-mccarthy
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/paul-mccarthy


 

45 
 

15  

 
15 Referência ao poema de Daniel Faria, “Homens que são como lugares mal situados” (Faria, 2015) 

À medida que a investigação progride, o objectivo é 

utilizar as ferramentas disponíveis para refrear a matéria de 

trabalho, de modo a captar uma narrativa encadeada, uma 

sugestão de lugar inteligível, ainda que mal situadov ou desviante 

da realidade.  

As combinações sucessivas dos mapas de possibilidades 

reincidiram, por defeito, na imagética da casa e daquilo que ela 

envolve. Aos poucos, esta começou a ter um lugar de destaque: 

os elementos escolhidos para trabalhar revelam-se no interior da 

habitação; deles fazem parte os projectos de construção e a 

maqueta da mesma; pequenas formas reminiscentes de uma 

planta surgem no livro seleccionado; do jogo aleatório de 

palavras, desponta a frase “construída com noites muito 

compridas e dias curtos/A casa cobre a terra à procura de sol”. 

Perante a observação destas recorrências, foram resgatados 

outros elementos do mesmo domínio com o intuito de efectivar 

a transversalidade da ideia de casa na investigação. Um deles foi 

uma tenda de brincar (Fig.99), escolhida por ser uma miniatura 

de uma casa e análoga a um grafismo rabiscado no livro. Foi 

executada uma maqueta da tenda (Fig.100-102) e procedeu-se a 

mais ensaios com o cruzamento das formas homólogas.   

 

 

 

 

HOMENS QUE SÃO COMO 

LUGARES MAL SITUADOS 15 

 

 

13 

 

EM CIMA 

99 

Registo fotográfico da 

tenda. 

 

 

 

 

EM BAIXO 

100 a 102 

Pequena maqueta da 

tenda em cartão e papel 

pintado a aguarela. 

Pormenor da parte de 

baixo da mesma. 
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  Progressivamente, o telhado começou a ganhar 

preponderância. Este desvio e particularização foi estimulado por 

uma série de desenhos que pretendem olhar a disposição do 

telhado (Fig.47) de forma desenquadrada, afastada do contexto 

projectual. Recorreu-se à técnica do spolvero para obter dois 

desenhos, a matriz e o que é obtido a partir dela (Fig.105, 106 e 

108), o terceiro foi feito a aguarela (Fig.107 e 108). 

 

 

 

 

103 e 104 

Desenhos feitos a partir da tenda. 

Teste de papel impregnado com 

azeite no sítio do desenho, para que 

este se tornasse translúcido e 

tivesse outra configuração no verso 

da folha. 

 

À ESQUERDA, DE CIMA PARA BAIXO 

105 e 106 

Série de desenhos a partir do 

telhado, pormenores. Spolvero: 

matriz e resultado. 
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À DIREITA 

107 

Pormenor do desenho executado a 

aguarela.  

 

 

 

 

 

EM BAIXO, DA ESQUERDA PARA A 

DIREITA 

108 

Vista geral dos desenhos: resultado 

do spolvero s/ folha preparada com 

maizena e pigmento; aguarela; 

matriz do spolvero depois de ser 

utilizada. 
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A alienação do telhado em relação ao seu entorno 

possibilitou leituras mais atentas de alguns pormenores. Em 

qualquer um dos desenhos, é verificável um gesto unitário, 

repetido vezes suficientes para cumprir a forma: no spolvero, os 

furos foram feitos com uma agulha, individualmente; na 

aguarela, a signografia do telhado corresponde a pinceladas 

particulares. Nestes desenhos, a telha é representada como 

gesto multiplicado, o telhado é o prolongamento desse 

movimento. O gesto multiplicado da telha dá corpo ao telhado. 

Espontaneamente, manifestou-se a ideia aliciante da cobertura 

da casa que também é a do corpo e a investigação versou-se para 

a relação Corpo/Casa/Cosmos.  

 

 

 

 

 

A inscrição do corpo nos mapas e convenções de cariz 

projectual é constitutiva da essência dos mesmos. Este projecto 

trata de enfatizar essa correlação. O vínculo entre telhado e 

corpo é exacerbado através das telhas modulares, construídas à 

escala humana, com o auxílio do corpo (Fig.109). Este modo de 

fazer remete para a antropometria, recurso da agrimensura 

incipiente, que faz uso das medidas corporais para considerar e 

calcular uma extensão de terreno. No acto de construir as telhas, 

determina-se o telhado no mundo e o posicionamento do corpo 

face ao mesmo, sincronicamente. Executa-se parte do desígnio 

projectual da casa e a sua geografia veicula-se à do corpo que o 

109 

Produção de telhas utilizando pasta de 

faiança e as pernas como molde. Registo 

fotográfico. 
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110 a 113 

Pormenor de um molde efectuado para agilizar a produção 

das telhas. Documentação fotográfica da execução das 

mesmas e subsequente processo de secagem. A pasta de 

faiança foi compactada no molde com as mãos e com os 

dedos. As impressões resultantes dessa tarefa foram 

deixadas na parte interior das telhas, de forma a potenciar 

novas leituras e relações com o corpo. Imagens do processo 

completo presentes nos anexos (4/Telhas – modos de fazer). 

 

 

calcular uma extensão de terreno. No acto de construir as telhas, 

determina-se o telhado no mundo e o posicionamento do corpo 

face ao mesmo, sincronicamente. Executa-se parte do desígnio 

projectual da casa e a sua geografia veicula-se à do corpo que o 

constrói. Na documentação fotográfica anteriormente 

representada, a telha afigura-se como pele.  

 

 

 

 

 

(3) 
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16  

 
16 Importa considerar a noção de Movimentos de disseminação e Movimentos de convergência. (Amandi, 2010) 

A CASA E O CORPO: 

O TELHADO – O QUE SERVE PARA 

COBRIR – UM DESÍGNIO DE HABITAÇÃO 

 

 

14 

 O circundar entre o território da casa e do corpo de modo a 

estabelecer relações significantes, desvela a necessidade de 

estruturas metafóricas e dialógicas que impeçam a 

homogeneidade e indiferenciação espacial. Mapear é ordenar 

segundo valores específicos que facultem uma acepção do real. 

Esta investigação, logo a partir do seu estágio inicial, procurou 

mapear-se. Para isso, foi atribuído valor a elementos 

constitutivos do território da casa, mais ou menos aleatórios, 

paulatinamente. Chegado ao planalto da investigação, o carácter 

exploratório e a aleatoriedade iniciais, responsáveis pelo 

desencadeamento da mesma, começam a ser encaminhados 

num sentido convergente16. Interessa aqui atentar na 

intencionalidade do que é explorado, em termos do que é feito e 

de como é feito. Irrompe um comportamento injuntivo: é 

necessário garantir que o que é produzido acontece em 

comunhão com as especificidades do território da casa e do 

corpo. Assim, os meios de trabalho tornam-se restritos. Agora, 

para analisar o território, é necessário recorrer conscientemente 

a elementos que o constituem. Este cuidado é verificável na 

forma de produção das telhas (Fig.109-118) e é tratado de forma 

enfática nos procedimentos vindouros.  

  

 

 

 

 

 

114, 115 e 116 

Testagem breve da 
transferência das imagens da 
modelação das telhas através 
do corpo para uma camada 
fina de látex, de forma a 
simular uma segunda pele. 

À ESQUERDA 

117 e 118 

Algumas telhas cozidas, 

através de uma soenga. 

Expositivamente, 

configuram-se algumas 

possibilidades: as telhas 

empilhadas até à altura de 

1,62m (altura do corpo); as 

telhas no topo de uma 

estrutura de ripas de 

madeira, à altura do olhar; as 

telhas dispostas no chão, 

algumas viradas ao contrário 

para funcionarem como 

receptáculos. 
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119 a 124 

De cima para baixo, da esquerda para a direita: peneira 

improvisada; a terra peneirada; construção do molde e 

produto final, executado para fazer os tijolos de terra; 

por último, mistura de terra, palha e areia, antes e 

depois de molhar e envolver. Receita adaptada do livro 

de Hassan Fathy (Fathy, 2009). 

 



 

52 
 

  

EM CIMA 

125 e 126 

Os tijolos formados com terra escavada do local da casa (40° 

50’ 29’’N, 8° 23’ 17’’ O), durante o processo de secagem. 
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  É instaurado um cuidado perscrutador no que respeita às 

matérias utilizadas e aos métodos aplicados. A imagética da casa 

é composta pelo seu território e pela sua relação com o corpo, 

directa e metafórica. Posto isto, são colocados em evidência 

elementos constituintes da casa e do corpo, que fazem uso de 

matéria encontrada no seu território. Esta austeridade 

metodológica, aparentemente castradora, desenvolve-se de 

forma fértil. Todas as decisões tomadas são movidas por uma 

relação de dependência com o lugar, com as suas coordenadas, e 

à escala de quem as faz: as telhas são realizadas a partir da perna, 

colocadas no molde com a pressão dos dedos; para cozer a pasta 

cerâmica, recorre-se à soenga com lugar no próprio terreno; os 

tijolos são feitos a partir da terra cavada do mesmo local; para 

desenhos paisagísticos e gravuras semelhantes, formam-se 

pincéis e dispositivos de desenho, utilizando raízes e palha da 

mesma paisagem; são testadas e improvisadas receitas de tinta 

ferrogálica (Fig.128-131); utilizam-se azeites e óleos, de domínio 

doméstico, da cozinha, para fazer transparecer desenhos pelo 

verso; são ensaiadas receitas de polpa vegetal cozida, 

semelhante a sopa, para formar um material perecível; tecem-se 

panos com restos de raízes; entre outras situações. Mesmo 

quando as relações não são perceptíveis, há coerência por detrás 

do que foi executado. No caso da configuração dos objectos no 

espaço, em contexto expositivo, por exemplo, os elementos 

obedecem a regras inerentes: à altura de um corpo, à clivagem 

do telhado, a um cheiro, às coordenadas geográficas explicitadas 

na ficha técnica.  

A atenção às relações de encadeamento matéricas 

estabelece uma ligação com a heterogeneidade espacial 

necessária à fundação de um lugar, uma vez que se valorizam 

certos elementos e formas de executar em detrimento de outros.  

 

 

 

127 

Tentativa de transferência 

das imagens da produção das 

telhas para uma camada fina 

de látex. Desta vez foram 

colocados tijolos de terra por 

cima do látex líquido, de 

forma a que a pele ficasse 

com o relevo e vestígios dos 

mesmos.  

128 e 131 

Testagem de receita de tinta 

ferrogálica.   
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132 e 133 

Em cima, os tijolos dispostos segundo a configuração do telhado. O 

tijolo é do mesmo tamanho das fotografias que ilustram as telhas 

feitas com a perna. Aquando da verificação dessa similitude, 

procedeu-se à composição da configuração do telhado através da 

repetição desse conjunto de imagens.   
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  Após a execução das telhas, dos tijolos e depois de 

introduzida a relação do corpo análogo ao da casa, advém a ideia 

de fazer um molde a partir dos tijolos de terra, configurados 

segundo a ordem do telhado (Fig.134-145). Este molde nasce da 

ideia de feltrar um cobertor que contenha a marca dos tijolos e 

que sirva para cobrir um corpo, de forma a contrapor o telhado, 

exterior e duro, com um cobertor, objecto mole e do interior da 

casa.  

 

 

 

 

134 a 138 

Processo de execução da matriz: impressão da textura dos tijolos de terra, segundo a 

configuração do telhado, na pasta de faiança.   



 

56 
 

  

139 a 143 

Processo de execução do molde, 

primeira etapa: cobrimento da parte 

mais pormenorizada com látex.   

Após catalisação do látex, execução 

de contra-molde em gesso. 
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O exercício de contraposição prolonga-se através do uso 

do mesmo molde para fazer uma edição com polpa de cebola 

cozida (Fig.146-155). Mais uma vez, é notória a dicotomia 

interior/exterior: o desfecho de uma tarefa doméstica, interna, é 

transladado para representar o revestimento da casa, o telhado. 

A feitura da sopa, cujo resultado foi depositado num molde para 

secar, converte-se num registo efémero que contém a casa e, 

similarmente, vestígios do seu interior.  

A repercussão e cruzamento de formatos e matérias ao 

longo dos projectos atribui-lhes preponderância e quebra a 

neutralidade do espaço, contribuindo para a definição e 

sinalização de um lugar investigativo significante.  

 

144 e 145 

Pormenores do 

relevo dos tijolos 

captado com o 

látex.  O processo 

de feltragem do 

molde foi errático e 

encontra-se 

documentado nos 

anexos.  

146 e 147 

Documentação 

fotográfica da 

técnica utilizada 

para obter a edição 

de cebola: o início, a 

preparação da 

polpa.  
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EM BAIXO, NA LATERAL 

148, 149 e 150 

Período de secagem em que a cebola ganhou bolor. Foi 

possível reverter a situação, retirando e limpando o 

bolor visível. De seguida, aplicou-se mais pasta de 

cebola, onde necessário. Acabou de secar ao sol 

directo. 

DE CIMA PARA BAIXO 

151 e 152 

Documentação fotográfica da técnica utilizada para obter a edição de cebola. Processo de secagem, 

exposto de modo sequencial. Este método foi previamente testado e o resto da informação sobre este 

tema encontra-se nos anexos.  
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153 a 155 

Pasta de cebola seca e detalhes da separação 

do molde.  

Para ver o desenho na íntegra, consultar a 

secção do trabalho em contexto expositivo, 

no anexo 11.  

(4) 
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17  

 
17 Em relação à técnica do spolvero, interessa identificar as motivações do seu aparecimento e o subsequente modo 

de utilização no Renascimento: (…) But it was essentially the growing need for stronger individualization of forms, 
faces and expressions that led to the wider use of cartoons. A cartoon is a full-scale drawing on thick paper, which in 
the fifteenth century was normally transferred by pricking holes along the major outlines through which charcoal dust 
was ‘pounced’ onto the wall. (Ames-Lewis, 2000, p. 28). 

SINALIZAÇÃO E TRANSPORTE 

A análise consecutiva da casa através da exploração do 

telhado segundo estratégias distintas, propõe entender o que é 

ou não constante em cada uma delas. Cada técnica aplicada 

corresponde a um exercício de tradução, que proporciona ganhos 

e perdas. A variedade investigativa assegura alguma fidelidade, 

já que a imagem do objecto de estudo é conseguida através do 

acumular de perspectivas diferentes sobre o mesmo. Nesta fase 

projectual, revelou-se importante testar um método cuja 

finalidade fosse a de transportar singularidades de modo subtil, 

ao invés de interpretar ou relacionar por via de metáforas. Deste 

modo, do molde resultou um spolvero17.  

O spolvero é uma técnica de transporte e multiplicação que parte 

de uma matriz que, tradicionalmente, será um papel com um 

desenho delineado e posteriormente perfurado, sobre o qual é 

aplicado pó com uma boneca. O papel serve de máscara, uma vez 

que o pó alcança a superfície apenas onde existem furos, 

transferindo assim um apontamento do desenho desejado. Se 

esta prática foi amplamente utilizada no renascimento, por 

exemplo, com a função clara de preparar a execução de frescos, 

actualmente pode ser pensada com outros intuitos. Assim, no 

trabalho em questão, o spolvero, comummente assimilado 

enquanto etapa auxiliar, mediadora, que se perde com os 

desenvolvimentos subsequentes, dá-se a conhecer. A condição 

simultaneamente velada e evanescente destes processos 

assume-se como fulcro: o transporte não serve outro propósito 

que não o de se mostrar enquanto tal. Através do método simples 

de perfurar a matéria, obtém-se um registo eficaz que remete 

para uma dada cartografia e, simultaneamente, criptografia da 

coisa representada. Assim, num acto de renúncia, a intimidade 

da casa designa-se. A especificidade de cada tijolo encontra-se 

minuciosamente representada. O desenho é constituído por 11 

folhas A3 e pode ser apresentado segundo a sua disposição 

convencional, que se coaduna com a parte central do molde, ou 

segundo outros arranjos.  

 

15 

 

EM BAIXO 

156 e 157 

Documentação da execução do 

spolvero.   
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  coisa representada. Assim, num acto de renúncia, a intimidade 

da casa designa-se. A especificidade de cada tijolo encontra-se 

minuciosamente representada. O desenho é constituído por 11 

folhas A3 e pode ser apresentado segundo a sua disposição 

convencional, que se coaduna com a parte central do molde, ou 

segundo outros arranjos.  

   

 

 

 

 

 

 

EM BAIXO 

158, 159 e 160 

Desenho terminado, pormenores. 

As folhas são pregadas à parede. Nelas, verifica-

se o relevo que a agulha causou, pelo perfurar 

do papel. Depois de fixadas, é-lhes aplicado pó 

de sanguínea. O pó acumula-se nos sítios com 

maior relevo, deixa rastos.  
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18  

 
18 Para a medida da mão, não foi utilizado o palmo convencional (22 cm). Recorreu-se à medição de uma mão 
específica, cujo comprimento (do dedo médio ao início da palma) equivale à distância em tensão do polegar ao dedo 
mindinho, 17 cm, aproximadamente.   

 A par deste spolvero, foi desenvolvido outro, onde foram 

cortados 81 rectângulos de papel vegetal. Estes correspondem ao 

número de tijolos de terra presentes no molde, mas não 

respeitam as suas dimensões, excedem-nas: cada um tem cerca 

de 17,5 x 10 cm. Foram concebidos para que a mão coubesse 

dentro deles: a figura da mão18 em repouso, reiterada 81 vezes.    

 

 

 

 

161 

Outra perspectiva do 

spolvero. 

Para observar o 

desenho completo em 

diálogo com outros 

elementos, ver a 

secção do trabalho em 

contexto expositivo, no 

anexo 11. 
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Como intento a desenhar, foi ponderada uma imagem 

diametralmente oposta à de cobertura, ou seja, a de chão. Deste 

modo, as folhas de papel vegetal, que, através da sua ordenação 

no espaço, designam o telhado, passam a ser portadoras de 

conteúdo antitético, face ao propósito original e utilitário do 

primeiro.  

Também foi considerada a noção de espaço interno, como 

o interior de gavetas e móveis, para evidenciar a relação entre o 

contorno da casa, símbolo agregador dos elementos que a 

compõem, e o conteúdo de mobiliário diversificado, que 

instancia a casa enquanto aglomerado de especificidades, 

hábitos e coisas.  

Este trabalho não integrará a exposição final, uma vez que 

não foi concluído. Apesar disso, o pensamento processual que 

comporta foi relevante para outros trabalhos, pelo que foi 

considerado importante mantê-lo no decorrer do relatório. O 

desenho encontra-se numerado da esquerda para a direita e de 

cima para baixo. Caso este desenho fosse exposto, as folhas 

poderiam ser dispostas das seguintes maneiras: aleatoriamente, 

possibilitando outros desenhos; de forma a remeter para o 

spolvero anterior, sendo que para isso seria necessário respeitar 

o número de rectângulos e de espaços por linha; poderiam ser 

montadas como texto corrido ou como um livro; por fim, seria 

ainda permitido que se exibisse apenas parte do desenho, 

mantendo o restante ao lado, numa pilha. 

O mesmo desenho pode adquirir muitos corpos. O 

desdobrar da casa num território conhecido a palmos, permite 

que o mesmo seja desmantelado e comprimido, transfigurando-

se numa imagem de trazer no bolso, portátil.  
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Disposição das folhas de papel vegetal no chão, 

antes da realização do spolvero.  

(5) 
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  16 

 

Na casa de Des Esseintes, os elementos que são narrados 

são apurados sob olhar perscrutador: o todo e a parte justificam-

se mutuamente. Um dos atributos mais pungentes desta 

investigação prática é a análise do todo pela parte e vice-versa, 

de forma a evidenciar o encadeamento, por vezes suave e sub-

reptício, entre assuntos contingentes: amplia-se a casa e vê-se 

um estender de mãos; um cheiro resume o território.  

Para explicar o seguinte exercício, considere-se a imagem 

de uma pedra: matéria vulgar, com peso, indiferenciada e 

preterida, caso não fosse encontrada dentro do espaço onde a 

casa se situa. Dois membros, a casa e a pedra, encerram 

coordenadas tangentes, partilham o território: equivalem-se. 

Aproveitando a sinédoque, substitua-se o território pela pedra: o 

trabalho prático aqui explicitado é o que investiga a pedra como 

se do território se tratasse.   

Para tal, fez-se uso do desenho como instrumento de medição. 

Mensurar ou medir remete para a ideia de determinar, através 

de um conjunto de trabalhos, características que possam ser 

analisadas no contexto de um quadro de referência, permitindo 

assim comparações. Não sendo possível analisar a totalidade do 

terreno de forma tão minuciosa, toma-se a pedra como referente 

e objecto de estudo exaustivo 

 

FAC-SÍMILE E EXTRAVIO 

 

EM CIMA 

163 e 164  

Documentação de alguns exercícios 

preparatórios, da esquerda para a 

direita (ver primeira imagem): 

frotagem com carvão, transposta com 

fita-cola para papel castanho; modelo 

de papel; conjunto de papéis com 

faces da pedra recortadas; amostras 

de pasta de faiança, cozidas em 

soenga; molde; cartão pintado e 

curvado; cola branca com pó de 

sanguínea; desenhos feitos com tinta 

ferrogálica; lã feltrada, cera e 

decalques. 

Estes exercícios estão contemplados 

nos anexos, onde são apresentados 

por etapas, com detalhe. 
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DE CIMA PARA BAIXO 

165 e 166 

Em cima: vista geral do exercício finalizado. À esquerda, 6 caixas com modelos da pedra, 

executados segundo técnicas distintas. No meio, caixa-livro com capa bordada. Os 6 

rectângulos contornados a preto servem para assinalar o sítio onde as caixas menores são 

pousadas. À direita, livro com desenhos.  

Em baixo: destaque nos dois livros abertos e as relações de encadeamento que se vão 

estabelecendo entre os vários componentes.  

 

 

 

 

terreno de forma tão minuciosa, toma-se a pedra como referente 

e objecto de estudo exaustivo.  

Deste, resultou um livro e uma caixa-livro (Fig.165-166), 

onde se expõe o compêndio dessas experiências.  
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  O desdobramento da pedra numa variedade de formatos 

fez com que as ideias de fac-símile e extravio ganhassem 

preponderância. A tentativa de recolher o máximo de informação 

possível, bem como a de preservar e analisar com o maior grau 

de objectividade, traduziu-se em representações da pedra onde 

o erro prevalece. Cada decisão de representação compromete a 

veracidade da forma, apresenta desvio e clivagem. A 

documentação da pedra é condenada a um jogo perceptual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

167, 168 e 169 

Alguns dos elementos produzidos colocados 

lado a lado, de forma a potenciar leituras 

diferentes. Da esquerda para a direita: parte do 

molde de gesso; parte da pedra realizada com 

cola branca, posteriormente pintada e tratada 

com pós e pigmentos; as faces da pedra 

recortadas, conseguidas através de uma 

frotagem com carvão e fita-cola, ao lado da 

pedra em cera.  

 

 

 

Uma vez reconhecida esta fragilidade representacional, 

fez-se dela ferramenta. Foram utilizados métodos erráticos e 

incontroláveis, tais como: a cozedura de cerâmica através de uma 

soenga, onde não é possível controlar de forma precisa as 

tonalidades de negro ou efeitos subsequentes que a pasta 

adquire; a utilização de métodos como a frotagem, que, apesar 

de fornecer um registo pouco mediado do objecto de estudo, 

depende directamente da forma como o material é aplicado; 

desenhos cegos, onde existe sempre um grau de desvio 

acentuado. Subverteram-se qualidades da pedra, 

nomeadamente o seu peso, no caso da versão de cera, que 

aparenta ser real, mas é extremamente leve e frágil, ou na versão 

de lã feltrada, onde a lã contorna e adquire a sua forma, 

simulando que a está a tapar. 
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170 a 173 

Nas duas imagens de cima, é visível o propósito 

dos espaços negativos existentes na capa. As 

cavidades servem para situar a pedra ensaiada.  

Nas imagens reduzidas, é possível verificar as 

relações que se vão estabelecendo entre os 

diferentes desenhos e o registo de notação 

utilizado no interior do livro. 

 

 

 

simulando que a está a tapar. Entre outros procedimentos 

adoptados, também se fez uso da grelha, métrica agrimensora, 

para obter mapeamentos da pedra.  

Reuniram-se meios perceptuais suficientes para que se 

originasse uma pedra artificial, cenográfica, que enfatiza a 

importância da relação da casa com a sua geografia.  
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19  

 
19 Uma nota breve sobre o aparecimento da grelha e do visor no Renascimento: “A perspectiva como método 
geométrico e o recurso ao uso de grelhas como dispositivo mecânico vão ser, entre outros, meios fundamentais desde 
o Renascimento para poder estabelecer uma relação entre o referente do mundo real e a imagem produzida. (…) 
Nesta atitude projectual, a grelha é introduzida para facilitar e analisar o mundo (…). O velo de Alberti é uma das 
primeiras máquinas do desenho que permite essa transposição. Esta janela para o mundo, implanta um processo de 
trabalho que possibilita captar a realidade do espaço matemático-geométrico da perspectiva e organizá-lo como 
campo pictórico.” (Amandi, 2010, p. 319). E ainda, a grelha nos anos 60/70: “(…) o espaço diagramático, geométrico, 
dividido e repetido do desenho dos anos 60 e 70 do século XX não propõe o uso destes meios como relação “positiva” 
com o mundo. O referente não pertence à realidade circundante, pelo contrário, desvirtua a sua centralidade e reduz 
a estrutura modular a um modo de subversão ao discurso, à subjectividade artística e à habilidade manual (…).” 
(Amandi, 2010, p. 320). Na presente investigação, o visor, a grelha e o spolvero são utilizados de forma anacrónica e 
confluente, entre o bidimensional e o tridimensional. A grelha tanto assume um papel estruturante e vincado, como 
mediador e dissimulado.  

17 

 A GRELHA: ACTO CONTÍNUO 

174, 175 e 176 

Alguns dos desenhos que pretendem mapear a pedra, expressos no livro. No primeiro, a pedra foi desenhada com recurso à palpação dos seus volumes e texturas. No segundo, 

foi criada uma grelha e, seguidamente, procedeu-se à representação das suas faces, através do acto de rolar e contornar a pedra em cada uma das posições relevantes. No 

terceiro, está patente a sobreposição de vários registos de uma face da pedra, desde o seu contorno, à frotagem e ao decalque.   

 

 

  Submeter o real a uma grelha é induzir o seu 

prolongamento ao infinito. Ainda que a grelha19 assuma 

fisicalidade e, portanto, limites definíveis, há nela a sugestão de 

continuidade.  

A utilização desta ferramenta manifesta-se pela primeira 

vez no arquivo, que inclui os mapas de possibilidades, onde cenas 

de interior, paisagens e objectos avulsos são sujeitados a 

quadrículas que se propagam, formando um visor através do qual 

a realidade é mediada (Fig.177-178). Com o auxílio desse visor, a 

imagem passa a traduzir um posicionamento específico no plano, 

passível de ser.     

 

 

 

 

 

 

(17) 
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177 e 178 

Desenhos iniciais com grelha, de 

exterior e interior.  

 

 

 

a imagem passa a traduzir um posicionamento específico no 

plano, passível de ser transformado em código. Se uma letra for 

atribuída a cada coluna vertical e um número a cada coluna 

horizontal, pode-se descrever o espaço ocupado pela porta 

desenhada (Fig.178): o desenho apresenta-se fixo em relação a 

um referencial.     
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  De um spolvero, resulta um conjunto de pontos. Aplicados 

a um suporte em branco, os aglomerados de pó afiguram-se 

desorientados. Se a grelha for utilizada como elemento 

intercessor, os pontos convertem-se em coordenadas. Foi a partir 

desta ideia de concretização no mapa, que se desenvolveu a 

tarefa de submeter o desenho proveniente do primeiro spolvero 

à métrica em causa. A execução manual da grelha foi parte 

integrante do exercício: o quadriculado foi feito ao longo de 12 

folhas A3, com as linhas espaçadas 2 mm entre si (vertical e 

horizontalmente).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM BAIXO 

179 

À esquerda: análise de vários métodos 

para a união dos pontos. 

À direita: primeira folha com a grelha 

manual concluída. É possível averiguar os 

sítios em que a mão ficou cansada, onde 

a linha se desviou ou onde está mais 

carregada.  
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Depois de concluída a determinação geográfica dos 

pontos, procedeu-se à união dos mesmos (Fig.180-181). Após 

alguns testes, foi decidido que estes deveriam ser ligados com 

linhas fluídas, sem severidade, de forma a remeterem para a ideia 

de sistema venoso, de corpo interior. 

 

 

 

180 e 181 

Utilização do spolvero e 

subsequente junção dos pontos. A 

demonstração do processo de 

trabalho encontra-se nos anexos 

(8/Grelha e tecido).  

 

 

 

 



 

72 
 

182 

Vista geral do desenho concluído.  

 

 

 

 

É pertinente relembrar que o spolvero transporta a 

configuração do telhado da casa. Aqui, a união dos pontos 

acontece consoante uma imagem intrínseca do corpo, que o 

significa, e que também se entrega à figura de raiz, de alguma 

coisa vegetal ou de registo caligráfico.  
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  Paralelamente à feitura do desenho, foi começado um 

cobertor que seguiu as mesmas premissas da grelha. Mediante a 

escolha de um tecido com uma estrutura simples, o tafetá, 

estabeleceu-se uma relação de equivalência entre a grelha 

desenhada e a tecida.  

Após a tecelagem de uma faixa de tecido, de 42 x 360 cm 

(Fig. 183-184), aproximadamente, procedeu-se ao corte e costura 

da mesma, para que os acabamentos do cobertor se 

assemelhassem aos do desenho (Fig.186).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM CIMA 

183 e 184 

O tecido a formar-se no tear. Teia e trama de lã.  

 

À DIREITA 

185 e 186 

Em cima, faixa de tecido terminada, com parte do 

desenho da grelha de fundo. 

Em baixo, processo de cortar e coser o cobertor. 

Para que a grelha do tecido corresponda à do 

desenho, cortou-se a faixa em três. Os três 

bocados de tecido foram cosidos horizontalmente, 

tal como a imagem sugere. De seguida, coseram-

se e vincaram-se três linhas verticais, para dar a 

ilusão de que o cobertor é composto por 12 

rectângulos independentes, à semelhança do 

desenho, que é constituído pelo mesmo número 

de folhas, coladas. 

Pormenores das bainhas e acabamentos, feitos à 

mão.    
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Posteriormente, iniciou-se o processo de preencher o 

cobertor com imagens semelhantes às de pequenas ramificações, 

de modo a que este corresponda ao exercício anterior (Fig.190). 

Recorrendo a fio e lã feltrada, foram cosidos pontos no lugar das 

coordenadas fixas. Os fios não foram puxados, não se encontram 

rentes ao tecido, pelo que o seu posicionamento é susceptível de 

ser alterado, salvo nos pontos que se encontram costurados. Esta 

característica torna a imagem híbrida, sempre prestes a ser 

renovada.  

   

 

  

187, 188 e 189 

Nas imagens pequenas, 

feltragem da lã, com 

agulhas, para obter fios 

mais grossos e 

encorpados.  

 

À ESQUERDA, EM CIMA 

190 

Início da execução do 

bordado, detalhes. 
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191, 192 e 193 

Em cima, o cobertor, atirado e dobrado. Ao 

lado direito, pormenor da disposição dos fios e 

do modo como estão cosidos ao tecido. 

 

 

 

 O cobertor foi feito com o intuito de recuperar a ideia de 

cobrir um corpo, cuja origem é o molde concretizado através do 

projecto que mostra o telhado da casa. Nesta versão da ideia, o 

que cobre o corpo, designa-o, simultaneamente. Na página 

seguinte, encontra-se a documentação dessa acção.  
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194 

O corpo a cobrir-se, 

documentação da 

acção. 

 

 

 

(8) 
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dd20 

  

 
20 A partir do livro de Manuel de Castro (Castro, 2003). 

NADA DE MUTAÇÕES BRUSCAS 

NA PAISAGEM 20 

18 

 

À DIREITA 

195 

Duas imagens tecidas. 

 

EM BAIXO 

196, 197 e 198 

Alguns registos do tecer 

das imagens. 
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A estrutura do tecido e a infinitude da grelha 

correspondem-se. O tecido, material que surge do 

entrelaçamento sequencial de fibras, possui a mesma índole da 

grelha, suporte que participa no acto de fundar o real, 

determinando-o. A prática de tecer, similar à de submeter o 

objecto de estudo a uma grelha, encerra a ideia de movimento 

perpétuo, cadenciado, e comporta um pendor estruturante.  

Uma vez reconhecida a concordância entre meios, foi 

desempenhada a tarefa de os cruzar. Para tal, foram utilizadas 

fotocópias de fotografias de uma maqueta da casa, previamente 

cortadas em tiras finas, de forma a criar imagens tecidas.   

 

 

199 

Quatro imagens tecidas 

segundo estruturas mais 

complexas. 

 

 

 

O manuseamento da imagem desconstruída e a sua 

sujeição a uma métrica cadente, permitiu a eclosão de novas 

configurações da casa. Esta, representada através da maqueta 

fotografada no terreno da sua construção futura, apresenta uma 

relação de proporção inversa com o mesmo. A pequenez inerente  
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  da maqueta fez com que se facilitasse o processo de pensar a 

forma da casa desprovida do seu carácter utilitário, de projecto 

habitacional. Através da adulteração das fotocópias, a casa foi 

tratada como sombra, vestígio, aparelho óptico e como parte 

integrante da paisagem. Na última imagem (Fig.201), a casa 

afigura-se como uma abertura dissimulada, cujo interior remete 

para o contexto envolvente. 

 

 

 

200 e 201 

A casa como vestígio e como 

elemento pertencente à 

paisagem. Na última imagem, 

relação de mimetismo com a 

área circundante. 
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202, 203 e 204 

Fotocópia com a figura da casa recortada, para ser 

utilizada como visor. Exercício de escalas e de relações 

antitéticas. 
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  A propósito desta, evidencia-se a conexão com o escrito de 

Manuel de Castro, Nada de mutações bruscas na paisagem. O 

livro é composto por três fracções de texto: estas encontram-se 

encobertas pelo título, que sugere um texto como uma paisagem 

íntegra, mas revela-se fragmentário. Por sua vez, na imagem 

(Fig.201), encontra-se a representação de uma paisagem, uma 

extensão de jardim, cuja sensação de unidade é quebrada pela 

presença do contorno mascarado de uma casa.     

 Através da apropriação do título e da sua relação com a 

composição fotográfica, emergiu a ideia da execução de um 

tecido composto por um padrão contínuo, por analogia à 

paisagem. Executaram-se amostras de padrões diferentes, 

compostas por materiais como algodão, lã e outros que 

informam sobre a paisagem a representar, tais como restos de 

raízes e palha.  

 

 

 

EM BAIXO 

205 e 206 

Construção das amostras de tecido 

(com teia de algodão), imagens 

processuais. Trama de algodão (a 

vermelho); raízes secas de alho francês. 
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À ESQUERDA 

207 

Amostras concluídas. De baixo para cima: 

trama de algodão; de palha; de raízes 

secas; de lã com bordado em algodão (com 

referência ao sistema venoso presente 

num desenho anterior); de lã parda (que 

produz um padrão quase invisível); e, 

finalmente, de lã natural, castanha.  
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Depois de estabelecidos o padrão e as matérias a utilizar, 

elaborou-se o tecido final. A este, foi adicionado um bolso de 

perceptibilidade reduzida, quando vazio, que se manifesta no 

verso do pano ou quando se encontra ocupado.   

A transição de casa para fenda que deturpa a paisagem e, 

por fim, para bolso, foi deliberada e evidencia o encadeamento 

das noções de corpo/casa/cosmos, segundo outra ordem. Na 

paisagem que o tecido representa, a fenda afigura-se como 

bolso, que se molda ao redor da mão.  

 

208 e 209 

Execução do tecido final, com 

teia de algodão e trama de lã 

castanha, natural. 
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EM CIMA 

210 

A casa como visor, 

confrontada com o 

tecido.  

 

EM BAIXO 

211 

Preparação do molde 

do bolso, a partir da 

mão direita. 
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212, 213 e 214 

Desenhos cartográficos que 

serviram para pensar o projecto, 

através da organização de 

diversos elementos, como 

imagens tecidas, notações, o 

molde do bolso e outros 

registos. 

Estratégia similar à utilizada nos 

mapas de possibilidades. 

Em baixo, no canto inferior 

direito, prova de um bolso num 

tecido comum. 
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215 

Nada de mutações bruscas 

na paisagem (2021), 

algodão, lã e tecido de 

linho. 

Imagem geral do trabalho, 

com o bolso vazio.   

 

 

 

 
EM BAIXO 

216 a 219  

A casa e o bolso enquanto 

fenda e disrupção no 

território.  

Pormenores da construção 

do bolso: a marca da sua 

abertura, na frente do 

tecido, e a sua presença 

inequívoca na parte de 

trás.   
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CONCLUSÃO (2) 

No que respeita às soluções expositivas pensadas, a 

encenar, destacam-se a de prender o pano obliquamente (a 

partir do tecto e do chão), de forma a que o mesmo descreva a 

clivagem do telhado, e a de colocar no interior do bolso um outro 

elemento, tal como a pedra de cera, por exemplo, para reforçar 

a correspondência entre projectos.  

 

Terminada a explicitação dos trabalhos que compõem o 

projecto prático, verifica-se que a casa foi sendo 

progressivamente tomada como cerne. A recolha e reunião dos 

registos espaciais, gestuais e metafóricos que circundam a ideia 

de casa, contribuíram para a construção de um arquivo que 

pretende restituir visibilidade. A tarefa de desenvolver uma 

investigação sobre um assunto tão trivial, parece assumir 

contornos paradoxais. Como desvelar aquilo que se apresenta 

como uma evidência, um axioma? De que forma é que se restitui 

visibilidade ao que nunca se ocultou? A casa apresenta-se 

enquanto banalidade, é construída de hábitos. O hábito é uma 

força apaziguadora e mansa que substitui o que toca por 

esquecimento, neutraliza o espanto. Deste modo, quem aborda 

o quotidiano enquanto matéria é aquele que aponta para o que 

foi omitido por desatenção, é o que se propõe e convida a uma 

postura clarividente. É nestes termos que a casa e a sua relação 

com o corpo e o território são dados a pensar, num movimento 

contínuo de redescoberta, de encadeamentos múltiplos, num 

exercício de lucidez.  

Aqui, o desenho assume uma função basilar, estruturante, 

uma vez que é um meio fundamentalmente inquisitivo, propício 

a trabalhos de cariz investigativo. Pensar através do desenho 

traduz-se num exercício de atenção, que se pode medir com o 

tempo que se demora para conseguir ver e dar a ver. Em 1962, 

como 

 

  

19 

 

(7) 
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21  

 
21 In 1962, as an extension of his Lines series, in wich lines of different lenghts, drawn mechanically on rolls of paper, 

were deposited around the world, the Italian artist Piero Manzoni declared his desire to ‘draw a white line around the 
entire Greenwich Meridian’. (Seligman, 2019, p. 30). 

 como uma extensão da série Lines, onde linhas de diferentes 

comprimentos, desenhadas mecanicamente em rolos de papel, 

eram depositadas em diferentes lugares do mundo, Piero 

Manzozni (1933-1963) declarou o seu desejo de desenhar uma 

linha branca à volta do meridiano de Greenwich (t.a.) 21 (Seligman, 

2019). Apesar de nunca executada, esta ideia estabelece uma 

relação estrita com a marcação de tempo, com o exercício de 

devolver visibilidade e importância, com a experiência de 

desenho contígua ao corpo, pelo reconhecimento da marca no 

papel e pelo confronto de escalas, e com a portabilidade e 

transformação de uma realidade que parece fixa. Na investigação 

exposta, o desenho foi utilizado nesta acepção, com um pendor 

diagramático (Almeida, 2002) e acumulativo, que pode ser 

entendido como hiperdesenho (Sawdon & Marshall, 2012). Se há 

trabalhos que podem ser inequivocamente designados como 

desenhos, no sentido convencional do termo, outros há que 

escapam às limitações impostas pelo mesmo. No decurso dos 

projectos fez-se uso de métodos tradicionais, como o papel e 

instrumentos riscadores instituídos no meio, e métodos 

subversivos, como os suportes cozinhados e manufacturados, por 

exemplo. Foram utilizados procedimentos historicamente 

atribuídos ao desenho, como o spolvero, a grelha ou o visor, 

segundo uma lógica anacrónica e fluída. Outras técnicas 

imputadas a áreas distintas, como a tecelagem, por exemplo, 

integram a investigação e expandem o campo do desenho, pelo 

seu contexto e relação rizomática.  

A apropriação dos projectos de arquitectura, do livro e 

restantes elementos, esquecidos e periféricos, assumiu-se 

enquanto ponto fulcral dos trabalhos a desenvolver e fez da 

agrimensura e do pluriforme veículos seus. A configuração do 

projecto 
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agrimensura e do pluriforme veículos seus. A configuração do 

projecto da casa, similarmente desígnio e desejo, bem como os 

elementos constituintes e activadores da última, tais como o 

tijolo, a telha e o corpo, foram colocados em evidência. Assim, 

através de metodologias repetitivas e minuciosas, foi obtida uma 

abstracção da cadência Corpo/Casa/Cosmos, que se desdobra 

numa economia de signos mais ou menos sugestivos e em 

objectos que, conjuntamente, se afiguram como mapas 

topográficos. A dinâmica Corpo/Casa/Cosmos foi enfatizada pela 

estrutura escolhida para este escrito e pela inter-relacionalidade 

estabelecida com os casos de estudo. Estes últimos foram 

encadeados segundo a nomenclatura: o mapa que situa > a casa 

que é corpo > o corpo que é situação. A progressão desta 

investigação foi lenta, minuciosa e obstinada, tanto pelo assunto 

como pela abordagem metodológica. Estas características 

conseguem ter tanto de vantajoso como de limitado: por um 

lado, promovem um trabalho aprofundado e consistente, por 

outro, obrigam a lidar com as dificuldades promovidas pela 

imposição de recursos escassos, às vezes frustrantes, mas 

maioritariamente desafiantes.  

Nesse sentido, um dos maiores desafios, senão o maior, 

foi o encargo de escrever e organizar este relatório, de forma a 

apresentar e possibilitar leituras múltiplas e com sentido, não 

subvertendo a sua função utilitária. Reunidos os esforços, este 

apresenta uma leitura convencional, segundo uma sequência, 

como prova documental de um processo criativo, mas também 

concede outras: a sugerida por quem escreve e o convite ao 

desvelamento de terceiras.  

Assim, encontramo-nos perante um texto mutável, que 

espelha as possibilidades dialéticas exploradas na investigação 

prática. Findado o relatório, a ideia de sistema aberto (Morin, 

1991) manifesta-se e renova-se, continuamente.  
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Anexos 

Anexo 1/Fotografias contextuais  

 

  

Richard Long, A Line Made By Walking, 1967, fotografia, impressão de gelatina de prata 

s/papel e grafite, 375 x 324 mm, Tate. https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-

made-by-walking-p07149 

 

 

Em relação à nota de rodapé número 7, da página 31, sobre os desenhos que surgem como mapas, que assinalam 

o território e o corpo.  

Referentes visuais e fichas técnicas correspondentes:  

 

 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-made-by-walking-p07149
https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-made-by-walking-p07149
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Tacita Dean, Wandermüde, 2007, papel de carbono com incisões, papel e tinta preta. Título 

e data incisados, May 28th 2007, late afternoon. 598 x 594 mm. Detalhe. 
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Anexo 2/Arquivo 

Arquivo, 2018-2020, 45 x 480 x 340 mm (medidas relativas à capa 

que contém as folhas). 

O arquivo, onde figuram mapas de possibilidades, nome atribuído às 

combinações possíveis entre os desenhos e as informações reunidas 

ao longo da pesquisa. Suportes translúcidos, como o papel vegetal, 

propiciam interacções entre os vários elementos. Estes influenciam-

se e contribuem para o surgimento de direcções processuais, em 

potência.  

Nas imagens, transcrição de um exercício da primária, da 

aprendizagem de números e letra, uma fotocópia do original e papel 

encontrado, com apontamentos. 
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  Realização de 

pincéis com restos 

de raízes e outros 

materiais vegetais. 

Execução 

subsequente de 

desenhos parciais 

ou totais da 

paisagem que essas 

matérias integram.   



 

96 
 

  



 

97 
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Desenhos de território, juntamente com a transcrição da primeira página do 

livro O cavaleiro da dinamarca e com as palavras individualmente impressas e 

recortadas. As palavras foram submetidas a um exercício de combinações 

aleatórias, de forma a obter a frase “construída com noites compridas e dias 

curtos/ A casa cobre a terra à procura do sol”. 
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  Recolha de apontamentos sintácticos e de análise dispostos ao longo do livro. 
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Primeiras utilizações do visor e da grelha. Estes dois instrumentos foram utilizados 

para sobrepor, medir, prolongar ou até automatizar imagens. O quadriculado foi 

desenhado, cosido ou apresentado em relevo no suporte em causa. 
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  Algumas formas e ideias vão 

transitando de desenho para 

desenho, certas relações 

intensificam-se. Estes mapas de 

possibilidades renovam-se 

permanentemente e vão 

apontando direcções 

processuais. O arquivo constitui 

a fase embrionária do projecto. 

Não obstante, contém a 

essência da investigação.  
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Pequeno exercício com número restrito de 

palavras aleatórias, na tentativa de formar 

frases com sentido. 
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Água-forte em matriz de cobre. Para esta gravura, que representa resquícios de 

território, de coisas vegetais que ficam pelo solo, foram utilizados os pincéis 

anteriormente em destaque, feitos a partir de raízes, palha e outros materiais 

indicativos da paisagem. Seguem-se várias edições e detalhes das mesmas em 

papéis distintos. 
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O mesmo exercício 

de desenhar 

resquícios de 

vegetação, raízes e 

outros utilizando 

aguarela e grafite s/ 

scratchboard. Foi-se 

procedendo à rasura 

do material e à 

diluição e 

reconstituição do 

que ia surgindo no 

desenho, formando, 

assim, registos 

palimpsésticos e 

mutáveis do 

território.  



 

118 
 

  

Desenho de paisagem. Aguarela, grafite e 

lápis de cor s/papel.  
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Série de desenhos feitos a partir da 

disposição do telhado em evidência no 

projecto da casa. Um spolvero (matriz à 

direita, marca produzida à esquerda) e uma 

aguarela (ao centro). 
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Testes de feltragem, exercícios de 

tingimento têxtil com café e cebola. 

Processo de reserva com sementes durante 

o tingimento, de maneira a criar padrões 

orgânicos. Aproveitamento da 

tridimensionalidade adquirida pelo tecido. 

Recolha de raízes e de outros objectos, 

como uma chapa de zinco encontrada, 

previamente gravada. 
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Feltragem molhada com lãs naturais. Na 

imagem de cima, inclusão de fios de lã 

durante o processo. 
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Testes de tecelagem manual com lã e com 

materiais alternativos, como a palha. 
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  À esquerda: compilação 

de fotografias 

encontradas de uma 

maqueta da casa. À direita 

e em baixo: Início do 

processo de análise 

meticulosa da chapa de 

zinco encontrada. Foram 

executados desenhos a 

grafite, registos de 

notação, desenhos 

esquemáticos, aguarelas, 

grelhas auxiliares, 

decalques s/papel vegetal, 

a técnica do pincel seco, 

depósitos de carvão 

esfregados na placa e 

transferidos com fita-cola 

para outra superfície, 

papel rasurado e rasgado 

de forma a simular a 

chapa e a impressão 

convencional da gravura.  

Estes métodos foram 

aplicados tanto na parte 

da frente como na parte 

de trás da matriz. Nas 

páginas que se seguem, 

encontra-se a 

documentação do 

exercício. 
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Fotografias encontradas: da maqueta da casa e do 

processo de execução dos projectos. 
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Anexo 3/Receituário 

  

Receituário, 2020, cartão, 

papel, linho, organza, algodão 

e sementes. 35 x 210 x 148 

mm. 

 Livro efectuado na íntegra 

para a compilação de receitas 

e outros apontamentos 

relativos à presente 

investigação. Na capa, foram 

encapsuladas sementes, 

cosidas uma a uma. 
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Detalhes da sua construção.  

Imagem do livro na lateral, pormenores. 
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Anexo 4/Telha – modos de fazer

A documentação aqui patente tem como foco a produção de 

telhas a partir do molde da perna, centra-se no molde e não na 

produção directa com a perna. Esta última encontra-se 

explicitada no decorrer do corpo de texto, no capítulo 13 

(Homens que são como lugares mal situados). 

O molde da perna foi feito em silicone. Seguidamente, foi 

produzida uma edição em cera. Esta edição foi utilizada para a 

construção de uma caixa de gesso, com a telha em negativo. A 

caixa obtida foi o objecto utilizado para a conformação das 

telhas em pasta de faiança. 
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Depois de secas, as telhas foram cosidas numa soenga. Foi 

cavado um buraco no território da casa onde posteriormente se 

acendeu a fogueira. Esta confluência de territórios, o do corpo 

que molda as telhas e o da casa que dá lugar para que as 

mesmas sejam cosidas, adensa o encadeamento entre as 

noções de Corpo/Casa/Cosmos, transversais a toda a 

investigação. 
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Anexo 5/Feltragem do molde  

  Esta etapa surgiu da ideia de fazer um cobertor que tapasse o 

corpo e que contivesse o código do telhado da casa, de forma a 

potenciar novas relações de encadeamento entre os dois 

territórios. Assim, foi pensado o acto de feltrar por cima do 

molde previamente executado (em destaque no corpo de texto 

do desenvolvimento), de forma a obter uma edição com a 

configuração do telhado em relevo, que funcionasse como 

cobertor e que se opusesse materialmente à sua matriz. 

A feltragem foi uma etapa de projecto falhada, sobretudo porque 

nunca foi dada como concluída. Foram realizadas duas tentativas 

de feltragem. À segunda, surgiu uma ideia mais eficaz, com a 

introdução de outra tecnologia: a tecelagem.  

Os esforços passaram a ser direccionados para a construção de 

tecido (em destaque no anexo 7 e 8) e a feltragem ficou 

pendente.  
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Anexo 6/Polpa de cebola  

Polpa de cebola, à semelhança de sopa, desenvolvida e utilizada como material 

alternativo e perecível para a edição de moldes ou para a execução de suportes 

que se assemelham a folhas, por exemplo.  

No desenvolvimento do trabalho, capítulo 14 (A casa e o corpo: o telhado – o que 

serve para cobrir – um desígnio de habitação), esta matéria é utilizada para obter 

uma edição de um molde. Aqui, destaca-se o processo de execução de suportes 

bidimensionais. Estes foram executados para testagem de material.   
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Anexo 7/ Pedra  

  

Início do exercício desenvolvido em torno da pedra, semelhante ao exposto no arquivo (anexo 2), em relação à chapa de zinco 

encontrada e posteriormente analisada.  

Neste caso, a pedra foi recolhida do terreno da casa e procedeu-se a uma análise mediada pelo desenho e por metodologias 

distintas. Foi executado um molde da pedra; edições em pasta de faiança, posteriormente cosidas numa soenga; foram produzidas 

pedras com cera e cola branca, por exemplo; foram testadas versões alternativas, como com farinha de milho cozida; procedeu-se 

a análises entre o bidimensional e o tridimensional, como com os exercícios de decalque, as frotagens e os desenhos obtidos pela 

transposição das marcas de carvão deixadas na pedra, com o auxílio de fita-cola. A pedra foi analisada a partir da sua presença e do 

seu vazio. Foi encapsulada com lã feltrada, medida e mediada por grelhas.  

A sua volumetria, presença e textura foi pensada segundo métodos ora controláveis, ora erráticos.  
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À esquerda, pedra de cera, oca e leve, com pigmentos. À direita, pedra verdadeira.  
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Faces da pedra feitas com cola branca e pigmento.  
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Montagem da pedra de cola branca.  

Em baixo, tentativa falhada de execução de 

pedra com amido de milho e pano cru.  



 

154 
 

 

  

Transferência de carvão e pigmentos aplicados 

na pedra, através de fita-cola, de modo a obter 

representações da sua textura.  

A fita-cola foi colada a papel castanho, 

posteriormente recortado segundo as formas 

planimétricas das suas faces. 
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Desenhos executados com tinta 

ferrogálica, produzida através de 

bugalhos pertencentes à área 

geográfica da pedra e da casa.   

Confronto de duas representações da pedra: as faces de carvão, pigmentos e fita-cola e a construção de cera. 
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A pedra representada pela sua ausência: recuperação das folhas de 

onde a fita-cola foi recortada, no seguimento de um dos exercícios 

anteriores. 
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Frotagens e decalques das várias 

faces. 
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Feltragem da pedra. 
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Execução de um spolvero. 
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Modelo da pedra produzido com cartão e papel. 
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Um pedaço de cartão, pintado e 

deformado, de modo a confundir-se 

com a pedra real, visto a partir de 

uma perspectiva específica.  
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Em cima, algumas versões da pedra 

acumuladas. 

Em baixo, desenhos cegos. 
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Tentativa de simulação do relevo de uma das 

faces da pedra a partir de bocados de papel 

vegetal aquecidos e queimados. 

Subsequentemente, o registo conseguido foi 

pintado de branco. Este apresenta-se no livro 

final. 
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A pedra submetida a uma 

grelha e a registos de 

notação.   
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Feitura do livro e da caixa-

livro, objectos cujo intuito 

é o de guardar as várias 

representações da pedra.  
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Objectos concluídos.  

Fac-símile e extravio, 2020, caixa-livro e livro com representações diversas da pedra, 110 x 355 x 355 mm, 25 x 420 x 279 mm. 
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Anexo 8/Grelha e tecido   



 

185 
 



 

186 
 

  



 

187 
 

 

  



 

188 
 



 

189 
 



 

190 
 

  



 

191 
 

 

 

 

  



 

192 
 



 

193 
 

  



 

194 
 

 

  



 

195 
 

Anexo 9/Paisagem tecida, bolso   
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  Execução de uma amostra 

de tecido que não faz 

parte dos trabalhos 

apresentados no 

desenvolvimento do 

relatório. Testagem do 

mesmo padrão escolhido 

para o tecido final, mas 

com lã mais espessa. 
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Amostra excluída ao lado do tecido final. 
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Anexo 10/Projectos por concluir   

No decurso da investigação, surgiu a ideia de fazer outras gravuras com matriz de 

cobre, a partir de desenhos que se assemelhassem às fotografias da construção das 

telhas com o corpo. A ideia seria cortar pedaços de cobre do mesmo tamanho das 

fotografias e dos tijolos de terra. Depois, com a utilização de materiais riscadores, cera, 

ferrugem e tinta ferrogálica, iniciar-se-ia um processo de testagem de vários métodos 

de gravar os desenhos nas chapas.  

Este processo foi iniciado, mas não chegou a ser concluído.  
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Para além das gravuras, também 

foram pensados suportes para 

apresentar os trabalhos reunidos em 

contexto expositivo. 

 Estes suportes foram projectados 

para se relacionarem com as partes 

que compõem o telhado: tendo como 

referente o projecto da casa, 

subdividiu-se o telhado e 

construíram-se volumes a partir de 

cada subdivisão.  
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  Como resultado, obtiveram-se unidades modulares que, a serem 

construídas, teriam as dimensões aproximadas de mesas de trabalho, 

plintos ou, ainda, de superfícies rentes ao chão, respeitando sempre uma 

ordem de relação com o telhado verdadeiro: as escalas dos módulos 

podem ser modificadas e estes podem ser colocados no espaço segundo 

qualquer ordem, mas é necessário preservar a forma e o declive patente 

nos modelos originais.  
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  A execução destes elementos em grande escala não foi continuada, uma 

vez que está dependente do espaço expositivo disponível para a 

apresentação final dos trabalhos.  
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Anexo 11/Contextos expositivos   

Primeiro ensaio expositivo, num estado ainda embrionário da investigação, 2018. Compêndio de desenhos, elementos recolhidos e pequenos objectos que evidenciam o 

âmago do projecto, a sua centralidade em torno das ideias de casa, corpo e território. Na imagem de cima, à esquerda, está exposto um desenho do avesso, submergido 

em azeite, para que se veja a frente e o verso, simultaneamente. À direita, na parede, alguns dos mapas de possibilidades. Em baixo, na mesa, a série de desenhos sobre 

o telhado, alguns dos projectos da casa, enrolados, ao lado das telhas feitas com a perna e a documentação fotográfica da acção. As fotografias foram impressas em 

papel comum e também lhes foi aplicado azeite. Ao lado destas, encontra-se uma taça feita com farinha e sal, cozida, com cera a revestir o seu interior. A taça contém 

azeite.  
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Desta exposição, 

destaca-se ainda a 

organização dos 

tijolos de terra 

segundo a 

configuração do 

telhado.  
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Em cima, cartazes para a exposição ENTRE-TANTO, no CACE cultural.  

Por vezes um cheiro surge como uma explicação, 2019, conjunto de desenhos s/papel, tijolos de terra (40° 50’ 29’’, 8° 23’ 17’’ O) s/cebola, matriz de cobre, gravura, 

projectos de habitação, 22 cebolas, pano cru, gesso e látex, 25 x 1500 x 700 mm, 10 x 1050 x 1050 mm, 50 x 1500 x 1200 mm. 



 

222 
 

  



 

223 
 

  



 

224 
 

  



 

225 
 

  



 

226 
 

  



 

227 
 

  

No contexto da exposição Noroeste-Sudeste, novas perspectivas em desenho, no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende.  

Por vezes um cheiro surge como uma explicação (variações), 2019, papel vegetal, pó de sanguínea e telhas, conjunto de desenhos s/papel, papel de cebola, matriz de 

cobre, projectos de habitação e pano cru, impressão fotográfica e azeite, gesso e látex, 22 cebolas e pano cru. 
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No contexto da exposição Entremeios, oMuseu.  

Sem título (o telhado/o que serve para cobrir/ um desígnio de habitação – em desenvolvimento), 2021, marcador, pó de sanguínea e tinta-da-china vermelha, fio de lã 

bordaleira, merina e de algodão, 1470 x 1260 mm, 15 x 1195 x 126 mm (aproximadamente). 
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i The cause is Ozymandian/The map of Sapokanikan/Is sanded and bevelled/The land lone and levelled/By 
some unrecorded and powerful hand/Wich plays along the monument/And drums upon a plastic bag/The 
brave man and women so dear to God/And famous to all of the ages rag//Sing: Do you love me?/Will you 
remember?/The snow falls above me/The renderer renders:/The event is in the hand of God//Beneath a 
patch of grass, her/Bones the old Dutch master hid/While elsewhere Tobias/And the angel disguise/What 
scholars surmise was a mother and kid//Interred with other daughters/In dirt in other potter’s fields/Above 
them, parades/Mark the passing of days/Through parks where pale colonnades arch in marble and 
steel/Where all of the tewnty-thousand attending your footfall/And the cause that they died for are lost 
in the idling bird calls/And the records they left are cryptic at best/Lost in obsolescense/The text will not 
yield, nor x-ray reveal/With any fluorenscence/Where the hand of the master begins and ends/I fell, I tried 
to do well but I won’t be/Will you tell the one that I loved to remember and hold me/I call and call for the 
doctor/But the snow swallows me whole with ol’Florry Walker/And the event lives only in print//He 
said:/”It’s alright, and it’s all over now”/And boarded the plane/His belt unfastened/The boy was known 
to show unusual daring/And, called a “boy”/This alderman, confounding Tammany Hall/In whose employ 
King Tamanend himself preceded John’s fall/So we all raise a standard/To wich the wise and honest soul 
may repair/To wich a hunter/A hundred years from now, may look and despair/And see with wonder/The 
tributes we have left to rust in the park/Swearing that our hair stood on end/To see John Purroy Mitchel 
depart/For the Western Front/Where work might count/All exeunt! All go out!/Await the hunter, to 
decipher the stone/(and what lies under, now)/The city is gone//Look and despair/Look and despair. 
(Joanna Newsom, Sapokanikan, 2015) 
 
ii I met a traveller from an antique land,/Who said – “Two vast and trunkless legs of stone/Stand in the 
desert… Near them, on the sand,/Half sunk a shattered visage lies, whose frown,/And wrinkled lip, and 
sneer of cold command,/Tell tha its sculptor well those passions read/Wich yet survive, stamped on these 
lifeless/things,/The hand that mocked them, and the heart that/fed;/And on the pedestal, these words 
appear:/’My name is Ozymandias, King of Kings;/Look on my Works, ye Mighty, and despair!’/Nothing 
beside remains. Round the decay/Of that colossal Wreck, boundless and bare/The lone and level sand 
strech far away.” (Percy Bysshe Shelley, Ozymandias, 1818) 

iii tran·su·mân·ci·a |z|(transum[ar] + -ância) nome feminino 

1. Passagem periódica de rebanhos, geralmente de carneiros, da planície para as montanhas e vice-
versa. 
2. Acto de passar de um país ou de uma região para outro, em geral na procura de melhores condições. 
= MIGRAÇÃO. "transumância", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021 
 
A FRASE DA ABSOLVIÇÃO 
(…) 
4 
 a intimidade da arma, a intimidade do sangue, aprendem-se na primeira carícia, nas primeiras duas 
palavras, sulcos ou feridas, sustos ou crimes; 
a voracidade da fome aprende-se na transumância das cabras, que atravessam o campo roendo ossos, 
lambendo feridas, por entre os pequenos incêndios que a lava ateou; com persistência ladina, estes bichos 
procuram trapos, plásticos, jornais velhos, enquanto deixam para trás a charneca revolvida, pronta para 
nova sementeira; a obstinação levá-las-á longe, cada vez mais longe; ninguém sabe de onde vêm ou para 
onde vão; surgem quando surgem, desaparecem quando calha, sempre de olhos muito abertos, sinais de 
uma cegueira, breve como a eternidade, porque a fome não respeita os desígnios da morte, não respeita 
a teimosia dos vermes, nada respeita, nada rejeita: entra-lhes um deus pela boca, sai-lhes pelo cu outro 
deus; entra-lhes um osso pela boca, sai-lhes pelo cu outro osso; tudo reciclam: peste, gás, arame, botas, 
execuções; pararam um momento quando o homem nasceu e voltaram a reciclar sem fúria nem acinte, 
sem ódio nem amor, eficientes, oficiantes de um ritual primitivo, tão felizes, afinal não faltam pastagens 
paragens nesta caminhada; quem não somos sabem-no elas com a sua persistência, sabem-no também 
os pastores maliciosos que as abandonam, as betoneiras que misturam pedra, areia, dentes, as paredes 
que erguem a cal até ao limite insuportável dos olhos, os moinhos de deus soprados por vozes que não 
atingem o clamor da clandestinidade, vozes a cerzir vozes, espelhos a cerzir a luz que uma raiva separou, 
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o hemiciclo dos espelhos a cerzir cada rasgão na palavra contínua, cada brecha no muro, enquanto as 
cabras lá fora, manhosas, passam de um lugar ao mesmo, revolvendo o mesmo, aprofundando-o, na 
explosão do vermelho frio de um látego, 
: 
Alguém agarrou a criança por um braço, ergueu-a como se ergue um gato morto, e atirou-a para a vala. 
A trajectória de um riso. A pontaria, exímia, de um voltar de costas. A estepe de sal. Em cada passo, um 
ruído 
de luz. Pisada. (Inácio, et al., 2012) 

iv cro·ca |ó| nome feminino. 1. [Regionalismo]  Pau da charrua. 2. Porca que trata mal os filhos. 
3. Castanha assada no forno sem ter sido previamente golpeada, para evitar que estoure. 
4. Cavidade em madeira. 

cro·ça |ó|1 (latim crocea, feminino de croceus, -a, -um, de açafrão, amarelo, dourado) nome feminino. 
Capote de palha. = CAROÇA, COROÇA, PALHOTA.  

cro·ça |ó|2(francês crosse) nome feminino. 1. Bastão episcopal. 2. [Anatomia] Parte recurvada da artéria 

aorta. Sinónimo Geral: BÁCULO, CROSSA. "croça", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2021. 

 
v Homens que são como lugares mal situados//Examinemos um homem no chão/Testemos a 
transformação de um homem por terra/A sua natureza tão diferente da lava, a sua maneira mineral/De 
adormecer./O que mais interessa é ver o seu lugar rodando para perceber o eixo/Que o move no 
mundo/Ou como pode a sua posição orientar as aves e os astros.//Interessa também a pedra que ele 
agarra como alimento/Ou que mão escolhe para lhe servir de funda/ -- se é que não usa a própria boca 
para lançar o grito.//Examinemo-lo quando desperta para percebermos de onde vem/Para sabermos se o 
caminho se repete. Se abre os olhos/Prontos a receber imagens ou então como alguém que desmaiou/Ao 
chocar contra si próprio./Interessa perceber os motivos da colisão, se acaso/Terá mastigado a pedra até 
misturar o sangue.//Examinemos a sua semelhança com um meteoro que cai/Uma fisionomia sem 
vocação para subir ao céu/O peso do seu corpo quando o nosso olhar o levanta./Interessa perceber o íman 
que cria para nós um lugar junto dele/Um lugar dentro dele. Há um olhar que nos desloca --/ A placa 
giratória do amor?//Interessa também o coração que ele agarra como fruto que colhe/Ou que veia abre 
no corpo para beber/-- se não é que é a pedra o que ele bebe com as mãos.//Examinemo-lo como quem 
sai de casa e vê o seu irmão/Examinemo-lo voltado, em viagem, a orientação discreta//De quem cava no 
peito a bússola./Interessa reparar como tropeça no mistério/E se levanta a pedra para compreender. 
(Faria, 2015) 
 

 


