


Relátório de práticas de desenho 

INTRODUÇÃO

Uma relação mutualista de um fungo e uma alga - um liquen - tornou-se o objecto de  
desenho . 

 Escolhi estes organismos pela maturidade que envolve o seu crescimento, al-
guns que crescem  no Pólo Norte, não sei se os são todos nem se o são  por crescerem lá, 
Morrem mais de Mágoa não o mencionava, demoram cerca de quinze anos a aumentar 
um centimetro. 
A minha investigação de desenho desenvolve- se da morfologia vegetal que permite a 
simbiose no interior do corpo ou da composição celular de outro organismo - endossi-
biosis - (“do grego: interior = endo; biosis = que vive “) - com uma função hómologa à  
reprodução no útero. Uma forma vegetativa em equilibrio biólógico com uma forma ani-
mal. - Vegetal dentro de animal. Propunha-se  utilizar o desenho como revelador fotográ-
fico desta “reprodução vegetativa in vitro”, onde a energia fotossintética  se alteraria-
se em fluxo curativo, numa relação de dependência entre hospedeiro ( animal) parasita 
(vegetal).
O conhecimento dessa existência medicinal das plantas foi ilustrada pelos japoneses, 
durante o periodo Edo, contudo a linguagem plástica do meu trabalho, irá reflectir um 
exercicio da regras formais do desenho a contrario sensu  em direcção a uma forma ab-
strata, partindo não obstante de imagens e uma linguagem concretas.

 



INVESTIGAÇÃO / E FASE INICIAL DO PROJECTO

Tratando - se de organismos vegetais,  foi com naturalidade que a minha metodologia de trabalho se 

auxiliou de material botánico fornecido pelo botânico João Cabral, professor da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto. 

Esse material passou desde de uma recolha variada de liquens e fungos, expostos a um processo de 

secagem e catalogação, como de uma amostra preparada em laboratório onde se poderia ver ao mi-

croscópio : “ a fusion de la picniaspora com a la hifa receptiva”1    

 Procurei recursos com componentes diferentes de àreas relacionadas com a ciência, nomeadamente  microscópios que me 

pudessem fornecer imagens reais e de correspondência com os liquens que possuia, contudo isso não se demonstrou possivel 

devido ao carácter não preparado dos liquens que já possuia. Procurar liquens frescos e retirá-los de forma a não comprometer 

a preparação laboratorial eram competências que estavam fora do meu alcance a nivel profissional e de própria manutenção 

do tempo. Essa insufeciência de meios impossibilitou o meu acesso a imagens microscópias que poderiam construir ligações 

apropriadas,  e consequentemente um registo mais “performativo”



METODOLOGIA DE TRABALHO

O corpo vegetativo do liquen no interior feminino/ masculino serviram à criação de cenários, que forneceram informação visual organizada 

tridimensionalmente por mim, como estimulo à linguagem plástica do desenho,   

 

1ª fase: Manusear o liquen e tomar consciência das caracteristicas fisionômicas dos liquens. Analisar a cor , a forma, a textura, as direcções dos 

liquens. Os marcadores de cor, o pastel, os lápis de cor em tons verdes, pastel e castanho tornaram-se ferramentas ideais na captação destas 

carcteristicas

 

2ª fase : 

Após a leitura de alguns textos e de uma leitura sumária de Botânica , algumas destas imagens foram importantes na construção 

do grafismo dos meus desenhos . 

Durante aproximadamente duas ou três semanas ( três aulas portanto) procedi à realização de gravuras em tamanhos reduzidos , 

cujas dimensões coincidiam às da mini- lupa portátil que usei como ferramenta parcialmente interveniente no desenho. 

Estes desenhos foram importantes na minha construção da morfologia vegetal destes fungos, a partir do momento que só podiam 

ser percepcionados numa perspectiva de ampliação e com todas as restrições do material e do tempo que aguenta-se com um 

olho semi-cerrado, os desenhos adoptarem uma organicidade visual o mais directa que consegui. E numa observação do objecto 

de desenho através  dum processo cientifico começou a validação plástica de como seriam os meus próximos desenhos.



2ª fase: Preparar sistemas de preparação do organismo vegetal, que incluíssem o achatamento, a fragmentação, e a secagem numa fase 

anterior à introdução desse no hospedeiro (útero). 

 Cenários hipotético: inclusão deste organismo na manutenção do útero.  São desenhos optimizados e mecanizados, uma linguagem 

antagónica ao organismo, mas relacionada com o próprio processo cientifico e o da botanica, e por isso parte integrante  do  processo 

plástico.

Embora sejam mecânicos são também manuais.





3ª fase: A construção dos desenhos a partir dos liquens recolhidos, sugeriu - me a construção de uma “caminha”2  que incorporasse as 

características de calor, de abrigo, repouso e crescimento, subjacentes à ideia de útero.  
A construção desse objecto - cama reflectia na sua dimensão escultórica as modificações do útero durante a gestação. 

Isto é , a passagem do colo do útero firme e muscular para uma superficie mais macia, dái a a minha escolha de ligaduras de gesso como 

ferramenta de desenho, para poder criar essa diferença temporal que comportava o desenvolvimento de superfícies rogosas ( onde passava 

a ligadura ligeiramente pela a àgua) numa macia onde as ligaduras foram ensopadas.

 O diafragma desloca- se, também, com a dilatação dos vasos sanguineos  e esta elevação acaba por modificar as posições do coração e 

dos pulmões, dái ter resultado um objecto algo tosco, onde coexistem componentes  com estruturas diferentes - numa relação homóloga 

à reorganização biológica que se operou durante a reprodução. 

A escultura participa não só como ferramenta de desenho do “projecto”, mas como desenho em si mesmo. 



4ª fase:    Após a produção do objecto - cama, passou a fazer sentido a produção de desenhos  que se assemelhassem a eco-

grafias e, quase como reveladores fotgráficos, desmestificassem  a “gestação vegetativa”, de forma gradual. As dilatações 

do colo do útero  apresentam no desenho formas arredondadas, quase como camadas que à medida do tempo foram caindo/ 

abrindo de acordo com as necessidades espaciais e outras, do organismo - liquen.  O registo do desenho, nesta fase ocupou 

duas fases distindas:  uma expressão gráfica do desenho mais riscada , de sobrepoisção de camadas  e

sobretudo de tentativas nunca acabadas numa procura do discurso; e uma mais suave e diluida aquando da procura plástica, 

da sensação de organismo e liquido amniótico, ideias sensoriais de uma gestação, Presentes em ambas, embora de forma mais 

presente na segunda,  a informação dentro do desenho passa a ser organizada de uma forma desconexa e que promove uma 

desorganização de semelhança com o reposicionamento espacial dos orgãos.



1ª Fase



2ª Fase



Utilização de materais:

Recorri à caneta , ao papel vegetal, ao acetato, aos lápis de cores, ao pastel numa fase me que me interessou a cor e e as linhas 
do liquen. 
 
Além do suporte tradicioal de papel branco, salmão e tons mais pastel, os tecidos opacos e transparentes foram escolhidos por 
possuirem caracteristicas que se adaptavam à necessidade do desenho. A utilização do tecido opaco foi premeditada  enquanto 
relação directa ao tecido uterino, enquanto que os tecidos mais transparentes foram utilizados  pressupondo uma dimensão  mais 
quimica, uma caracteristica intrinsica na prática da botânica, onde o desenho e o suporte se ligam e regem entre si, ocorrendo 
transformações na forma como a tinta se espalha, possibilitando uma pequena margem de imprevisibilidade na forma  o desenho 
se desenha.

Utilizei processos de gravura: calcografia- gravura em metal: ponta- seca, água-forte como ferramentes auxiliares, muito pelo 
facto do processo de gravura em si  integrar também uma dimensão de subtração pelo processo de escavar (ponta -seca) ou 
um outro mais quimico ( água- forte)  e posteriormente uma dimensão de adição ( revelação) . Também eu retiro o vegetal do 
ambiente natural  e ao o introduzir num outro ambiente  (útero), por outro processo, ele se transforma e se adiciona a si mesmo 
(reprodução).  A àgua-forte foi utilizada, substituindo a tinta calcográfica pelo carvão diluido em verniz para obter resultados 
mais diluidos e esfumados. 



Conclusão: 

O meu interesse na escolha desta disciplina desenvolveu-se na premissa de ser uma disciplina onde ao contrário de 
uma disciplina de projecto, aqui poderia realizar experiências, e procurar quais as práticas formais do desenho que 
melhor poderiam adaptar-se as necessidades da plasticidade do objecto de desenho - que aqui, é uma ligação com a 
Natureza.

À medida que fui construindo a linguagem do meu discurso, a dimensão medicinal não foi concomitantemente ex-
ploranda. Por lado, porque a construção do discurso da simbiose de organismos envolvia uma exploração trabalhosa. 
Infelizmente, as técnicas de calcografia, processos extremamente demorados, que envolvem várias fases e condições 
de trabalho especificas, cuja impermanência dos próprios materiais determinou, também, alguns resultados diferentes 
do esperado acabou por impossiblitar em termos de tempo. 

 O meu objecto de desenho : “focus on the hybridisation between different categories of nature”- Katie Scott,  na 
dimensão de práticas do desenho acabou por não se traduzir numa apresentação definitiva do que seria,  mas sim em  
aproximações do seu registo, que no final conseguiram aquilo algo que havia plasticamente desde o inicio nos objec-
tos concreto “ reprodução vegetativa” - um conjunto de impressões sensoriais que nos remetiam para um universo 
orgânico e sensivel.    
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