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A presente dissertação surge de uma reflexão pessoal que se centra em 
torno da importância da relação da indústria têxtil portuguesa com o design, 
e como esta pode estabelecer uma ponte emocional entre as pessoas e 
os artefactos. Investiga-se sobre como o design, enquanto disciplina, tem 
vindo progressivamente a determinar-se um conhecimento crucial para o 
desenvolvimento e distinção das marcas. 

Neste sentido, numa fase primordial são analisadas questões ligadas ao 
design emocional, à semiótica, aos sentidos, à psicologia e às sensações, 
problematizando estes conceitos numa perspectiva que considera a melhoria 
da qualidade de vida, do conforto e da experiência dos consumidores. 
Posteriormente foi realizado o estudo de saberes artesanais têxteis em 
Portugal em vias de extinção, especificamente sobre os bordados, que aqui 
são considerados saberes potenciadores de agregação de valor simbólico.

Esta investigação resultou na projecção da identidade de uma marca -Contar 
contos e acrescentar pontos- que visa os conceitos supra citados, procurando 
contribuir para atribuição de valor à indústria têxtil Portuguesa, local e 
globalmente. Assim, a marca resulta da aliança dos recursos de diversas 
áreas disciplinares, coligada com o estudo e compreensão da nossa herança 
cultural e dos saberes artesanais, com a finalidade de proporcionar novas 
experiências, novos sentidos e novas memórias. 
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The present dissertation arises from a personal reflection that centers around 
the importance of the relationship between the Portuguese textile industry and 
design, and how it can establish an emotional bridge between people and arti-
facts. Its investigated how the design, as a discipline, has progressively come 
to determine itself as a crucial knowledge to the development and distinction 
of brands. 

This way, in a primordial stage important questions are analyzed, which are 
linked to the emotional design, semiotics, senses, psychology and sensations, 
working around these concepts in a perspective that considers an evolving of 
the quality of life, comfort and consumer experience. Afterwards, a study was 
developed to discover the endangered knowledge of the Portugal textiles, 
specifically the embroidery, which is considered an aggregation potentiator of 
extraordinary value.

This investigation resulted from the projection of a brand’s identity –Contar 
contos e acrescentar pontos– which follows the arguments quoted above, 
looking to contribute to an attribution of value to the Portuguese textile in-
dustry, locally and globally. In sum, the brand derives from the alliance of 
resources from various disciplines, linked to the study and comprehension of 
our cultural inheritance and the artifact knowledge, with the focus of promoting 
new experiences, new senses and new memories.
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and Einstein responded:

“
I am enough of the artist to draw freely 
upon my imagination. Imagination is 

more important than knowledge.  
Knowledge is limited. 

Imagination encircles the world.
”

Albert Einstein, 1929

“
Then you trust more to your 

imagination than to your knowledge?
“



Fig.1 “A raposa e a cegonha”
Ilustrado, estampado, bordado e fotografado pela autora
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Por opção da autora, esta dissertação está redigida segundo o antigo acordo ortográfico.

Ao longo da investigação, as citações serão mencionadas no idioma originário (salvo quando 
obtidas a partir de obras já traduzidas) e, posteriormente, em nota de rodapé encontrar-se-ão 
em Português -salva guarda de que o sentido original é respeitado, e que é legível para todos os 
expectáveis leitores. São excepção citações em páginas de destaque para que não corte o impacto.
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 “(...) quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma 
combinatória de experiências, de informações, de leituras, de 
imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 
um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo 
pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 
maneiras possíveis.” (Calvino, 1990, pp. 212–213)

Parece assim oportuno compreender –fazendo justiça a este vínculo simbólico 
e poético– de que forma o design pode, transdisciplinarmente, contribuir para a 
conexão dos contextos sociais, dos lugares e dos seus vários actores protagonistas 
(independentemente das suas índoles individuais), como utensílio de inspiração e de 
criação de valores distintivos, novos modos de conduta, novas aprendizagens e novas 
interpretações envoltas pela partilha de experiências e conhecimentos.

A partir deste enquadramento, seleccionamos  a indústria têxtil portuguesa 
como objecto de estudo para o desenvolvimento da investigação. O sector têxtil é 
considerado um dos principais sectores da indústria portuguesa, distinguindo-se pelo 
volume de facturação, pela mão-de-obra utilizada, detentora de saberes artesanais 
tradicionais, encontrando-se alguns em vias de extinção; outros mais actuais, de cariz 
industrial e tecnológico. 

Apesar da sua importância tecnológica e sócio-económica na indústria portuguesa, 
consideramos que é um sector pouco explorado e diferenciado do ponto de 
vista do design. Esta situação deixa transparecer vulnerabilidades intrínsecas à 
indústria têxtil. Do ponto de vista sectorial, a pouca visibilidade do design na área 
pode ter como consequência a negligência de novos nichos de mercado cujas 
necessidades não foram ainda perscrutadas.

Esta dissertação emerge assim do levantamento de questões referentes ao défice, 
ainda existente da imagem e da comunicação nas marcas, produtos e serviços de 
têxteis portugueses, sob a perspectiva do design, área que deve ser integrada nas 
empresas como uma matéria multidisciplinar, que não consista unicamente na 
resolução de problemas, mas que conjuntamente assista no reajustamento do actual 
(e altamente competitivo) mercado. 
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No âmbito das preocupações manifestadas e da problemática subjacente, surge 
a oportunidade de intervir, fazendo o sector representar-se pelo que de melhor 
existe em Portugal –matéria prima e produção. A partir desta constatação, esta 
investigação surge da ambição de crer contribuir para o acréscimo de valias no sector 
têxtil português. Nesta perspectiva a indústria têxtil é investigada através de uma 
abordagem transdisciplinar que reflecte sobre questões relacionadas com o sistema 
sensorial, a semiótica, o valor simbólico, a história (emocional e temporal) e ainda 
com a comunicação.    

A partir deste enquadramento, o estudo centrou-se no relacionamento da cultura 
material e imaterial promovendo sinergias que envolvem artesãos e designers, 
incorporando o resultado das duas áreas, na tentativa de projectar uma colecção 
têxtil-lar contemporânea multifacetada e comunicativa, valorizando a indústria 
têxtil portuguesa, reconhecendo o contributo das habilidades descendentes da 
nossa tradição e articulando os seus saberes. Assim, desenham-se hoje rumos 
multiculturais que beneficiam a criação e a valorização de produtos enraizados, 
territorialidades identificativas da nossa cultura.

A estrutura da dissertação compreende duas partes muito distintas, sendo uma de 
índole teórica e outra mais prática, que se interligam: o pensável e a concepção. 
Na primeira parte –o pensável– constitui o enquadramento teórico do Design 
(capítulo 1), Artesanato (capítulo 2), Indústria Têxtil (capítulo 3) e Exemplos Relevantes 
das temáticas (capítulo 4). Nesta parte teórica, faz-se uma clara aproximação do 
design ao artesanato, à indústria, à cultura e à tradição, às formas, aos materiais, 
às técnicas, aos conhecimentos e aos seus processos na ambição de ilustrar 
formas e contextos tradicionais em novas linguagens contemporâneas. O estudo 
teórico sustentará todo o projecto prático  que –não obstante de haver possíveis 
questões por esclarecer (dada a complexidade e dimensão do tema)–, materializa 
a conceptualização de um modelo que integra a participação do design na indústria 
têxtil a partir da articulação dos conceitos analisados. A segunda parte –a concepção– 
justifica a investigação no corpo da marca Contar contos e acrescentar pontos que 
materializa pelo Projecto os estudos precedentes (referente ao capítulo 5).

contar contos e acrescentar pontos: contributos do design em diálogo com o artesanato, para a significação dos têxteis portugueses
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Fig.2 
Montagem e fotografia de Sabine Timm
Fonte: http://www.tigerprint.uk.com/
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design

No presente capítulo objectivámos destacar o design como testemunho de mudança 
no sentido em que ele potencializa e gera qualidade nos produtos e serviços e 
permite dar respostas cada vez mais competentes, tanto a nível estético como 
funcional. Assim, tem-se tornado parte integrante das empresas, contribuindo, 
consequentemente, para o seu sucesso. 

definições de design

Nesta perspectiva, destacamos o pensamento de Pedro Carvalho de Almeida (2005, 
p. 17), que afirma que “a presença do design junto das organizações tem sido 
relevante e abrangente no estabelecimento de pontes que as ligam ao mercado, 
seja pela antecipação de respostas, seja pela criação de produtos e imaginários 
associados às marcas”, fazendo referência à definição de design (universalmente 
aceite) do World Design Organization (WDO)a, parceira do International Council of 
Design (ico-D)b. As duas organizações são parceiras na criação da International 
Design Alliance (IDA) e da International Federation of Interior Architects/Designers 
(IFI), que incorporam a ambição de fazerem juntos o que sozinhos não conseguem, 
valorizando oportunidades resultantes da colaboração das disciplinas. Esta é uma 
definição que abrevia os propósitos e as tarefas do design e dos seus intervenientes, 
respectivamente enquanto disciplina e intérpretes. 

“Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities 
of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore, 
design is the central factor of innovative humanisation of technologies and the 
crucial factor of cultural and economic exchange. 
Design seeks to discover and assess structural, organisational, functional, 
expressive and economic relationships, with the task of: 
- enhancing global sustainability and environmental protection (global ethics);
- giving benefits and freedom to the entire human community, individual and collective;
- final users, producers and market protagonists (social ethics);
- supporting cultural diversity despite the globalisation of the world (cultural ethics);

design | definições de design

28

a Anteriormente conhecida como International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), é uma 
organização internacional não-governamental e foi fundada em 1957.
b Antes designado de International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA), é um organismo 
internacional que reúne as associações de design gráfico e foi fundado em 1963.



contar contos e acrescentar pontos: contributos do design em diálogo com o artesanato, para a significação dos têxteis portugueses

- giving products, services and systems, those forms that are expressive of 
(semiology) and coherent with (aesthetics) their proper complexity.
Design concerns products, services and systems conceived with tools, 
organisations and logic introduced by industrialisation – not just when produced 
by serial processes. The adjective “industrial” put to design must be related to the 
term industry or in its meaning of sector of production or in its ancient meaning 
of “industrious activity”. Thus, design is an activity involving a wide spectrum of 
professions in which products, services, graphics, interiors and architecture all 
take part. Together, these activities should further enhance – in a choral way with 
other related professions – the value of life. 
Therefore, the term designer refers to an individual who practices an intellectual 
profession, and not simply a trade or a service for enterprises.” 1 (ICSID, 2005) 

Confrontada com o crescente desenvolvimento e as mais perplexas particularidades 
que dele fazem parte, a definição de design do ICSID, de 2004, reforça noções que, 
apesar de distanciadas no tempo e no espaço, revigoram o processo de resolução de 
problemas como um papel essencial do design em diversas áreas e sectores. 

Como já compreendemos, existem múltiplos conceitos e sentidos associados ao 
design, pois tanto se refere ao desenho, como ao projecto ou ao raciocínio das 
marcas, produtos, serviços e comunicação. Isto significa que o design nos conduz à 
intermediação de dimensões imateriais (imagens e ideias) e materiais (artefactos 
físicos) (Krucken, 2012, p. 27). 

Deste modo, o design tem evoluído em direcção a uma perspectiva holística (Almeida, 
2005, p. 18) e presentemente, mais do que solucionar complexas questões, o design 
desenvolve a colossal capacidade de escuta que, aliada à criatividade, actua com 
um papel potencialmente activo nos processos de transformação da acção, em 
consonância com a interdisciplinaridade no cruzamento de conhecimentos nas 
diversas vertentes de uma organização.

1 Tradução livre da autora. O design é uma actividade de criação que visa constituir as múltiplas qualidades dos objectos, processos, serviços e 
respectivos sistemas ao longo dos respectivos ciclos de vida. Como tal, o design é um factor central na humanização da tecnologia e um factor 
crucial para o inter-relacionamento entre a economia e a cultura. O design procura descobrir e avaliar relacionamentos de ordem estrutural, 
organizacional, funcional, de expressão e económica. Tem como tarefas: 
- promover a sustentabilidade global e a protecção ambiental (ética global);  
- dar benefícios e liberdade a toda a comunidade humana, individual e colectiva; utilizador final,  produtores e protagonistas do mercado (ética social);  
- apoiar a diversidade cultural considerando a globalização (ética cultural);
- dotar os produtos, serviços e sistemas de formas expressivas (semiologia), em coerência (estética) com a sua complexidade.  
O design diz respeito a produtos, serviços e sistemas compreendidos pelos respectivos meios e ferramentas, organizações e a lógica 
introduzida pela industrialização, não apenas processos de produção em série. O adjectivo “Industrial” quando associado à palavra “Design” 
reporta à indústria, a um sector de actividade ou mesmo a qualquer outra tipologia de produção. Por conseguinte, o design é uma actividade 
que envolve um largo espectro de profissões nas quais se enquadram produtos, serviços, comunicação, interiores e arquitectura. No conjunto 
e em coro com outras profissões, estas actividades deverão evocar o valor da vida. Portanto, o termo designer refere-se a um indivíduo cuja 
actividade profissional é de carácter intelectual, e não apenas um negócio ou serviço prestado às empresas. (ICSID, 2004) 29



Assim, importa reflectir sobre a reestruturação de uma nova definição de design 
industrial, que posteriormente citamos, e que foi elaborada no 29ª Assembleia 
Geral em Gwangju (Coreia do Sul), ocorrida nos dias 17 e 18 de Outubro de 2015, 
pelo Professional Practice Committee, definição que colma o design industrial como 
ingrediente no sucesso dos negócios, na medida em que impulsiona qualidade de vida 
a partir de produtos inovadores, sistemas, serviços e experiências. 

Contudo, consideramos que, no seu todo, é uma definição transversal e 
representativa do que o design envolve na actualidade. As áreas que correspondem 
às especializações do design, são decisivas para o processo actual de criação de 
marcas, e será inevitável dizer que compreendemos que as empresas necessitam 
de recorrer a diferentes especialidades, em função dos objectivos e requisitos 
estratégicos que cada marca, produto ou serviço enfrenta, e, portanto, a sua 
conjugação e inter-relacionamento traduz-se em mais valias numa perspectiva em 
que articula, de um modo mais global e coerente, as diferentes competências de um 
programa de design. Isto é, o actual modelo das organizações exige uma visão mais 
abrangente, projectando marcas, produtos, serviços e comunicação de forma conjunta 
e estabelecendo relações transversais ao design.

“Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, 
builds business success, and leads to a better quality of life through innovative 
products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap 
between what is and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that 
harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent 
of making a product, system, service, experience or a business, better. At its 
heart, Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future 
by reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, 
business, and customers to provide new value and competitive advantage across 
economic, social, and environmental spheres.” 2 (ICSID, 2015) 

O ICSID circunscreve conjuntamente que os designers colocam o humano no centro 
do projecto alcançando imensa compreensão das suas necessidades e que, a partir 
da empatia, aplicam um processo pragmático na resolução de problemas. Deste 

2 
Tradução livre da autora. O design industrial é um processo estratégico de resolução de problemas que conduz a inovação, constrói negócios 

de sucesso e leva a um aumento da qualidade de vida através de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. O design industrial é 
uma ponte entre o que é ou não possível. É uma profissão transdisciplinar que alia a criatividade como forma de resolver problemas e co-criar 
soluções com a intenção de fazer um produto, sistema, serviço, experiência ou negócio melhor. No seu centro, o design industrial providencia 
uma maneira mais optimista de olhar para o futuro, transformando problemas em oportunidades. Liga a inovação, tecnologia, pesquisa, negó-
cio e clientes de maneira a fornecer um novo valor e vantagem através das esferas sociais, económicas e ambientais. (ICSID, 2015)

30
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modo, tornam-se actores estratégicos no processo de inovação, colmatam problemas 
nas diversas áreas e valorizam o impacto económico, social e ambiental, assim como 
contribuem para a co-criação de melhor qualidade de vida para os consumidores 
(ICSID, 2015).

Esq. 1 Processo de design como resultado do inter-relacionamento de áreas e  interesses. 
Acima representado, o desenho diagramático de Charles Eames, centra-se no 
processo de design, visando questões inerentes aos propósitos e objectivos 
estratégicos que a área assim implica mas, retrata, essencialmente, o 
relacionamento que advém das diferentes partes interessadas: do designer, do 
cliente e da sociedade. É interessante perceber como, passados quarenta e oito 
anos, o diagrama se mantém actual (Eames, 1969, as cited in Almeida, 2005, p. 24).

31
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“The designs 
are apt to be 
‘eye candy’ as 
sweet to the eye 
as the taste of 
candy to the 
mouth.” 

Donald Norman, 2004

Fig.3 
“Infinito”
Ilustração de Ana Melo, 2015
Fonte: https://www.behance.net/amalteia
Bordado e fotografado pela autora



design emocional

“More recently, designers have become interested in how to design interactive 
products that elicit specific kinds of emotional responses in users, motivating 
them to learn, play, be creative, and be social.”  3  (Preece, Rogers, & Sharp, 
2002, p. 141)

o sentido dos artefactos

“I value my teapots not only for their function for brewing 
tea, but because they are sculptural artwork. (...) Design is 
important to me, but which design I choose depends on the 
occasion, the context, and above all, my mood. These objects are 
more than utilitarian.” 4 (Norman, 2004, p. 4)

Donald Norman exibe os seus bules com orgulho, três diferentes bules que enfatizam 
a usabilidade (ou falta dela), a elegância estética, e a praticidade. 

design emocional | o sentido dos artefactos

3 Tradução livre da autora. Mais recentemente, os designers têm-se interessado em como produtos com design interactivo despertam tipos de 
respostas emocionais nos utilizadores, motivando-os a aprender, jogar,  ser criativos e a ser sociáveis. (Preece, Rogers, & Sharp, 2002, p. 141)

4 
Tradução livre da autora. Eu valorizo os meus bules, não apenas pela sua função de deitar chá mas também porque são trabalhos de arte 

esculturais. O design é importante para mim, mas o design que eu escolho depende da ocasião, do contexto e acima de tudo, do meu humor. 
Estes objectos são mais do que utilitários. (Norman, 2004, p. 4)

Fig.4 
“Coffeepot for Masochists” 
de Jacques Carelman 
Fotografia de Ayman Shamma
Fonte: https://anasantos1193.
wordpress.com

Bule de chá impossível.

Fig.5 “Nanna Teapot” 
de Michael Graves
Fotografia de Ayman Shamma
Fonte: https://anasantos1193.
wordpress.com

Tão caseiro que não resistiu.

Fig.6 
“Tilting Teapot” 
da empresa Alemã Ronnefeldt
Fotografia de Ayman Shamma
Fonte: https://anasantos1193.wordpress.com

À medida que o chá escurece, deve inclinar o pote. Quando estiver pronto, 
levanta-se o bule verticalmente para que a água não entre em contacto com as 
folhas e a fermentação não se torne amarga.

34
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Este exemplo é prova viva de que na contemporaneidade nos encontramos 
rodeados de artefactos que despertam múltiplas reacções em nós. Porque os 
adoramos ou detestamos, porque nos divertem, alegram, entristecem, encantam, 
intimidam, tranquilizam, enraivecem e porque, de um modo positivo ou negativo, 
independentemente da afeição, a realidade é que fazem parte do nosso dia-a-dia 
(Deiró, 2008, p. 11). Porém, influenciados pelo leque de produtos que dispomos ao 
nosso redor, assim como, pelos que incansavelmente são gerados todos os dias, 
facilmente (e por consequência) modificamos as nossas preferências, adaptando-as 
aos mais recentes apelos sociais ou simbólicos e o que, num dia, consideramos ser 
positivo, no outro, poderemos apelar ao seu descarte.

“Ever watch a movie with great enjoyment, then watch it a second time and wonder 
what on earth you saw in it the first time? The same phenomenon occurs in almost 
all aspects of life, whether in interactions with people, in a sport, a book, or even a 
walk in the woods. This phenomenon can bedevil the designer who wants to know 
how to design something that will appeal to everyone: One person’s acceptance 
is another one’s rejection. Worse, what is appealing at one moment may not be at 
another.” 5 (Norman, 2004, p. 33)

Partimos da interpelação de Norman para analisar a pertinência de acentuar aos 
designers a necessidade de repensar a cultura e os processos do projecto, de modo 
a que volvam a sua atenção para as pessoas, para o modo como elas interpretam 
e interagem no mundo, com as múltiplas transformações que temos vindo a 
observar no contexto em que vivemos – um contexto incerto e complexo – prevendo 
as necessidades de mudança e, essencialmente, relacionando as pessoas como 
participantes activas nas respostas a dar aos problemas ou na projecção de novas 
possibilidades. Esta ideia foi também providenciada por John Thackara que aborda 
a necessidade de transformar a perspectiva de “projectar para”, em “projectar com” 
(Thackara, 2005). 

A atracção que os artefactos presentemente nos causam é, nesta perspectiva, 
motivada não pelas especificações técnicas e de desempenho em si, mas pelas 

5 
Tradução livre da autora. Alguma vez assistiu a um filme com grande prazer, depois assistiu uma segunda vez e perguntou-se que diabo viu 

nele na primeira vez? O mesmo fenómeno ocorre em quase todos os aspectos da vida, quer em interacções com pessoas, num desporto, num 
livro, ou até num passeio pela floresta. Esse fenómeno pode atormentar o designer que quer saber como conceber e projectar algo que será 
atraente para todo o mundo: a aceitação de uma pessoa é a rejeição de outra. Pior, o que é atraente num momento, pode não ser no outro. 
(Norman, 2004, p. 33) 35



funções emocionais e atributos simbólicos que representam, que se tornaram 
determinantes para o sucesso dos produtos, e que têm vindo a contribuir para a 
construção de experiências e memórias positivas a partir do uso, o que também 
confere às marcas diferenças competitivas. 

O design, enquanto área interdisciplinar, e a par com a evolução do mercado, tem 
resultado da articulação de diversos saberes teóricos e metodológicos que lhe 
permite agir, tendo em consideração o domínio das emoções e o modo como os 
produtos interferem com os consumidores, aproximar-se do mercado a partir da 
identidade e da imagem e, desta forma, é uma área que tem desempenhado um papel 
de extrema importância. 

É, deste modo, reforçando o entendimento do design sobre a sentença que fazemos 
dos artefactos, que citamos o pensamento de Espinosa, o qual considera que “não 
desejamos uma coisa porque é boa, mas ao contrário, julgamo-la boa porque a 
desejamos” (as cited in Providência, 2012b, p. 37). Tal objectividade esclarece o 
exercício aprazível e imaterial necessário à actividade de design: “os designers são, 
portanto, aqueles que imaginam para além do possível e que, por isso, constroem através 
da poesia, novas dimensões do ser e novos rumos à história” (Providência, 2012b, p. 37).

Assim, nesta dissertação em concreto, os conceitos aqui sugeridos por um 
combinado de autores sobre a emoção, assinalam a procura de potenciar e embelezar 
a relação das pessoas com os artefactos: despertando o seu próprio desejo; 
provocando sentimentos e sensações positivas; desencadeando memórias e atitudes 
humanizadas; contribuindo para a criação de sentidos de pertença individuais e 
culturais, com recurso ao design como base de interacção e mediação cultural. Esta 
coadjuvação do design tem responsabilidade na evolução do mundo, a qual julgo 
ser também influente na antropologia, na melhoria da qualidade de vida, seja ela 
particular, social, ou ambiental e posteriormente económica. 

Cultura, derivada do latim colere, significa “cultivar a terra” e portanto cultivar 
o Homem, “investir para cuidar e reinventar o mundo” (Albino, 2017, p. 19) e é 
entendida, neste âmbito, como um conceito de criação da humanização que se 
manifesta complexo e dinâmico, segundo a herança e a apreensão de um conjunto 
identitário de símbolos, crenças, moralidades, costumes, tradições, capacidades e 
conhecimentos adquiridos pelo homem por intermédio da existência em sociedade, 
com o intuito de, eruditamente, satisfazer as carências e apetências do homem e 
concederem sentido à vida. 3436
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35
Fig.7 

“More to the right side of your brain”
           Imagem de Daniel Pink

 (Pink, 2006, p. 50)
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níveis de processamento do cérebro

Segundo Donald Norman, autor dos primeiros e principais estudos relacionados com 
a emoção sob a perspectiva do design, somos resultado de três níveis estruturais do 
cérebro: visceral, comportamental e reflexivo. Estes três níveis, não obstante a sua 
disparidade, complementam-se e estabelecem a simbiose da emoção e da cognição, 
que por norma são mencionados como posições antagónicas. 

O nível visceral está relacionado com a nossa capacidade automática, ou seja, 
pré-programada, constituindo um nível de rotinas fixas onde o cérebro apreende 
informação e responde. O comportamental é mais complexo e diz respeito aos 
processos cerebrais que controlam o comportamento, pelo que o cérebro analisa 
uma situação e modifica o seu comportamento de acordo com ela. Por fim, o nível 
reflexivo , o nível mais elaborado de desenvolvimento do cérebro, diz respeito à parte 
contemplativa do mesmo, pelo que comporta a racionalização e intelectualização, 
onde podemos pensar sobre as nossas próprias acções e é onde manifestamos 
reflexão, consciência, aprendemos novos conceitos do mundo que nos envolve 
(Norman, 2004, p. 23). 

design emocional | níveis de processamento do cérebro
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Esq. 2 Os três níveis de processamento do cérebro: Visceral, Comportamental e Reflexivo.
(Desenhado a partir de Norman, 2004)

O nível visceral é o princípio do sistema afectivo, é um tipo de julgamento 
imediato sobre o que é bom ou mau, seguro ou perigoso, enviando os devidos 
sinais para o sistema motor, que por sua vez alerta o cérebro. Estes podem ser 
inibidos ou ampliados através de outros sinais vindos de níveis superiores. O 
nível comportamental responsável por grande parte do comportamento humano, 
diz respeito às acções que podem ser aprimoradas ou inibidas pelo pensamento 
reflexivo, e, por sua vez, este pode aperfeiçoar ou inibir a camada visceral. O nível 
reflexivo, por fim, é o mais desenvolvido mas não tem acesso nem às informações 
sensoriais nem motoras, isto é, de controlo do comportamento, contudo ele 
observa sob o nível comportamental e influencia-o (Norman, 2004, p. 22).

Ainda sobre a perspectiva de Donald, estes três níveis interagem entre si, e cada um 
pode interferir com o outro. Acrescenta também o padrão das estruturas de proces-
samento do cérebro em que, quando uma actividade se estreia nas camadas inferio-
res e viscerais, é denotada “de baixo para cima”, impulsionada pela percepção, isto é, 
está agregada à interpretação de informações sensoriais para o corpo. Por sua vez, 
quando a actividade se inicia nos níveis mais altos e reflexivos, é chamada “de cima 
para baixo”, impulsionada pelo pensamento e diz respeito aos processos superiores 
de raciocínio (Esq.2).

Defensor de que os artefactos proporcionam diversos estímulos emocionais, Donald 
Norman garante que tudo o que fazemos tem, simultaneamente, um constituinte 
cognitivo responsável pela atribuição de significados e um outro afectivo com o intuito 
de atribuir valor. O último, independentemente de ser positivo ou negativo, interfere 
no modo como pensamos. Que implicações têm estes estados no Design? 
Numa abordagem profissional, por exemplo de um designer, a visão afectiva positiva 
ou negativa pode contribuir decisivamente para o processo de Brainstorming. O 
resultado dos processos de raciocínio conforme os dois estados pode ser interessante 
pelo impacto que causa no próprio projecto durante o seu processo, o qual exige uma 
fase de criatividade e outra de foco. 

“Good brainstorming and unusual, creative thinking require the relaxed state 
induced by positive affect.” 6 (Norman, 2004, p. 27)

6 
Tradução livre da autora. O bom brainstorming e o raciocínio criativo incomum exigem um relaxamento induzido pelo afecto positivo. (Nor-

man, 2004, p. 27) 39



Numa abordagem de afecto positivo, o designer sentir-se-á relaxado e tranquilo o 
que induzirá, numa possível sessão de Brainstorming, a um processo de raciocínio 
mais produtivo e criativo. Este estado amplia o processamento do cérebro que, como 
se encontra menos concentrado, é mais receptivo a novas ideias, é mais curioso 
e mais fértil. No segundo estado de afecto, o negativo, este eleva a ansiedade nos 
profissionais e é bastante propício em fase de entrega, quando detemos prazos 
relativamente curtos e necessitamos de reverter as ideias em algo real, e de estar 
atentos ao detalhe o que, de certo modo, evita distracções sendo essencial para a 
produção de esforço concentrado. Contudo, é necessário ter em conta que o excesso 
de ansiedade é propenso a causar “visão de túnel”, prejudicial na medida em que 
as pessoas deixam de encontrar soluções que de outra forma, seriam evidentes e, 
consequentemente, minimiza o raciocínio e a criatividade e prejudica o desempenho. 
Este estado afectivo, apesar de negativo, desempenha particular importância para a 
sobrevivência, dado que focaliza o processamento do cérebro, que permanecerá mais 
atento e assim que detectar algum risco, seja pelo nível visceral ou reflexivo, o sistema 
afectivo alerta o sistema motor, que por sua vez, alerta os níveis comportamental e 
reflexivo para se centralizarem no problema (Norman, 2004, pp. 25–29).

A nossa percepção e os nossos parâmetros de acção são variáveis na medida em 
que nos adequamos às situações em que nos encontramos. De uma forma genérica, 
no nível de processamento visceral, somos relativamente iguais no mundo inteiro, 
todos temos mais ou menos medo das mesmas circunstâncias e em contextos 
semelhantes. Por oposição, os níveis comportamental e reflexivo são sensíveis às 
experiências e educação e, assim, a cultura tem muito impacto porque interfere nos 
nossos gostos e condutas (Norman, 2004). Os sinais de que o design pode de facto 
interceder na projecção de artefactos surgem, transformando as dificuldades em 
oportunidades. Foi com base no enquadramento do sistema cognitivo e emocional de 
Donald Norman que procurei clarificar a oportunidade e a conveniência de considerar 
a projecção de artefactos de design, baseada na consequência da emoção. Há sempre 
mais para pensar e novas abordagens para explorar, num sentido que evidencie e se 
foque no ser humano.

40
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design e os três níveis de processamento do cérebro

Em certa medida, apesar de termos abordado os níveis de processamento do cérebro 
isoladamente, Donald defende que qualquer experiência real deve englobar os três. 
Naturalmente não se pode satisfazer todos os sujeitos. Contudo, as exigências de 
projecto diferem de nível para nível e o designer deve conhecer bem o público-alvo 
para, posteriormente, projectar em função das necessidades, gostos e desejos do 
público que ambiciona alcançar.

Esq. 3 Características dos produtos e os níveis visceral, comportamental e reflexivo. 
(Desenhado a partir de Norman, 2004) 

Esta simplificação não é regra e a interacção entre os três níveis é complexa. 
Porém, a síntese ajuda-nos a compreender sinais provenientes dos propósitos de 
aplicação no design. O nível visceral importa a aparência, antecede o pensamento 
e forma as impressões primárias: o design visceral diz respeito ao impacto inicial 
de um produto, à sua aparência, toque e sensação. O nível comportamental 
refere-se à experiência procedente do uso de um determinado produto, todavia 
esta experiência pode acarretar emoções positivas ou negativas em função do 
desempenho e usabilidade c. O nível reflexivo é, como já mencionado, o nível 
mais nobre, e é nele que se manifestam as emoções, a cognição e a consciência 
(Norman, 2004, pp. 36–39).

c A função de um produto específica as actividades que ele suporta, para as quais ele foi projectado; se as 
funções forem inadequadas ou não tiverem nenhum interesse, o produto perde importância, ou melhor, não 
desenvolve qualquer mais-valia. O desempenho diz respeito à medida em que o produto satisfaz bem as 
funções desejadas; se o desempenho é inadequado, o produto conhecerá o fracasso. A usabilidade descreve 
a facilidade com que o usuário do produto pode compreender como ele funciona e, consequentemente, 
fazê-lo funcionar (Norman, 2004, p. 37).

design emocional | design e os níveis de processamento do cérebro
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Não obstante as outras condicionantes, o tempo é um elemento que estabelece 
grande distinção entre os níveis. Dos três, o nível reflexivo é o mais oscilante no que 
diz respeito à cultura, às experiências, ao grau de instrução e diferenças individuais 
e, por esse motivo, é um nível que se prorroga por muito tempo, e a partir da reflexão 
lembramo-nos do passado e consideramos o futuro. 

“Reflective design, therefore, is about long-term relations, about the feelings of 
satisfaction produced by owning, displaying, and using a product. A person’s self 
identity is located within the reflective level, and here is where the interaction 
between the product and your identity is important as demonstrated in pride (or 
shame) of ownership or use. Customer interaction and service matter at this level.” 7 
(Norman, 2004, p. 38)

Assim, concluímos, segundo a abordagem de Donald Norman, que efectivamente 
objectos atraentes funcionam melhor, isto porque, do ponto de vista da imagem, eles 
produzem emoções positivas, o que origina em nós processos mentais mais criativos, 
assim como nos concedem maior tolerância face a pequenos obstáculos. Os três 
níveis de processamento do cérebro correspondem a três modos de design: visceral, 
comportamental e reflexivo. Cada um deles desempenha um papel crítico no design, 
comunicação e usufruto de artefactos e estas são as ferramentas básicas do design 
emocional (Norman, 2004).

7 
Tradução livre da autora. O design reflexivo, portanto, tem a ver com relações de longo prazo, com os sentimentos de satisfação produzidos por ter, 

exibir e usar um produto. O sentido de identidade própria de uma pessoa está situado no nível reflexivo e é nele que a interacção entre o produto e a sua 
identidade é importante, conforme demonstra o orgulho (ou a vergonha) de ser dono ou de usar o produto. A interacção entre cliente e serviço é importante 
nesse nível. (Norman, 2004, p. 38) 43



importância e projectar com base nas emoções

Donald reforça a importância dos objectos nas nossas vidas, na medida em que não 
são meramente utilitários:”as art, they lighten up my day. Perhaps more important, 
each conveys a personal meaning: each has its own story” 8  (Norman, 2004, p. 4).

As emoções são complexas, reflectem as nossas experiências e recordações e os 
sentimentos mais sinceros e perduráveis precisam de ser trabalhados, necessitam 
de tempo para fomentar e decorrem de relação e contacto contínuos. É cada vez 
mais evidente que a aparência, o desempenho, a utilidade e outros pressupostos 
físicos inerentes à projecção dos produtos representam a minoria do ponto de vista 
do significado. Não são eles que nos impulsionam e verdadeiramente nos cativam: 
sobrepõem-se, por isso, questões com mais relevância ligadas às associações, 
lembranças, histórias, à memória, ao território e são estas questões que reafirmam a 
identidade das pessoas que as possuem, que acrescem ao seu valor simbólico e nos 
proporcionam sentimentos positivos. 

Mihaly Csikszentmihalyi e Eugene Rochberg Halton, autores do livro “The Meaning 
of Things”, investigam o que torna os objectos especiais para as pessoas. Eles 
revelaram, após muitas entrevistas a residentes de lares e amplos estudos sobre o 
relacionamento dos mesmos com os artefactos, que os objectos mais importantes, 
salvo raras excepções, não são aqueles cujo foco está no objecto em si, mas sim 
naqueles que evocam histórias, ocasiões relembradas marcantes e influências de 
sentimentos que representam. A tendência é apegarmo-nos a objectos que têm 
uma memória pessoal significativa e que nos relembram momentos agradáveis e 
confortantes. Um bom exemplo disso é uma entrevista que os escritores partilharam 
de uma senhora que, a propósito de mencionar o bem material que mais gostava, 
apontou para as cadeiras da sua sala e contou:“they are the first two chairs me and 
my husband ever bought, and we sit in them and I just associate them with my home 
and having babies and sitting in the chairs with babies” 9 (Csikszentmihalyi & Halton, 
1981, p. 60).

Ainda em contexto, Norman evidencia o caso das fotografias, que muitas das vezes 
são passadas de geração em geração, e onde similarmente é visível a existência 

8 
Tradução livre da autora. Na qualidade de objectos de arte, eles alegram o meu dia. E, talvez, o mais importante, é o facto de que cada um 

transmita um significado próprio, cada um tenha a sua história. (Norman, 2004, p. 4)

9 
Tradução livre da autora. Elas foram as primeiras duas cadeiras que eu e o meu marido compramos na vida, nos sentámos nelas e eu sim-

plesmente as associo ao meu lar, a ter os bebés e sentar-me nas cadeiras com os bebés. (Csikszentmihalyi & Halton, 1981, p. 60)

design emocional | importância de projectar com base nas emoções
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de especial valor simbólico, elas contam histórias, asseguram a permanência de 
momentos e pessoas e são representações da emoção: “(…) personal photographs, 
even though they may be technically inferior: blurred, heads cut off, or fingers 
obscuring the image. Some may have faded, or be torn and repaired with tape. 
Their surface appearance is less important than their ability to evoke the memory 
of particular people and events” 10 (Norman, 2004, pp. 48–49). Noutra perspectiva, 
não raras são as vezes em que encontramos miniaturas e objectos de exploração 
comercial de monumentos, territórios e cidades, reproduções baratas de obras de 
arte e objectos populares à venda. Apesar de maioritariamente terem baixa qualidade, 
cingirem-se a cópias de pouco mérito artístico, de todos as depreciarem e serem 
julgadas “kitsch” d ; estes objectos “souvenir” e são também símbolos, são fonte de 
memória e ricos em significado emocional por causa das lembranças, associações e 
momentos que evocamf (Norman, 2004, pp. 46–50). 

10 
Tradução livre da autora. “(...) as fotografias pessoais, mesmo que possam ser tecnicamente inferiores: desfocadas, com cabeças cortadas, 

ou com dedos a escurecer a imagem. Algumas podem ter desbotado, ou estar rasgadas e coladas com fita adesiva. A aparência da superfície 
delas é menos importante que a capacidade de evocar a memória de determinadas pessoas e eventos.” (Norman, 2004, pp. 48–49)

d Kitsch: Pieces of art or other objects that appeal to popular or uncultivated taste, as in being garish 
or overly sentimental (The American Heritage Dictionary of the English Language, 2016). Kitsch: Art, 
decorative objects, or design considered by many people to be ugly, without style, or false but enjoyed by 
other people, often because they are funny (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2016).

e Souvenir: A token of remembrance; a memento (The American Heritage Dictionary of the English 
Language, 2016). Souvenir:  Something you buy or keep to help you remember a holiday or special event. 
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2016)

f Donald Norman visitou em 2002 a exposição “Monumentos em miniatura”, no The San Francisco 
Airport Museums, que se fazia acompanhar de uma descrição (abaixo citada), redigida por Smookler 
em 2002 acerca do papel dos objectos suvenires na evocação de memórias e pelo carácter emocional 
que representam. “The marvel of souvenir buildings is that the identical miniature sparks in each of us 
extravagantly different webs of remembrance. While the purpose of all monuments is to cause us to 
remember, their subjects have a wide range. Great people and important events; wars and their casualties; 
and the history of Astoria, Oregon, are memorialized in the monuments represented in miniature. These 
souvenirs serve two purposes, though. Even as a copper- plated pot metal replica of Lincoln’s Tomb 
in Springfield, Illinois, causes us to remember the sixteenth president, it also prods recollection of the 
monument itself. Monuments may remember significant people and events; architectural miniatures 
remember the monuments. The architect Bruce Goff has remarked, ‘In architecture, there’s the reason 
you do something, and then there’s the real reason’. With souvenir buildings, despite their ostensible (if 
purposeless) functions, their real reason remains the provocation of human memory.” 11  (Norman, 2004, p. 49)

11 Tradução livre da autora. A maravilha dos prédios em miniatura é que o modelo idêntico desperta em cada um de nós redes 
extravagantemente diferentes de recordações. Embora o propósito de todos os monumentos seja fazer-nos recordar, os seus temas têm 
uma ampla variedade. Grandes figuras e acontecimentos importantes; guerras e seus mortos; e a história de Astoria, Oregon são lembradas 
nos monumentos representados em miniatura. Contudo, esses suvenires servem dois propósitos. Ao mesmo tempo que um vaso de metal, 
estampado com uma réplica de gravura em chapa de cobre do Túmulo de Lincoln, em Springfield, Illinois, faz-nos lembrar o décimo sexto 
presidente, ele também desperta a recordação do propósito do monumento. Monumentos podem recordar pessoas e acontecimentos 
significativos; miniaturas arquitectónicas recordam os monumentos. O arquiteto Bruce Goff comentou: ‘Na arquitetura, existe o motivo pelo 
qual você faz alguma coisa e depois existe o verdadeiro motivo. No caso dos prédios suvenires, a despeito das suas funções ostentivas (ainda 
que despropositadas), o seu verdadeiro motivo permanece sendo o de provocar a memória humana. (Norman, 2004, p. 49) 45



”A concept of design culture embraces the networks and interactions that configure 
production and consumption of the artificial world, both material and imaterial” 12  
(Julier, 2014, p. XIII). A produção, a exposição dos produtos, o consumo, a identidade 
do consumidor e a normalização dos hábitos contribuem de forma activa para a 
dinâmica cultural do projecto de design, todas as áreas disciplinares do design 
entrelaçam-se conduzindo ao conceito de “cultura de design” mencionada por Julier. 

Creio que nos deparamos diante da tendência da prática projectual de design 
enquanto interdisciplinarg: basta pensar numa simples garrafa, que muitas vezes é 
aproveitada em múltiplas funcionalidades porque a concepção do design integrou-
-lhe uma dimensão afectiva, quer pela utilidade decorativa, pela forma, pelas cores, 
pela sua origem. Uma garrafa que nos atrai pode, por exemplo, transformar-se 
num candeeiro ou num vaso, confirmando a dimensão afectiva que o design lhe 
soube imprimir, outras vezes são reenchidas com água da torneira. É tão agradável 
que tem de continuar perpetuada na sua materialidade, dando assim ocasião a 
que a sua vertente imaterial continue a despertar emoções. Tudo isto significa que 
o design pode interferir nos padrões sociais e culturais, colocando os objectos e 
a sua interpretação dissociados, contrariando a grande tendência consumista de 
tudo descartar e é a prova que o sucesso de um produto depende do triunfo da sua 
comunicação. Segundo o autor Bruno Latour, “any thing that does modify a state of 
affairs by making a difference is an actor (…) things might authorize, allow, afford, 
encourage, permit, suggest, influence, block, render possible, forbid, and so on” 13 
(2005, pp. 71–72), confirmando o cenário que o design propõe, que apela à imaginação 
e à interpretação mudando consequentemente o estado de tudo o que nos rodeia. 

Para William Morris, a regra de ouro “that will fit everybody, this is it: have nothing in 
your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful” 14 (Morris as 
cited in Norman, 2004, p.227). Neste sentido, um designer concentrado em beneficiar 
a sociedade deve presenteá-la com ferramentas comunicacionais apropriadas, 
quer estéticas quer funcionais, para induzir a exploração por parte dos potenciais 

12 
Tradução livre da autora. Um conceito de cultura de design engloba as redes e interacções que configuram a produção e consumo do mun-

do artificial, tanto material como imaterial. (Julier, 2014, p. XIII)

g Se o design se reduzisse à multidisciplinariedade era um acumular de saberes, não potenciando novas 
abordagens culturais motivadas pelo seu processo de resolução e processamento de problemas.

13 
Tradução livre da autora. qualquer coisa que modifique o estado das coisas fazendo uma diferença é um actor (...) as coisas podem autori-

zar, permitir, dar, incentivar, consentir, sugerir, influenciar, bloquear, possibilitar, proibir e assim sucessivamente (Latour, 2005, pp. 71–72).

14 
Tradução livre da autora. que serve para toda a gente, é isto: Não há nada nas vossas casas que não saibam como usar ou que não acredi-

tem que é bonito (Morris as cited in Norman, 2004, p.227).46
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utilizadores, com o intuito de estimular a observação, a experiência e suscitar 
emoções nos utilizadores. Torna-se incontestável que esta condição é estimulada 
pela atractividade que, por sua vez, é influenciada pela estética ou pela aparência do 
artefacto, oferecendo os estímulos solicitados pela curiosidade do utilizador. 

Tudo é observável no Universo que nos rodeia e tudo se atravessa, em primeiro 
lugar, diante dos olhos, assim não é ao acaso que, hoje em dia, o design baseado 
na aparência, projectado para os olhos e para o seu aprazimento, e para despertar 
a sua atenção e curiosidade, é um factor fundamental na comunicação social. De 
carácter ambivalente, o design comporta implicações económicas, políticas, técnicas, 
culturais, sociais e éticas. Se por um lado, parte dos ilustres propósitos do design 
consistem em transmitir novas emoções, sensações e conhecimentos – melhorando 
o aspecto visual daquilo que nos circunda, tornando o mundo inteligível, aumentando 
o conforto e a qualidade de vida e disseminando a cultura e as condutas cívicas e 
de interesse colectivo – por outro, o design pode também assumir o papel oposto. 
O reverso da sua face pode suplantar o ruído visual, seduzir à mercê de rígidas 
ideologias e fundamentalismos, estimular o consumismo selvagem e alienante, 
afastando-nos da realidade, bem como pode suplantar um papel activo de cúmplice 
do desprezo pelas identidades culturais e pela liberdade individual e colectiva (Costa, 2011).

Sobre este propósito muitas vozes se têm levantado, uma delas foi a de Joan Costa no 
seu livro “Manifesto pelo design do século XXI”, quando redigiu a sua opinião acerca 
do elevado gasto de energia do design, na promoção de consumos sem nexo e na 
pouca energia que tem utilizado para ajudar as pessoas a compreenderem o mundo – 
um mundo cada vez mais complexo e delicado (Costa, 2011, p. 12). Todos os artefactos 
foram e são pensados e concebidos para desempenhar funções práticas da acção humana. 

Contudo, Joan Costa reflecte sobre “a opção e a distinção crítica -e ética?- do 
design” que se exercita entre duas extremidades: o design de utilidade pública (que 
fornece às pessoas a informação de que necessitam em qualquer domínio da vida 
social) e o design de persuasão (que tenta convencer e seduzir, para que as pessoas 
comprem coisas, votem em pessoas ou adiram a certas ideologias) (Costa, 2011, p. 12). 
Este raciocínio conduz-me a reflectir sobre a pertinência do exercício do designer 
enquanto agente de mediação e de transformação, com um papel ético e cultural 
activo, pelo que, é nas dimensões mais nobres aqui interpeladas que ele se deve 
destacar, ampliando pragmaticamente os sentidos e a significação das coisas.
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“We need to 
return to 
feeling the 
textures of  life.” 

Diane Ackerman, 1990

Fig.8 
“Untitled Texture” 
 Fotografia de Aqueous Sun
 Fonte: https://aqueoussun.wordpress.com 49



os sentidos

Em sequência das questões aqui aportadas – que nos elucidam acerca da ideia de que 
o design não é relativo somente aos produtos em si, mas essencialmente ao impacto 
e emoções que causam nas pessoas e na sociedade, isto é, as pessoas não reagem 
meramente às características dos artefactos, mas são sobretudo persuadidas por 
propriedades neles patentes, de cariz simbólico e emocional – compreendemos que 
estas reacções emocionais estão directamente relacionadas com os sentidos.

A pretexto, António Damásio apresenta dados científicos que sugerem que “(...) 
a experiência primária perceptiva é a que gera as emoções, sendo inicialmente 
biológica e só do domínio do ‘eu’ e que a ‘tradução’ dessas emoções pela consciência, 
isto é, o conhecimento, cria os sentidos e a experiência sensorial” (as cited in Albino, 
2012, p. XXII).

O autor é gerador de reflexões que cruzamos para auxiliar a origem do nosso 
pensamento. Em resumo, no seu livro o Erro de Descartes (1995) Damásio prova 
cientificamente que a emoção procede a acção. Ele é defensor de que o raciocínio 
que subjaz a determinados comportamentos e atitudes nossas é o resultado dos 
sentimentos que nutrimos e que, por sua vez, são incitados pelas experiências que 
vivenciamos e pelo que os nossos sentidos apreendem. Ou seja, seguindo a lógica, 
isto prova que os produtos, mais do que funcionais, medem as nossas relações sociais 
e também nos moldam e afectam a partir da experimentação e conhecimento que nos 
facultam. É assim oportuno, mais uma vez, evidenciar que o design deve centrar-se 
também nos efeitos que os produtos originam e não apenas em desenvolvê-los, o que 
pode funcionar como apelo aos designers no sentido de pensarem para além da produção. 

Mas para além das mudanças tecnológicas, também nós necessitamos de reflectir 
sobre a génese da representação actual da sociedade que, embora não seja objectivo 
censurar, será indispensável contextualizar as suas consequências e, embora 
prescritas, há pouco mais de cinco décadas se mantêm evidentes.

“Ours is a culture based on excess, on overproduction; the result is a steady loss 
of sharpness in our sensory experience. All the conditions of modern life – its 
material plenitude, its sheer crowdedness – conjoin to dull our sensory faculties. 
(...) What is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to 
hear more, to feel more.”  15 (Sontag, 1966, p. 17)
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Foquemo-nos então no que realmente importa segundo o raciocínio de Susan Sotang. 
De facto, é no “radar” dos sentidos que residem os estímulos mais desafiantes com 
que a mente nos presenteia, eles clarificam o sentido do mundo e definem o limite 
da nossa consciência, dado que nascemos exploradores do incógnito. E, contestando 
se deveras a mente faz parte do cérebro como a maioria das pessoas cogita, Diane 
Ackerman sugere em jeito meio desafiador que “the mind doesn’t really dwell in the 
brain but travels the whole body on caravans of hormone and enzyme, busily making 
sense of the compound wonders we catalogue as touch, taste, smell, hearing, vision” 
16 (Ackerman, 1990, p. xix)  e que “what is most amazing is not how our senses span 
distance or cultures, but how they span time. Our senses connect us intimately to 
the past, connect us in ways that most of our cherished ideas never could” 17 (ibidem, 
1990, p. xvi).

15 
Tradução livre da autora. A nossa cultura é baseada no excesso, na superprodução: a consequência é uma perda constante da clareza da 

nossa experiência sensorial. Todas as condições da vida moderna – na sua plenitude material, na sua simples aglomeração – se combinam 
para enfraquecer as nossas faculdades sensoriais. (...) O que importa agora é recuperarmos os nossos sentidos. Devemos aprender a ver mais, 
ouvir mais, sentir mais. (Sontag, 1966, p. 17)

16 
Tradução livre da autora. (...) a mente não se encontra no cérebro, mas percorre todo o corpo em caravanas de hormonas e enzimas, ocupa-

da, atribuindo um sentido às maravilhas complexas que catalogamos como tacto, paladar, olfacto, audição, visão (Ackerman, 1990, p. xvi).

17 
Tradução livre da autora. O mais espantoso não é o facto dos sentidos transporem distâncias ou culturas, mas conseguirem transpor o 

tempo. Os nossos sentidos ligam--nos intimamente ao passado de uma forma que as nossas ideias mais queridas nunca conseguiriam igualar. 
(Ackerman, 1990, p. xvi) 51
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Esq. 4 Homunculus, diagrama representativo dos sentidos 
O mapa de Wilder Penfield relaciona as partes do cérebro com as áreas do 
corpo responsáveis por controlar essas mesmas partes. Em consonância com a 
localização no cérebro, algumas dessas partes estão excessivamente exibidas, de 
acordo com a importância que têm no funcionamento do corpo no dia-a-dia.58
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(Penfield as cited in Fletcher, 2001, p. 133) 59



sentidos segundo daniel pink

Correlacionado a esta era conceptual, evidenciam-se os seis novos sentidos de 
Daniel Pink – Design, História, Sinfonia, Empatia, Divertimento e Sentido –que 
poderão transformar as nossas mentes, as nossas vidas e o nosso mundo. Falamos 
em mudança, na criação de elevados conceitos, de elevados toques, de elevadas 
sensações, pois, o que agora verdadeiramente importa, são particularidades 
humanas. De volta à savana, memoramos como os homens das cavernas eram natos 
contadores de histórias, empáticos e inovadores – capacidades que fizeram parte 
do que significa ser humano. Todavia, e coincidente à era da informação alimentada 
pela abundância, os músculos atrofiaram e com eles a humanidade, afinal de contas, 
a informação derrotou-nos como humanos construtores e reduziu-nos ao papel 
que hoje desempenhamos de humanos receptores. Assim, se inaugurou a perda de 
potencialidades na edificação do eu que necessitamos recuperar. O desafio passa 
agora por trabalhar e colocar-nos de novo em forma para que o sentido retorne à 
detenção de sentido. 

“Not just function but also DESIGN. It’s no longer sufficient to create a product, a 
service, an experience, or a lifestyle that’s merely functional. Today it’s economically 
crucial and personally rewarding to create something that is also beautiful, 
whimsical, or emotionally engaging. 

Not just argument but also STORY. When our lives are brimming with information 
and data, it’s not enough to marshal an effective argument. Someone somewhere 
will inevitably track down a counterpoint to rebut your point. The essence of 
persuasion, communication, and self-understanding has become the ability also to 
fashion a compelling narrative. 

Not just focus but also SYMPHONY. Much of the Industrial and Information Ages 
required focus and specialization. But as white-collar work gets routed to Asia and 
reduced to software, there’s a new premium on the opposite aptitude: putting the 
pieces together, or what I call Symphony. What’s in greatest demand today isn’t 
analysis but synthesis—seeing the big picture, crossing boundaries, and being able 
to combine disparate pieces into an arresting new whole. 

Not just logic but also EMPATHY. The capacity for logical thought is one of the 
things that makes us human. But in a world of ubiquitous information and 
advanced analytic tools, logic alone won’t do. What will distinguish those who thrive 60
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will be their ability to understand what makes their fellow woman or man tick, to 
forge relationships, and to care for others. 

Not just seriousness but also PLAY. Ample evidence points to the enormous health 
and professional benefits of laughter, lightheartedness, games, and humor. There 
is a time to be serious, of course. But too much sobriety can be bad for your career 
and worse for your general well-being. In the Conceptual Age, in work and in life, 
we all need to play. 

Not just accumulation but also MEANING. We live in a world of breathtaking 
material plenty. That has freed hundreds of millions of people from day-to-
day struggles and liberated us to pursue more significant desires: purpose, 
transcendence, and spiritual fulfillment.”  18  (Pink, 2005, pp. 65–67)

18 
Tradução livre da autora. Não apenas função, mas também DESIGN. Deixa de ser suficiente criar um produto, serviço, e experiência, ou um 

estilo de vida meramente funcional. Hoje em dia, é economicamente crucial e gratificante a nível pessoal criar algo que é bonito, caprichoso, ou 
que cria uma ligação emocional.

Não apenas argumento, mas também HISTÓRIA. Quando as nossas vidas estão sobrecarregadas de informações e dados, não chega apenas 
organizar um argumento eficiente. Alguém, algures vai inevitavelmente encontrar um contraponto para refutar o teu ponto. A essência da 
persuasão, comunicação, e de compreensão própria têm-se tornado a habilidade para agrupar uma narrativa irresistível.

Não apenas foco, mas também SINFONIA. Muitas das idades da industria e informação necessitaram de foco e especialização. Mas como o tra-
balho não-manual passa a ser direccionado para os países da Ásia e reduzido a software, há um novo carácter de qualidade que é transmitido 
na aptitude inversa: juntando todas as peças, ou aquilo a que chamo de sinfonia. O que está mais em demanda nos dias de hoje não é análise, 
mas síntese – ver o cerne da questão, ultrapassar fronteiras, e ser capaz de combinar peças separadas num todo arrebatador.

Não apenas lógica, mas também EMPATIA. A capacidade para um raciocínio lógico é uma das coisas que nos torna humanos. Mas num mundo 
de informação omnipresente e de ferramentas avançadas de análise, lógica por si só não é suficiente. O que irá distinguir aqueles que são 
bem-sucedidos será a sua capacidade para entender aquilo que faz o seu próximo vibrar, forjar relacionamentos e cuidar dos outros.

Não apenas seriedade, mas também DIVERTIMENTO. Existem amplas evidências dos enormes benefícios à saúde e na carreira profissional 
que rir, brincar, jogar e ter humor trazem. Há alturas em que é necessário ser sério, como é claro. Mas demasiada sobriedade pode ser má 
para a carreira e ainda pior para o bem-estar. Na era conceptual, no trabalho e na vida, todos precisamos de divertimento.

Não apenas acumulação, mas também SIGNIFICADO. Vivemos num mundo de variedade material capaz de nos tirar o fôlego. O que tem liber-
tado milhões de pessoas de dificuldades do dia-a-dia e que nos libertou para perseguir desejos mais significativos: sentido, transcendência, e 
concretização espiritual. (Pink, 2005, pp. 65–67) 61
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Fig.9-14 
Imagens alusivas aos sentidos

               



marcas e modelos de comunicação

O vocábulo ”marca”, na maioria dos idiomas, expressa o verbo “marcar”, assim como 
o termo “brand” que provém do Francês antigo “brandon” designa o ferro de marcar o 
gado. Isto para elucidar como marca e brand representam a finalidade de autentificar 
e garantir a origem, de solidificar a percepção da sua qualidade, isto é, aplicado 
ao contexto das marcas, trata-se da transmissão do distintivo de competência e 
promessa de bom desempenho. De um modo mais claro, uma marca reflecte e 
condiciona o entendimento geral dos consumidores a partir do que comunica (Lindon, 
Lévy, Lendrevie, Rodrigues, & Dionísio, 2008, pp. 168–169).

As marcas surgiram com as primeiras trocas comerciais e foram milenarmente 
usadas como símbolos. Ainda hoje, são sinais de identificação de pessoas, produtos, 
serviços e empresas. São paralelamente conceitos de relacionamento e de distinção, 
assumindo representações emocionais que, respectivamente, nos ligam ou 
distanciam deles. A ambição de destaque e atenção é patente, as marcas cobiçam 
ser reconhecidas, desejadas e memoráveis; porém, a força motriz que estimula 
esse factor é o seu foco e respectiva comunicação que, generalizando, tem vindo a 
modificar a perspectiva Esq. 5, quer a partir da identidade, quer a partir dos sentimentos 
que representa. Elas devem, por isso, ter em conta as pessoas, os padrões pelos 
quais elas se regem e essencialmente compreender a valia e sentido que acrescem 
às suas vidas. Esta perspectiva considera também cogitar sobre o seu (primeiro) 
impacto, pois é a partir dele que as marcas revelam as suas particularidades e 
personalidade. Portanto, sucede o julgamento que lhes é concedido, em função da 
imagem que transmitem e as percepções psicológicas que são determinantes na 
escolha do que as pessoas comprarão, além de que irão permanecer, ou não, de 
modo duradouro e positivo na mente dos seus consumidores. Tornar uma marca 
reconhecida envolvendo narrativas e provocando experiências agradáveis, ajuda os 
clientes a mantê-la presente. 

design emocional | marcas e modelos de comunicação
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Esq. 5 Evolução das marcas e produtos no século XX. (Desenhado a partir de Neumeier, 2006)

O processo da evolução das marcas deu origem à necessidade de comunicação 
e da integração de estratégias de identidade enquanto disciplina. Acontece que, 
historicamente falando e de acordo com a figura, até aos anos 50 a indústria 
focava-se na funcionalidade e desempenho dos produtos, isto é, centrava-
-se em si particularmente e no seu crescimento face a outros organismos. 
Presentemente, e na sequência da evolução da indústria ocorrida no séc. 
XX, o mercado é confrontado por produtos esteticamente semelhantes, de 
características niveladas (sejam elas tecnológicas ou não) e portanto já não 
representam vantagem competitiva, dado que a sua distinção se relaciona muitas 
vezes, apenas com questões de imagem.

Podemos por isso afirmar que as marcas também dependem do receptor, 
colocando-o numa posição relevante e central nas organizações, o que permite 
aos designers desenvolver projectos centrados em experiências emocionais e, 
portanto, projectos cujo conteúdo potencia alterações comportamentais, criar novos 
nichos de mercado e estabelecer o possível diálogo emocional entre as marcas e 
os consumidores. A integração do utilizador neste processo a partir do domínio 
das suas necessidades e compreensão das suas emoções, processa informações 
directas que podem ser traduzidas em respostas cada vez mais competentes e 
elevadas, resultando em melhores desempenhos e posteriores desenvolvimentos de 
sentimentos e fidelizações pelas marcas h (Almeida, 2005).
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A integração de estratégias de identidade, actualmente, diz respeito ao branding, 
adoptado no sentido de aumentar a vantagem competitiva dos produtos e, a partir de 
questões ligadas à imagem, comunicá-los, sendo ao mesmo tempo o resultado do 
processo de ligação entre uma boa estratégia e uma boa criatividade (Neumeier, 2006).

Observando o conceito de branding emocional, Sergio Zyman, antigo executivo de 
marketing da Coca-cola, reforça a ideia de como as marcas assumiram desempenhar 
representações emocionais causadas pela experiência. As imagens mentais geradas 
entre o nosso organismo e os artefactos são sentimentos. ”Emotional branding is 
about building relationships; it is about giving a brand and a product long-term value. 
It is about sensorial experiences, designs that make you feel the product; designs that 
make you taste the product; designs that make you buy the product” 19 (Gobé, 2001, 
p. vii). Porém, é mais do que isso segundo a perspectiva de Marc Gobé:“emotional 
Branding is based on that unique trust that is established with an audience. It elevates 
purchases based on need to the realm of desire. The commitment to a product or 
an institution, the pride we feel upon receiving a wonderful gift of a brand we love or 
having a positive shopping experience in an inspiring environment where someone 
knows our name or brings an unexpected cup of coffee-these feelings are at the core 
of Emotional Branding” 20 (Gobé, 2001, p. ix).

Nada disto é exequível sem uma boa estrutura, qualquer marca assenta num 
sistema organizacional e esta é uma asserção que qualquer pessoa consente como 
indiscutível. Organizar é fundamental para qualquer actividade e imprescindível 
para o nascimento e crescimento de uma marca. Mas poucas são as vezes que 
pensamos que este modo de funcionar do mundo -pessoal e do mundo empresarial- 
é constituído pelas três vertentes sistémicas que se auto regulam.

19 
Tradução livre da autora. O branding emocional diz respeito à criação de relacionamentos; consiste em dar a uma marca e a um produto 

valor de longo prazo. Consiste em experiências sensoriais; designs que te fazem sentir o produto, designs que te fazem saborear o produto; 
designs que te fazem comprar o produto. (Gobé, 2001, p. vii)

20 
Tradução livre da autora. O branding emocional é baseado na confiança singular estabelecida com um público. Ele eleva as compras ba-

seadas em necessidade ao domínio do desejo. O compromisso com um produto ou uma instituição, o orgulho que sentimos ao receber um pre-
sente maravilhoso de uma marca que adoramos ou ter uma experiência de compra positiva em um ambiente inspirador onde alguém conhece 
nosso nome ou nos surpreende ao oferecer um café – todos esses sentimentos estão no cerne do Branding Emocional. (Gobé, 2001, p. ix)

h A noção da Evolução da Comunicação aqui representada, é providenciada pelo Prof. Pedro Almeida na sua 
dissertação designada “Identidade e marca”, referindo-se ao pensamento de Marty Neumeier como sua 
referência, a partir da sua obra “The Brand Gap – How to bridge the distance between business strategy and 
Design”.
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Esq. 6 Vertentes estruturais de uma organização ou marca. (Desenhado a partir de Olins, 2003)

As três vertentes enunciadas no esquema, embora independentes e provenientes 
de mundos diferenciadas, para se organizarem e sustentarem, funcionam 
como os órgãos vitais de um corpo. Se a vertente técnica e tecnológica pode ser 
comparada ao funcionamento dos órgãos (que desagua num saber fazer), então 
a vertente financeira e de gestão poderá ser equiparada ao sistema circulatório e 
neurológico (que se constitui numa fonte de energia). Assim sendo, o saber fazer 
e o saber gerir, terão como resultado um sistema produtivo com uma imagem 
sedutora, convergindo tudo –saber fazer, saber gerir, saber vender– para uma 
marca de sucesso.



semiótica 

Retomemos a frase do sub-capítulo Marcas e modelos de comunicação “tornar uma 
marca reconhecida, envolvendo narrativas e provocando experiências agradáveis, 
ajuda os clientes a mantê-la presente”. Esta frase concentra a essência de realidades 
conceptuais como signo ou sinal potenciador da arte de criar significado ou sentido.
A frase acima enunciada, embora perspectivada pelo conceito marca, e dizendo de 
outra forma, encerra já uma abordagem ao conceito semiótica. Aprofundemos, então, 
este conceito, assim como outros que naturalmente se agregam à Semiologia.

Em breves abordagens, diremos que, semiótica é:
- numa perspectiva linguística, é a ciência que se dedica ao estudo dos signos 
linguísticos – cada signo é uma unidade linguística mínima que possui um significante 
(imagem acústica) e um significado (conceito), indissociáveis e ligados por uma 
relação arbitrária;
- numa perspectiva de espaço e tempo, dedica-se ao estudo das mudanças de 
significação das palavras;
- numa perspectiva comunicacional, dedica-se ao estudo dos processos e sistemas 
que dotam os sinais – qualquer que seja a sua natureza – de potencialidades de comunicação.

A semiótica cobre, como se mostrou pela sua abrangência, áreas tão diversas como 
a Medicina, ao estudar os sintomas e sinais das doenças, ou como o designer, 
ao apreender os elementos e processos que superintendem a elaboração de 
comunicabilidade à marca escolhida para um determinado produto. “O significado é 
o motor central da lógica da marca e dos produtos. Esta centralização do significado, 
como formador de valor, implica necessariamente em um novo papel para a 
semiótica, deixando de ser meramente uma técnica instrumental para assumir a 
frente na revelação das camadas de significação das marcas e produtos (...)” (Branco, 2015, p. 1).

Assim, “recuperando o pensamento de Barthles, um designer deve entender esta 
linguagem e ter a capacidade de fazer que os produtos falem, pois na ordem das 
formas esta linguagem ressalta valores intuitivos que só podem ser reprodutíveis 
formalmente” (Barthles, 1985 as cited in Branco, 2015, p. 3).

Apenas como curiosidade, regista-se a etimologia desta palavra: do grego semeiotiké 
[sēmeîon (sinal) + tékhne (arte)], ou seja, a arte dos sinais.

design emocional | semiótica
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Na perspectiva semiótica e tendo como significante o material da marca (no nosso 
caso, têxteis-lar portugueses) e a marca Contar contos e acrescentar pontos – 
acreditamos que a possibilidade de criar significado advirá: 
- dos contos abordados serem tradicionais evocando automaticamente de forma 
positiva a infância de cada possível comprador;
- da potencialidade de continuar cada narrativa, concedendo ao público-alvo um novo 
estatuto de autor/co-autor;
- do fortalecimento afectivo que o produto proporcionará entre gerações;
- para um determinado público que valorize a tradição da cultura e da recuperação 
das tradições culturais no domínio do bordado e da estampagem. 

Estas quatro vertentes de elaboração de significado têm uma unidade 
predominantemente emotiva e este aspecto é garantia da criação de significado 
em termos semióticos. A marca passa a ter um significado que supera o serviço 
proveniente do produto (dormir em lençóis confortáveis).  

O sentido distintivo da marca funcionará quase seguramente por antecipação à 
qualidade e usabilidade dos seus produtos: o consumidor levará para casa um 
produto com um significado construído a partir do primeiro contacto. Assim, este 
é um evidente sinónimo, face à nossa perspectiva, de potencialidades atractivas e 
consequente acréscimo de valor à marca. 

Como reforço do referido anteriormente, no capítulo Semiótica gráfica, o autor 
Joan Costa (2011, p. 57), esclarece como a experiência empírica e elaboração de 
significados funcionam. Passamos a citá-lo: “Tudo o que percebemos pode significar 
para nós algo ausente: as nuvens cinzentas significam chuva, os ramos agitados 
significam vento, as folhas que cobrem o chão significam Outono, etc. De um modo 
diferente, as mensagens também significam coisas ausentes. Os significados 
anteriores não são comunicados, mas deduzidos pelos homens em função da 
sua experiência empírica. Em contrapartida, os significados que as mensagens 
transportam foram elaborados expressamente e induzidos e comunicados através do design”.
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Fig.15 

Relâmpago = Tempestade? 
 Fotografia de Vitor Murta, 2013 
 em Rua dos Namorados, Cantanhede

Fig.16 
Figura alusiva à formação de significados

  Desenho de Charles Martin, 1961
  (Fletcher, 2001, p. 164)
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“
(…) proving that the Earth’s climate 

is changing from human actions 
... is like statistically ‘proving’ 
the pavement exists after you 

have jumped out of a 30-storey 
building. After each floor your 
analysis would say ‘so far – so 

good’ and then, at the pavement, 
all uncertainty is removed.

” 
Jonathan Chapman, 2015
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Fig.17 
Ilustração de Dinara Mirtalipova, 2014

 Fonte: https://www.mirdinara.com
 Bordado e fotografado pela autora



sustentabilidade 

A comunicação de informações que permitam compreender a sustentabilidade 
de um produto é essencial para incentivar ao diálogo entre produtores e 
consumidores para a valorização de um determinado território, sendo que esta é 
uma componente fulcral para o processo de escolha e apreciação da qualidade 
(Krucken, 2009). Após a primeira e segunda revolução industrial, o desenvolvimento 
de produtos têm-se centrado em questões relacionadas com os modelos de 
produção e de consumo e, actualmente, os limites ambientais começam a ser 
tidos em conta, onde o design é colocado em papel de evidência. Esta abordagem 
consiste no modo como as marcas argumentam os seus produtos, comunicando as 
suas preocupações de consciencialização social, cultural e ética a partir do uso de 
processos e materiais sustentáveis. 

Sublinhando o pensamento de kate Flecher no capítulo “Clothes that Connect” em 
“Designers, visionaries and other stories: a collection of sustainable design essays” 
a colisão pluralista de incutir novos significados e valores na área do comportamento 
humano é o ponto de partida para uma abordagem cultural do design mais vasta 
e mista, a partir da qual o design ganha um novo vigor e na qual são questionados 
e perscrutados novos modos de trabalhar e resolver questões que influenciam 
significativamente todas as fases do processo inerente ao projecto, desde o pensar ao 
fazer (Gant & Chapman, 2007, pp. 118–132). Esta abordagem passa pela inclusão do 
termo sustentabilidade no modo de projectar os artefactos, criando novas ideias de 
bem estar e estratégias para as alcançar. 

A urgência desta situação é relatada em “The stern review on the economics of 
climate change” que descreve como a magnitude do consumo e a apresentação de 
produtos dispostos para consumo tem aumentado a uma velocidade incontrolável.

“(...) If no action is taken to reduce emissions, the concentration of greenhouse 
gases in the atmosphere could reach double its pre-industrial level as early as 
2035, virtually committing us to a global average temperature rise of over 2°C. (...) 
There would be more than a 50% chance that the temperature rise would exceed 
5°C in the longer term. This rise would be very dangerous indeed; it is equivalent to 
the change in average temperatures from the last ice age to today. Such a radical 
change in the physical geography of the world must lead to major changes in 
human geography – where people live and how they live their lives.” 21 (Stern, 2006, p. 38)

72



contar contos e acrescentar pontos: contributos do design em diálogo com o artesanato, para a significação dos têxteis portugueses

Neste sentido, foi na sequência de uma auditoria realizada pelas Nações Unidas em 
2007, na qual foram envolvidos 1400 cientistas, que concluíram que a nossa própria 
sobrevivência está em risco em consequência da velocidade com que o Homem está a 
usar os recursos nos últimos 20 anos (UNEP, 2007).

“We lead a resource-hungry existence, taking out a great deal 
more from the Earth than we put back in.”  22 (Chapman, 2015, p. 7)

Fomos afortunados o suficiente para herdar uma reserva de capital natural com 3.8 
mil milhões de anos, no entanto, dado o volume actual de consumo, prevê-se que é 
improvável que reste muito até ao fim deste mesmo século. Desde meados do século 
XVIII, foi destruída mais natureza do que toda a existência do ser humano até essa 
data. E só nos últimos 50 anos, o ser humano desgastou um quarto do solo e destruiu 
um terço das suas florestas. Em suma, um terço dos recursos do planeta foram 
consumidos nas últimas quatro décadas (Lovins, Lovins, & Hawken, 1999, p. 12).

Ao observarmos os dados científicos referentes às práticas ineficazes e insustentáveis 
que o Homem tem executado, compreendemos a necessidade de mudança e de 
induzir mais consciencialização na forma como entendemos, condicionamos e 
criamos o mundo em que habitamos. Face a esta análise, introduzimos o tema da 
durabilidade dos artefactos. Actualmente, a minimização deliberada do tempo de vida 
de um produto tornou-se comum, estando relacionada não só com a redução dos 
custos na produção, mas também pela constante mudança da moda, do design e, por 
fim, para conseguir acompanhar a concorrência dos preços do mercado. 

“(...) Until recently, sustainable design methodologies seldom engaged with the 
more fundamental questions such as the meaning and place of products in our 
lives, and the contribution of material goods to what might be broadly termed the 
human endeavour.” 23 (Walker, 2006, p. 151)

21 Tradução livre da autora. (...) se nenhuma acção for realizada para diminuir as emissões, a concentração de gases de estufa pode atingir o 
dobro do nível pré-industrial até 2035, aumentando a temperatura média global em 2 graus Celcius. (...) Há uma probabilidade de 50% de au-
mento da temperatura superior a 5 graus Celcius a longo prazo. Este aumento seria devastador, é equivalente à diferença de temperatura entre 
a última era do gelo e os dias de hoje. Uma mudança tão radical na geografia física iria levar a grandes mudanças na geografia humana – onde 
as pessoas vivem e como vivem as suas vidas (Stern, 2006, p. 38).

22 
Tradução livre da autora. Nós levamos a existência de recursos como um grande negócio, tirando mais da terra do que colocamos de volta. 

(Chapman, 2015, p. 7)

23 
Tradução livre da autora. (...) até recentemente, as metodologias do design sustentável raramente foram abordadas tendo em conta ques-

tões mais fundamentais como o significado e o papel dos produtos nas nossas vidas, e a contribuição de bens materiais para o nosso próprio 
comportamento de uma forma mais ampla (Walker, 2006, p. 151). 73



Para além disto, com a factual crise, os consumidores perderam o poder de 
compra e já reflectem sobre as suas aquisições, deixando de se deslumbrar 
com as soluções que as marcas e empresas ostentam. Face a esta análise, 
consideramos que conceitos como a comunicação, a comoção, a sensação e até 
a história e origem dos materiais, e dos processos (alguns dos quais até então 
não eram abordados), podem contribuir, de forma positiva, para a experiência dos 
consumidores e inclusive para o seu próprio comportamento. 

Na realidade trata-se de um ciclo: estes princípios inseridos nas metodologias 
do design, utilizados na projecção e posterior produção dos artefactos pelas 
empresas, influenciam a experiência dos consumidores, proporcionando-lhes 
melhor qualidade de vida (física e emocional) e, por sua vez, com a sua fidelização 
ao produto, serviço e respectiva marca, esta também progride em prol das 
pessoas e expande-se como organização (a si e ao sector que representa). 

Associando-nos naturalmente à lógica dos mercados actuais, detemos portanto 
três preocupações: os consumidores, a indústria e a empresa, que pode e deve 
ser auxiliada pelo design, como factor cooperante na competitividade. Pois, dado 
que as firmas defrontam dias difíceis, carecem de melhorias no que diz respeito 
à capacidade de singularidade e disparidade, delineando estrategicamente 
no processo, um plano que antecede a fase do desenho, com a finalidade de 
desenvolver artefactos nos quais deverão ser incutidos novos significados e novos 
valores, sendo também, oportuno interceder no serviço que é prestado ao longo 
do ciclo de vida dos produtos. 

Cada vez mais, somos mediados electronicamente e não é novidade que os 
aparelhos cada vez mais avançados tecnologicamente servem para, praticamente, 
regular e dominar todas as permutas das nossas vidas e todo o agir humano. 
Nesta perspectiva, com o passar do tempo a interacção de humano-humano tem 
vindo a ser substituída por uma cultura de humano-produto, prejudicando o nosso 
desenvolvimento e comportamento. Jonathan Chapman descreve os produtos 
contemporâneos como desenhados de forma vazia e submissa para responder 
aos nossos comandos num estado de neutralidade, resultando em stress e 
tecnofobia (Chapman, 2009, pp. 30–31). 

Com a finalidade de perceber como a redução do tempo de vida dos produtos se 
tornou tão trivial nos dias de hoje – em parte pela necessidade de acompanhar 
as constantes mudanças, por outro lado, por parte das organizações, devido 74
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à necessidade de acompanhar o mercado altamente competitivo – foi estudada a 
introdução do termo londrino planned obsolecence, termo popularizado por Packard 
no seu Livro The Waste Markers.

As duas teorias designadas de obsoleto funcional e de obsoleto psicológico defendem 
que não era ético reduzir deliberadamente o tempo de vida dos produtos, não só como 
meio de manipulação para aumentar os lucros, como pelo choque ecológico causado 
pelo consumismo supérfluo . Em harmonia, Slade protege a ideia de que o facto de 
escolhermos que os produtos devem ter pouca duração de vida, pode significar que 
estaremos a tornar o nosso tempo de vida mais curto também e com consequências 
bastante temerárias no futuro (próximo) (Slade, 2007, pp. 80–81).
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De acordo com Chapman, os bens materiais são símbolos daquilo que somos, o que 
fomos e o que estamos a tentar ser, no fundo, somos atraídos para objectos de posse 
aos quais, de forma involuntária, queremos pertencer; e interpreta que os produtos 
não são meramente funcionais, mas fornecem importantes sinais e indicadores das 
relações humanas. 

“We become familiar with their greatness and as a direct consequence, our 
expectation of greatness itself subsequently increases; adoration rapidly mutates 
into a resentment of a past that is now outdated and obsolete. This common 
phenomenon of an individual evolving and outgrowing a static product yields 
intensely destructive implications for the sustainability of consumerism.” 24 
(Chapman, 2009, p. 34)

Servi-mo-nos, partindo destes ecléticos princípios no sentido que definem os autores 
e com os quais pactuo, para suportar a ideia de que considero a sustentabilidade 
através do design, um passo e um caminho importante para projectar artefactos 
contemporâneos. Advogo o pensamento holístico no projecto, aplicando tecnologias 
e materiais ambientalmente responsáveis, que implementem exemplos de consumo 
mais sustentável, com a intenção de contribuir para o aumento da consciência dos 
impactos ambientais e sociais (que os produtos e serviços têm causado a partir dos 
padrões de consumo e estilos de vida que temos levado), e influenciar em escolhas 
que possam cooperar para a ampliação da durabilidade dos produtos, tanto pela 
longevidade dos materiais, como das emoções que eles nos suscitam.

Salientamos este tema, reforçando o pensamento testemunho da “Agenda 21 e 
Carta da Terra”, que o desenvolvimento sustentável é fundamental para o equilíbrio 
e para que possamos satisfazer as necessidades do presente com integridade, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer também as 
suas, desfrutando responsavelmente da beleza do mundo e devolvendo às futuras 
linhagens, o planeta Terra melhor do que o recebemos (Gadotti, 1992, p. 3).

24 
Tradução livre da autora. Tornamo-nos familiarizados com a sua grandiosidade como uma consequência directa, as nossas expectativas de 

grandeza aumentam subsequentemente, a adoração rapidamente se transforma num ressentimento do passado que agora é ultrapassado ou 
obsoleto. Este fenómeno comum de um desenvolvimento individual e aumento de um produto acarreta implicações destrutivas para a sustenta-
bilidade do consumismo. (Chapman, 2009, p. 34) 77

Fig.18 
“Lifestyle” 

  Fotografia de autor desconhecido
  Fonte: https://www.liveforhumanity.net



experiência e perspectivas do consumidor para a qualidade percebida

As marcas dizem respeito às emoções e é a partir das emoções que elas transmitem 
que as sentenciamos, que as consideramos ou não importantes, conferindo-lhes 
papéis significantes das nossas respostas emocionais, motivo pelo qual elas são tão 
importantes no mundo comercial (Norman, 2004, p. 60). Este raciocínio comporta a 
experiência, isto é, no nosso entendimento, as emoções desencadeadas remetem 
para a criação de uma experiência que por sua vez é memorizada por nós e, deste 
modo, o sucesso e a qualidade dos artefactos depende essencialmente da avaliação e 
apreciação dessa mesma experiência. 

design emocional | experiência e perspectivas do consumidor para a qualidade percebida
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Esq. 7 Qualidade percebida: relação entre expectativa e experiência. 
(Desenhado a partir de Kruken, 2009)

As dimensões da valorização dos produtos são realçadas por Lia Krucken (2009, 
pp. 26–27), ao distinguir os três momentos envolvidos na percepção de qualidade. 
Em primeiro lugar detemos a acção antecedente ao consumo onde é manifestada 
a “qualidade esperada”, posteriormente podemos falar em “qualidade 
experimentada” e o resultado da experiência é denominada de “qualidade 
percebida”. Consequentemente, a “qualidade percebida” motiva a noção de valor 
de um produto ou serviço, produtos e serviços estes com os quais estabelecemos 
confiança, seja relativamente a eles, seja relativamente à sua origem e ao local 
onde é comercializado.

A importância dos artefactos é então apresentada pela autora como resultante do 
conjunto de dimensões funcionais, emocionais, ambientais, simbólicas e culturais, sociais 
e, por fim, económicas. As questões ecológicas e comerciais devem ser contestadas e 
debatidas, porque elas potenciam os produtos, de modo a que estes disponham de um 
tempo de vida mais longo, com a finalidade de oferecer modos de produção e consumo 
mais sustentáveis (Chapman, 2009, p. 32).  A atribuição de valor e de qualidade a um 
produto é complexa e é necessário adoptar, para além da compreensão do sistema de 
produção, uma abordagem holística e ampla que envolva o território e os saberes das 
comunidades, pois a história é cada vez mais relevante, tanto na narrativa que é criada em 
sua volta como pelo facto de ser o fio condutor para compreender o que liga a qualidade 
do produto, ao território e ao modo como foi gerado.  O valor funcional ou utilitário (de 
carácter objectivo) diz respeito às qualidades intrínsecas do produto, sejam elas de 
nível ergonómico, mensuradas a partir das propriedades e da composição, ou da 
segurança e apropriação do seu uso. O valor emocional (de índole subjectivo) agrega 
intuitos afectivos ligados às percepções sensoriais (visão, audição, tacto, paladar, 
olfacto) e aos sentimentos causados pela aquisição e utilização do produto, bem 
como, pela memória que estabelece, seja positiva ou negativa. O valor ambiental 
está relacionado com o uso responsável e sustentável de recursos naturais. O valor 
simbólico e cultural (vincula-se a partir da relação com as restantes cinco dimensões 
de qualidade), diz respeito à importância do produto na tradição, na cultura, e a 
significados que evoca; está associado ao desejo de manifestar a identidade social, 
pertença a grupos e posicionamento; é fortemente influenciado pelo contexto 
sociocultural (época e local) e também por influências contemporâneas que podem 
modificar a condição de interpretação do produto num referencial estético. O valor 
social está relacionado com os aspectos sociais que interpõem os processos de 
produção, comercialização e consumo dos produtos, onde os valores morais dos 79



cidadãos, o desempenho e reputação das empresas na sociedade também se 
incluem. O valor económico (de carácter objectivo) fundamenta-se na relação custo/
benefício em questões monetárias (Krucken, 2009). É importante também salientar, 
numa perspectiva análoga à de Lia Krucken, o estudo experimentali que Jonathan 
Chapman conduziu, no qual foram analisados 2154 sujeitos e a sua relação com 
objectos domésticos. O resultado deste estudo, isto é, o valor que lhes é atribuído, 
assenta sobre 6 temas empíricos experimentais sendo eles a narrativa, quebra de 
ligação, superfície, ligação, ficção e consciência. 

Esq. 8 Temas empíricos experimentais (Desenhado a partir de Chapman, 2008)

A narrativa com 24% atingiu a maioria dos interrogados com 526 respostas. 
Jonathan Chapman destacou que desses 526, curiosamente 341 tinham recebido 
o produto como presente. Outro termo em que os interrogados atribuíram aos 
objectos valor afectivo foi o de ligação com 16%. Todas as restantes respostas, 
cerca 84%, e portanto a proporção maior, dizem respeito a valores não emocionais.

A narrativa (narrative, 24%) diz respeito à relação ou história individual estabelecida 
entre os utilizadores e os produtos e está usualmente relacionada com, quando, onde, 
como e com quem os comprou. A quebra de ligação (detachment, 23%), como o próprio 
nome indica, refere-se à circunstância em que os usuários não possuem qualquer tipo 
de vínculo emocional, desenvolvendo baixas expectativas o que, de certo modo, pode ser 
considerado benéfico sendo que não desenvolvem requisitos emocionais (o autor refere 
também que esta ligação pode ser contra-produtiva, dado que pode elevar o nível de 

i Estudo empírico apresentado a 4 de Fevereiro de 2008 em “House of the Lord”, examinado pelo comité da 
Ciência e Tecnologia como parte do “Enquiry into Waste Reduction” e descrito no documento “Emotionally 
Durable Design: Sustaining Relationships between Users and Domestic electronic products. (PhD thesis)”.80
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25 
Tradução livre da autora. O processo de consumo é motivado por linhas-guia emocionais e complexas, (...) é uma jornada ao encontro do 

seu ideal (ou desejado) que, através de ciclos viciosos de desejo e desilusão, se torna um processo infinito de destruição em série. Artefactos 
materiais podem ser descritos como ilustrações das aspirações individuais de cada um e definem-nos existencialmente. Como tal, os bens 
materiais são símbolos daquilo que somos, o que fomos e o que estamos a tentar ser (...). Os bens materiais que possuis significam o destino 
que persegues. (Chapman, 2008, p. 30)

expectativas até um ponto em que dificilmente será alcançável). A superfície (surface, 
23%) cinge o envelhecimento do manufacto, que ao longo do tempo desenvolve um 
carácter tangível através do seu uso (ou ausência dele). A ligação (attachment, 16%) 
resume a forte conexão emocional que os utilizadores sentem pelo artefacto, pelo serviço 
que ele proporciona, a informação que transporta e o significado que possui. A partir da 
ficção (fiction, 7%) os utilizadores encantam-se pelo produto porque estão na etapa de 
exploração e descoberta, e portanto na fase em que ainda não o percebem inteiramente 
(isto acontece normalmente quando foi comprado recentemente). Por fim, a consciência 
(consciousness, 7%) diz respeito à interacção gradual, que se alcança apenas com o uso 
regular e na qual o produto é interpretado como autónomo, e pela sua própria vontade 
(Chapman, 2008, pp. 148–149). O objectivo de Chapman (2008, p. 148) era, a partir 
destes resultados, fornecer aos designers um caminho conceptual que lhes permitisse 
envolver e resolver questões salientes de durabilidade emocional para um design mais 
estável. Para tal, as suas trajectórias definidas teriam de facultar uma exploração 
mais estruturada e focada. A criação da base de projecto salienta assim os seis pontos 
empíricos (narrativa, quebra de ligação, superfície, ligação, ficção e consciência), com 
termos relacionados com o paradigma e respectiva linguagem para o articular de forma 
mais clara, sobre o fenómeno imaterial que influencia a longevidade do produto. Dentro 
do contexto, outro propósito seria observar formas através das quais os produtos e 
processos de produção conseguem ser concebidos de forma mais sustentável.

“The process of consumption is motivated by complex emotional drivers, (…) it is 
a journey towards the ideal (or desired) self, that, through cyclical loops of desire 
and disappointment, becomes a seemingly endless process of serial destruction. 
Material artifacts may thus be described as illustrative of an individual’s aspirations 
and serve to define us existentially. As such, possessions are symbols of what we 
are, what we have been, and what we are attempting to become (…). The material 
you possess signifies the destiny you chase.” 25  (Chapman, 2008, p. 30)

Tendências e indicadores apontam deste modo para que os consumidores sejam 
aliciados para objectos de posse aos quais, de uma forma subliminar, desejam 
pertencer, o que traduz a existência da incorporação de significados por eles 
transmitidos. Assim sendo, os produtos não são unicamente funcionais, mas facultam 
importantes sinais e indícios das relações humanas.
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“
(...) a cultura, o pensamento, 

as criações do povo 
português não estão só nos 

níveis eruditos (...) mas também 
no homem anónimo, talvez 

analfabeto – repositório do saber 
mais antigo (...) onde nós fomos 

beber ensinamentos, e de que 
proclamamos a realidade, 

o valor, a natureza 
e a beleza genuína.

” 
Ernesto Veiga de Oliveira
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Sing, clear-voiced Muse, of Hephaestusj famed for inventions. With bright-eyed 
Athene he taught men glorious crafts throughout the world, – men who before used 
to dwell in caves in the mountains like wild beasts. But now that they have learned 
crafts through Hephaestus the famed worker, easily they live a peaceful life in their 
own houses the whole year round.” 26 (Evelyn-White, 1914, p. 447)

É interessante a arcaica menção sobre Hefesto, que propõe que o artesanato, 
mais do que ocupar-se da exploração técnica, tira partido de ferramentas para um 
bem colectivo. Eras houve em que as normas sociais se sobrepunham aos dotes 
individuais, acompanhando e facilitando a transmissão de conhecimentos tácitos 
entre povos e gerações. Nesta dinâmica, foi-se refinando o domínio e arte do ofício, 
passando de pais para filhos. Assim, compreendemos que Deus Hefesto seja ilustre, 
não pelos feitos que ideou segundo profere a história, mas essencialmente por ser 
referência, embora mitológica, no que diz respeito à união da mente e da habilidade 
das mãos – nos processos artesanais – resultando na exploração de conhecimentos 
antigos que nos permitiram evoluir e gerar uma sociedade hodiernamente civilizada e 
cativa na comodidade. Mas esta é uma realidade que ainda hoje nos acompanha:

“Através do estudo da história do artesanato, será possível observar a milenar 
relação entre artesanato e território, compreendendo o significado da relação 
das pessoas com a matéria, transformando e adaptando essa mesma matéria de 
acordo com as suas necessidades quotidianas. Aqui se incluem necessidades de 
carácter vital, emocional, simbólicas, entre outras.” (Albino, 2012, p. XV)

De forma geral o artesanato cobre toda e qualquer actividade que exige uma 
habilidade específica, tanto pelo domínio das artes e actividades manuais, como pela 
emancipação individual, de um modo ecuménico. Também na perspectiva comercial 
– desde a escolha das matérias primas à concepção, transformação e produção e 
posterior comercialização – o artesão é senhor da técnica e determina o negócio. 

26 
Tradução livre da autora. Canta, musa de voz límpida, para Hephaestus famoso pelas invenções. Com o olho brilhante de Atena ele ensinou 

as artes da manufactura por todo o mundo, – homem, que antes tinha sido usado para escavar em grutas nas montanhas como bestas selva-
gens. Mas agora que eles aprenderam as manufacturas através de Hephaestus, o famoso trabalhador, facilmente eles vivem uma vida pacífica 
nas suas casas o ano inteiro. (Evelyn-White, 1914, p. 447)

j Hephaestus é um Deus da mitologia grega, conhecido como o Deus dos ferreiros, do fogo, dos metais, dos 
artesãos e dos escultores. 
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O engenho e mestria de cada artesão – apropriadamente designadas como 
“habilidades artesanais” de lugares por Cláudia Albino (2012, p. XVI) – foi 
acrescentando saberes transmitidos de geração em geração, formando-se, assim, 
uma rede de conhecimentos e serviços associados ao próprio artesão e ao artesanato. 
Essas habilidades interligam conhecimento ancestral que está constantemente no 
dinamismo de busca da perfeição estética e da funcionalidade, passando também 
pela incorporação da inovação tecnológicak. A integração destas perspectivas 
conferem ao produto final fruto do artesanato e das habilidades artesanais, uma 
dimensão simbólica na perspectiva de uma vida com mais qualidade e mais 
sociabilidade. Não é de ignorar a dimensão da realização pessoal do artesão e da 
integração cultural que o seu artefacto proporciona. 

Na extensão deste conceito, existem essencialidades intrínsecas e extrínsecas 
de que são exemplos aspectos como: criatividade (dimensão pessoal de cada 
artesão), funcionalidade (dimensão adquirida pela procura de solucionar problemas 
e satisfazer necessidades), e manufactura (perícia na manipulação pelas mãos e 
habilidade de fazer as coisas). Embora o termo sugira um modo de vida que definhou 
com a era da sociedade industrial, a verdade é que, mais do que isso, ele perpectua-
-se porque “«Artesanía» designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de 
realizar bien una tarea” 27 (Sennett, 2009, p. 12).

O artesanato também se encontra em áreas distintas e que tradicionalmente não 
são consideradas artesanais independentemente dos graus de complexidade a 
que são propensos, mas é fácil verificar que os princípios anteriormente indicados 
se validam numa vasta pluralidade de seres, de profissões e de negócios: “es 
aplicable al programador informático, al médico y al artista (...) la albañilería, la 
cocina, el diseño de un patio de recreo, la ejecución musical al violonchelo (...) o el 
ejercicio de la paternidad, entendida como cuidado y atención de los hijos, mejora 
cuando se practica como oficio cualificado, lo mismo que la ciudadanía” 28 (Sennett, 
2009, p. 12). Uma vez que em todos estes campos, o artesanato se centraliza em 
circunstâncias objectivas da sua própria especificidade, vai para além do trabalho 

k Inovação tecnológica, neste contexto, implica o domínio e perícia subentendida das técnicas que envolvem 
o conhecimento prático de produzir algo e não se reduz à alta tecnologia. 

27 
Tradução livre da autora. «Artesanato» designa um impulso humano duradouro e básico, o desejo de realizar bem uma tarefa. (Sennett, 

2009, p. 12)

28 
Tradução livre da autora. (...) é aplicável ao programador informático, ao médico e ao artista“, “à alvenaria, à culinária, à projecção de um 

pátio de recreio, à execução musical do violoncelo“, “ou ao exercício da paternidade, entendida como o cuidado e atenção das crianças, que 
melhora quando praticada como um ofício qualificado, bem como a cidadania (Sennett, 2009, p. 12). 87



manual especializado, trata-se na particular relação entre o pensamento e a mão, 
dado que todo e qualquer artesão mantém um diálogo entre a sua prática concreta 
e o pensamento, diálogo este que progride na consequente descoberta de soluções 
estreitamente interligadas à resolução de problemas. Contudo, em harmonia 
com as dimensões espaço e tempo em que nos encontramos, consideramos o 
artesanato um engenho tradicional, uma vez que ele se integra num conjunto 
de conhecimentos e práticas intemporais, e dado que muitos dos seus produtos 
deixaram de ter valor de uso. Face a isto, Cláudia Albino (2012, p. XVI) propõe-nos 
que “é nas suas práticas processuais que encontra hoje a sua maior pertinência” 
referindo-se às habilidades artesanais, “oriundas do conhecimento antigo, como 
ainda construtoras de soluções endógenas”, ao que me questiono - e artísticas?

“O artesanato é uma arte e o artesão um artista: com os pés mergulhados na 
seiva da Natureza e olhando criativamente para os produtos natos, é concebida a 
arte do artesão num contacto tácito mas obrigatório e, à semelhança de Anteul, a 
seiva transforma-se em sangue que alimenta a arte, acrescenta a vida e eleva o 
espírito.” (numa conversa de café com Fernanda Reigota)

A afinidade entre Anteu e a sua mãe Terra é similarmente proclamada na poesia 
de Torga, que defende que o Homem deve unificar-se com a Terra, ser-lhe leal e 
realizar-se no mundo, mantendo o autor a crença nos seus poderes terapêuticos e 
acreditando que ela possui o domínio da cura para todos os seus males. 

“E o seu apego à terra fá-lo evocar o mito de Anteu e declarar, em Diário XI, que: 
‘De todos os mitos de que tenho notícia, é o de Anteu que mais admiro e mais vezes 
ponho à prova, sem me esquecer, evidentemente, de deduzir o tamanho do gigante 
à escala humana, e o corpo divino da Terra olímpicam ao chão natural de Trás-os-
Montes. [...] Sempre que, prestes a sucumbir ao morbo do desalento, toco uma destas 
fragas, todas as energias perdidas começam de novo a correr-me nas veias. É como 
se recebesse instantaneamente uma transfusão de seiva. Sei, contudo, que o prodígio 
não aconteceria sem a força amorosa do meu apelo, que as virtudes terapêuticas da 
fonte estão também na certeza da sede de quem bebe’”. (Carreiro, 2016)

l Anteu é uma figura da mitologia grega, filho de Posídon (deus do Mar) e de Gaia (deusa da Terra). O 
gigante mantinha-se tão forte enquanto estava em contacto com a Mãe-Terra (Gaia) que inevitavelmente 
todos os que se aproximavam da Costa Líbia eram derrotados. Contudo, e após Hércules ter descoberto a 
origem da sua robustez e valentia, num confronto derrotou Anteu, levantando-o do chão, e impedindo-o de 
sugar a energia que o alimentava. 

m Relativo ao Monte Olimpo, morada dos principais deuses do panteão grego. 88
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REGRESSO
  

Regresso às fragas de onde me roubaram.
Ah! minha serra, minha dura infância!
Como os rijos carvalhos me acenaram,
Mal eu surgi, cansado, na distância!
 
Cantava cada fonte à sua porta: 
O poeta voltou!
Atrás ia ficando a terra morta
Dos versos que o desterro esfarelou.
 
Depois o céu abriu-se num sorriso,
E eu deitei-me no colo dos penedos
A contar aventuras e segredos
Aos deuses do meu velho paraíso.

                                                                   (Diário VI) Miguel Torgan

n ”Assim sendo, o regresso à terra-mãe equivale à recuperação de forças, fazendo-o feliz, satisfeito como 
se estivesse no paraíso. A sua terra é o seu céu (terra como expressão de céu). Tal como Anteu que recebia 
energia e forças da sua mãe terra, assim é o poeta que ao contactar com a sua terra restabelece a sua 
força anímica.” (Carreiro, 2016) 89
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artesanato e produção industrial

O rural é um antibiótico de largo espectro para todas as 
nostalgias e incompreensões do mundo de hoje. (Domingues, 2015, p. 96)

Até à época do Renascimento o único processo de criação conhecido era o manual, 
pela inexistência de projecto como um desígnio que precede a própria produção. 
Desde então, o que distingue o artesanato da produção industrial é o domínio 
integral do ciclo completo do processo por parte do artesão, ou seja, este domina 
integralmente cada fase do processo com recurso às suas ferramentas a partir da 
tecnicidade tradicional. Por sua vez, na produção industrial, predomina a tecnicidade 
moderna, onde há fases de automatismo e a tecnologia é mais avançada. 

O trabalhador artesanal comanda mental e tecnicamente os instrumentos que 
manuseia, ao passo que o trabalhador do processo industrial está ao serviço da 
manipulação que a máquina faz dos objectos. Tendo em mente esta disparidade nos 
procedimentos artesanal e industrial, pode-se afirmar que o artesão se enquadra 
num sistema económico, mas é essencialmente detentor de valores de índole 
cultural, social e histórico de forma contínua, douto na perspectiva do peculiar, 
da genuinidade, da singularidade, sob o estatuto de obra artística, sensível e 
original (Providência, 2012a, p. 17). O trabalhador industrial não está integrado no 
desenvolvimento de modos de sensibilidade e património humanitário, ele não é 
somente mais do que uma peça da máquina que está a servir. 

Sem recurso ao desenho, no projecto e no delineamento antecipado ao objecto, o 
artesão constrói as suas próprias ferramentas, explorando-as como principal fonte 
de forma, traçando um processo complexo contínuo e mental que se estabelece 
ao mesmo tempo. Assim, o desenho, imagético ou não, mesmo que se posicione à 
frente da concepção dos artefactos, acompanha-a. No processo industrial – onde 
predominam as máquinas cibernéticas, automáticas ou robotizadas – o desenho é 
um processo que se configura previamente. É evidente que em processos manuais 
repetitivos, o artesanato aproxima-se da máquina, desenvolvendo uma espécie de 
processo mentalmente industrial.

Pensado a partir do design(er), segundo Francisco Providência (2012a, p. 17), o 
artesanato é, assim, remetido para precedentes ancestrais que, à mercê da baixa 
tecnologia, produz materiais verdadeiros, com uma rudeza que é vista como a 
sua própria beleza, invocando tempos arcaicos de que já não há senão memória 90
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ficcionada. Para o autor, o artesanato é enfatizado no início do séc. XX como expressão 
de autenticidade da cultura popular, como domínio artístico dificilmente replicável pela 
máquina e como expressão nostálgica de um tempo vencido pela industrialização moderna. 
A inclusão de contributos artesanais na produção industrial aponta para as seguintes 
situações: marcas que acrescentam valor aos produtos pelos processos de fabrico 
artesanal (porque a valia e estima pela marca assim o justifica, ou porque nichos de 
mercados carecem de maior qualidade técnica); aspectos pontuais de artesanato 
tradicional que são integrados em objectos produzidos industrialmente (desde as 
técnicas de cestaria aplicadas em mobiliário, ao uso de cerâmica, ou artefactos que 
contêm partes de pele, bordados, vidros e cristais, ou seja, um campo enorme para 
explorar de dimensões que o maquinismo transporta do artesanato e das quais se 
apropria); dimensões conceptuais oriundas do artesanato que a indústria vai buscar e 
procura agregar ao seu ciclo de produção.

A verdade é que o trabalho manual aparenta ser compassivamente insustentável 
quando confrontado com as qualidades da máquina, originando casos de produção 
em regime de subcontratação e circunstâncias em que continuam a subsistir à custa 
da exploração de mão de obra barata, quer seja o caso dos tapetes confeccionados 
em Arraiolos ou na China, quer seja o caso dos bordados concebidos nos Açores e na 
Madeira, ou no Vietname.

Contudo, estas duas histórias de vida, a do artesanato e a da industrialização, 
são deveras controversas em relação aos objectos artesanais de cariz cultural e 
situados num tempo muito anterior ao que nos encontramos como o “Lenço dos 
Namorados” que –quer seja este executado à mão, quer seja feito mecanicamente 
com a intervenção da máquina de bordar electrónica– o autor Francisco Providência 
problematiza a sua reprodução, designando-a como “mercadorização do artesanato”. 
Sintam-se desafiados com as interpelações que levanta, questionando “(...) que 
sentido tem hoje reproduzir (de forma manual e descontextualizada) um ‘lenço de 
namorado’ de Vila Verde? Clonar essa peça da cultura popular produzida como um 
objecto existencial, único, testemunho de compromisso amoroso que encerrava 
a promessa de dedicação e afecto para o resto da vida, construído nos parcos 
momentos de intimidade que sobejavam entre o extenuante trabalho no campo e o 
direito a dormir? Que outro sentido poderá ter a sua reprodução mecânica, se não o 
de banalizar a vida, reduzindo-a à condição de mercadoria (pela mercadorização do 
artesanato)?” . O autor problematiza mas não responde, cremos que a aniquilação das 
duas produções, na verdade, conduziria ao desaparecimento das técnicas e das peças, 
sendo o artesanato enquadrado a nível social, cultural e temporal. 91



“Quero crer que a coisa é bem mais simples: queremos 
antídotos para tudo o que é banalização, a globalização, o 
descartável, o desenraizamento, a velocidade, o anonimato, 
a híper-tecnologia, o excesso de mercantilização do tudo se 
vende; queremos um antídoto ou um freio para a vertigem 
da modernização e do seu desencanto” e “(...) fixar um 
imaginário contrário a tudo o que se pensa que seja o lado 
predatório do mundo em que vivemos:
- contra a voragem infinita da tecnologia – o artífice, o 
artesão, o fazer passar os objectos pelas mãos; 
- contra o autómato, a repetição infinita, a série – o valor do 
objecto único;
- contra a natureza-sintética – os materiais de sempre, a 
espessura da sua historicidade e do imaginário que contêm; 
- contra o aviltamento do trabalho impessoal dos tempos 
modernos – a ética e a emoção do saber fazer do artífice, do 
seu pensamento e da sua mão;
- contra a normalização e a rotina – o empenhamento e a 
satisfação de fazer bem;
- contra o trabalho como opressão – o trabalho como fonte 
de felicidade, de auto-satisfação e de marcação de um lugar 
na sociedade.” (Domingues, 2015, pp. 96–97)

De qualquer modo, a questão significativa que propomos para reflexão é a ideia de 
um mundo cujo bem-estar, mais do que dos bens materiais, dependa das pessoas 
(Thackara, 2005). Considerando que a ética e a responsabilidade possam caminhar 
transversalmente em relação à inovação tecnológica e industrial, Thackara interpela 
um conjunto de princípios intrínsecos ao que chama de “design mindfulness” que 
aqui destacamos: 

“- Think about the consequences of design actions before we take them and pay 
close attention to the natural, industrial, and cultural systems that are the context 
of our design actions;
- Consider material and energy flows in all the systems we design;
- Give priority to human agency and not treat humans as a ‘factor’ in some bigger 
picture;
- Deliver value to people—not deliver people to systems;
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- Treat ‘‘content’’ as something we do, not something we are sold;
- Treat place, time, and cultural difference as positive values, not as obstacles;
- Focus on services, not on things, and refrain from flooding the world with 
pointless devices.” 29  (Thackara, 2005, pp. 7–8)

Parece ser, de facto, contrariando a lógica da Revolução Industrial que este processo 
é alcançado, pois foi a partir desse cenário que os maquinismos substituíram pessoas 
excluindo-as do sistema produtivo. Assim sendo, o autor motiva-nos para pensar nos 
desfechos das nossas atitudes, para nos valorizarmos, promovendo relações entre 
quem produz e quem consome, fazendo com que todos pertençam e se relacionem com 
os lugares, criem afinidade e ascendam na sua própria individualidade, contribuindo 
para a autenticidade do território pela sua identidade e dos seus saberes – papel que 
jamais a máquina poderá desempenhar.

29 
Tradução livre da autora. - Pensa acerca das consequências das acções de design antes de as realizarmos e presta atenção aos sistemas 

culturais, industriais e naturais que são o contexto das nossas acções de design;
- Considera a fluxo energético e material em todos os sistemas que desenhamos;
- Dá prioridade à agência humana e não trates os humanos como um mero “factor” de um contexto superior;
- Dá valor às pessoas – não entregues o valor das pessoas aos sistemas;
- Trata o “conteúdo” como algo que nós fazemos, e não algo que nos é vendido;
- Trata o lugar, tempo e diferenças culturais como valores positivos, e não como obstáculos;
- Foca-te em serviços, e não em coisas, e contêm-te de encher o mundo com dispositivos desnecessários. (Thackara, 2005, pp. 7–8) 93
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união da mente e das mãos: do pensável ao produzível 

“Note-se que, ao nascermos, os dedos ainda não têm cérebros, 
vão-nos formando pouco a pouco com o passar do tempo e o 
auxílio do que os olhos vêem. O auxílio dos olhos é importante, 
tanto quanto o auxílio daquilo que por eles é visto. Por isso o que 
os dedos sempre souberam fazer de melhor foi precisamente 
revelar o oculto. O que no cérebro possa ser percebido como 
conhecimento infuso, mágico ou sobrenatural, seja o que for que 
signifiquem sobrenatural, mágico e infuso, foram os dedos e os 
seus pequenos cérebros que lho ensinaram. Para que o cérebro 
da cabeça soubesse o que era a pedra, foi preciso primeiro 
que os dedos a tocassem, lhe sentissem a aspereza, o peso e 
a densidade, foi preciso que se ferissem nela. Só muito tempo 
depois o cérebro compreendeu que daquele pedaço de rocha 
se poderia fazer uma coisa a que chamaria faca e uma coisa 
a que chamaria ídolo. O cérebro da cabeça andou toda a vida 
atrasado em relação às mãos, e mesmo nestes tempos, quando 
nos parece que passou à frente delas, ainda são os dedos que 
têm de lhe explicar as investigações do tacto, o estremecimento 
da epiderme ao tocar o barro, a dilaceração aguda do cinzel, a 
mordedura do ácido na chapa, a vibração subtil de uma folha 
de papel estendida, a orografia das texturas, o entramado das 
fibras, o abecedário em relevo do mundo.” (Saramago, 2000, p. 48)

A mão do homem está estreitamente ligada ao cérebro, esta perplexa relação é 
compreendida a partir do processo que resulta na forma e particularidades do(s) 
artefacto(s), por um eclético conjunto de autores cujas noções são análogas. 

Richard Sennett (2009, p. 13) explora esta aptidão com base prática corporal –que 
se centra no conhecimento adquirido da mão através do toque o do movimento 
(sendo, seguidamente, o entendimento técnico desenvolvido a partir do poder da 
imaginação)– e com a exploração da linguagem que administra e guia a competência 
do corpo. De acordo com o autor, a linguagem atinge o auge da funcionalidade quando 
exibe imaginativamente o modo de fazer e desenvolver algo. 

A mesma habilidade é clarificada como Craft Methods e julgada o primeiro estádio 
da metodologia projectual, por John Broadbent (2002) na trilogia –theoria, praxis 94
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e poiesis– que equivalem respectivamente ao pensamento teórico e cognitivo, ao 
conhecimento adquirido pela prática e ao conhecimento que envolve o procedimento 
de produzir e criar algo (Albino, 2017).

Lia Krucken (2012, p. 23) sublinha o território do pensável ao produzível, apontando 
para os objectos que transparecem em si e nas suas conformações, as escolhas e 
os valores de quem os produziu e de quem os usa. Este paradigma apresenta-nos 
detalhadamente a manifestação das duas dimensões considerando que o produto 
produzível é resultante de um processo de um pensamento, isto é, de uma criação 
pensável, e na generalidade, não linear. Assim sendo, o artefacto posiciona-se neste 
âmbito como “tempo e matéria condensado no espaço”, ou seja, “podemos usá-lo 
aqui e agora, porque foi pensado e articulado no tempo, desde a selecção das suas 
matérias-primas, processos de produção e distribuição até chegar a nós”. Esta 
posição, ainda que soe inteligível, estimula-nos a cogitar para além do objecto e torna 
o artesanato ainda mais interessante. 

As infindas fronteiras entre a mente e as mãos são esclarecidas por Howard Risatti 
do seguinte modo: “em vez de serem separadas em etapas, a conceptualização 
e a execução estão integradas para que um sistema de troca ocorra quando as 
propriedades físicas dos materiais encontrem a forma conceptual e a forma 
conceptual encontre o material e o físico” (as cited in Albino, 2017, p. 38). 

O que não é de ignorar é que “o saber fazer artesanal representa um conhecimento 
tácito vivo, de enorme riqueza para um território, e um processo que possui o seu 
próprio tempo e valor” (Krucken, 2012, p. 28). Assim, no processo de concepção dos 
artefactos, é manifestada de um modo muito claro a presença e individualidade 
da mão do homem que resulta nas suas peculiares conformações. Estas, que 
antecipadamente foram reflectidas e ideadas, posteriormente chegam a nós e somos 
inconscientemente convidados a apreciar a sua qualidade, unicidade, cuidado e o brio 
com que foram criadas. 

Partindo do princípio que estamos no século XXI, e que o “tempo humano” é algo 
parco, quando presente no “pensar” e no “fazer” provoca uma apreciação ainda mais 
profunda do modo de usar, memorando e estimulando o artesanato no que respeita 
ao ritual de o conceber e de fruir (Krucken, 2012, p. 23). 
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valor simbólico e cultural 

“Pela cultura o homem reinventa e cuida do mundo.”  (Albino, 2017, p. 19)

“Os produtos, as coisas e os objectos têm a capacidade mágica de cristalizarem 
estas partilhas culturais, de as sintetizarem como poucas outras coisas no mundo. 
Os produtos são o pretexto para dialogar e partilhar saberes condensando-os 
no interior de bens que serão fruídos por outros (o distribuidor industrial, o 
território, o material, o mercado final e, consequentemente, o tempo através do 
reconhecimento histórico do seu valor cultural).” (Celaschi, 2012, p. 11)

Partimos da frase supra transcrita de Flaviano Celaschi, com a intenção de abordar 
o artesanato, a sua relação com a culturao e o valor que transmite a partir do tempo. 
Este ofício conotado como imensamente rico, distingue-se pela sua singularidade 
e pelo valor simbólico que adquire e transmite, não apenas pela complexidade e 
domínio das técnicas, mas pelo seu carácter único e porque exige uma aprendizagem 
muito longa construída a partir da experiência que nos remete nomeadamente para a 
presença das pessoas e dos seus rostos, para as suas vidas e olhares pessoais numa 
parte significativa da sua génese. 

A propósito da unicidade, a questão da degradação dos materiais dos artefactos, que 
muitas vezes nos perturba e provoca a ideia de que o objecto se afasta da condição de 
perfeição que as fábricas transmitem, é complexa mas faz parte deste conceito. Nas 
palavras de Ezio Manzini (1993, p. 49), que pensamos adequarem-se ao tópico, essa 
noção é denunciada, explicando que a degradação é culturalizada: se, por um lado, 
os materiais tradicionais adquirem um certo valor especial, que o autor denomina de 
“patine do tempo” , por outro, e generalizando (todos os materiais recentes), colocam-
-se num pensamento ríspido de “ou está como novo ou é para deitar fora”. 

Voltando à dimensão cultural, esta pode ser adquirida a partir da qualidade da 
superfície das coisas, pelo modo como envelhece e como resiste ao tempo, registando 
as suas marcas sem perder qualidades. No caso do artesanato em particular, a 
aptidão de envelhecer com dignidade é mais visível. A mestria com que os artefactos 

o  “A ‘cultura’ é o segmento finito de entre a infinitude sem sentido do devir do mundo, segmento a que 
os seres humanos conferem sentido e significado. (...) Nós humanos somos seres culturais dotados de 
capacidade e vontade de tomar uma atitude deliberada perante o mundo e de lhe atribuir significação.” 
(Weber, 1949 as cited in Albino, 2017, p. 46)96
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são originados atribui-lhes associações preciosas e únicas, dado que não existem 
peças exactamente iguais, e parte dessa associação é coligada ao serviço que é 
prestado ao longo do seu ciclo de vida. O facto de serem, genericamente, exequíveis 
em pequena escala, possibilita a sua personalização e diferenciação de acordo com 
a identidade e gosto do possível adquirente, sendo também práticas essenciais na 
possível satisfação de novos nichos de mercado.  

Reforçando o argumento, apesar de pouco explorado, alguns designers já começam 
a verificar as possibilidades expressivas dos materiais no tempop. Há portanto um 
mecanismo de significação a desenvolver neste sentido, mas este deverá centrar-
se no “trabalho cultural” ao “superar a recente tradição do design que utilizou 
predominantemente objectos congelados na imagem do novo”, ao invés de interferir 
com os materiais em si: “no panorama dos objectos que transitam, a velocidades 
cada vez maiores, da fábrica para a lixeira, propondo uma imagem sem duração, 
pode-se pensar em introduzir outros objectos que ‘sabem envelhecer’, desenvolvendo 
um papel de suporte de memória e funcionando como lentes analógicas de relógio, 
que assinalam com a sua mudança o passar do tempo” (Manzini, 1993, p. 50).

Esta evolução conduz ao surgimento de uma linhagem de objectos sensíveis e 
comunicativos, através dos quais o nó central do design já não é a forma das relações 
que se estabelecem entre os sujeitos e a esfera envolvente, mas que se definem 
através de um comportamento e de uma personalidade, apresentando um estatuto de 
existência diferente (Manzini, 1993).

“It is time for a new generation of products that can age slowly 
and in a dignified way ... [to] become our partners in life and 
support our memories.” 30 (Chapman, 2015, p. 29)

p  Definido pelo autor, o tempo “não actua apenas sobre as superfícies em termos de duração, ou seja, 
causando uma degradação verificável através dos sinais deixados pelo aumento da entropia”, ele é 
“igualmente a variável através da qual se avaliam mudanças de estado rápidas e reversíveis”, pois é “o 
tempo da interactividade entre as superfícies e o ambiente”. Em resumo, “a possibilidade das superfícies 
revelarem a marca dos acontecimentos passados (superfícies reactivas) ou de tornar evidentes as 
mutações que tiveram lugar no interior do sistema do qual são a pele (superfícies expressivas), torna-se 
hoje um tema de grande actualidade.” (1993, p. 50)

30 
Tradução livre da autora. Já é hora de existir uma nova geração de produtos que podem envelhecer lentamente e de uma forma digna ... 

[para] se tornarem nossos parceiros na vida e apoiar as nossas recordações. (Chapman, 2015, p. 29) 97
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do global ao glocal

Sobre a dialética do global e do local até à consequente definição de glocal, surge a 
carência, não de nos debruçarmos numa retrospectiva profunda e minuciosa a seu 
respeito, mas de compreender e diluir ideias originais que imprimiram a necessidade 
deste novo protagonista: segundo a literatura corrente, glocal é um neologismo que 
se refere à presença de dimensões e valores locais integrados e perspectivados no global. 

O conceito de global teve visibilidade a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, 
após a redefinição do mapa político, do qual derivaram ideias que ainda hoje nos 
narram, a partir de inequívocos predomínios culturais, da força dos interesses 
políticos, da expansão da economia global e da diversificação dos meios de 
comunicação. É de notar que mesmo que não emergisse este grande marco, a 
Segunda Guerra, a globalização iria fazer-se sentir, pois essa era a propensão.

São aqui evidentes renovações paradigmáticas: o aspecto da globalização que 
coexistiu com o modernismo universalista deu lugar à denominada época glocal 
(pós global e pós-modernismo), onde se impõe o valor da especificidade de cada 
território, de cada lugar e de cada culturaq. Em consequência, houve uma mudança 
de paradigmas de pensamento, de actuação e de condutas porque hoje tudo tende a 
funcionar em torno da glocalidade.

Embora mais complexa do que é possível aqui observar, a noção de glocalização 
ganha eco sob os pensamentos de Marc Augé. O autor distingue três essências 
fundamentais da sobremodernidade, face aos paralelos históricos moderno e pós-
moderno, consistindo estes no tempo, no espaço e no indivíduo. 

A sobreposição de acontecimentos no tempo, associada à redefinição global da 
noção de espaço, obriga a uma produção individual de sentido. Isto é, em síntese, 
Augé permite-nos compreender que o fenómeno da glocalização está naturalmente 
associada à construção de sentido. Inerente aos lugares – modernos e globais – e 
aos lugares – pós modernos e glocais – está a noção de “não-lugar” que o autor 
desenha: “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 

q  Definição de modernismo e pós modernismo
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un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 
como histórico, definirá un no lugar“r  31 (Augé, 2000, p. 83). 

Assim, o design é, no cenário de hoje, produtor de cultura material e 
consequentemente de identidade, individual e colectiva, porque no tempo e no espaço, 
é de crucial importância para a resistência e construção de identidade dos territórios, 
centrais para a produção de sentidos. Ou seja, que a identidade é, e sempre foi, 
uma instância individual natural no processo de construção do Eu, é uma evidência. 
Contudo, mais do que isso, assistimos à noção de que qualquer identidade retrata 
lugares, tradições, culturas, ideias e ideais, princípios e valores das comunidades 
num panorama complexo de multiplicidade.

O processo de formação de identidades individuais passa pela criação de expressões, 
de sentidos e de imaginários (individuais e colectivos) na edificação de comunidades 
e dos seus lugares, que nos confortam, abrigam e pelos quais desenvolvemos 
sentimentos de pertença. No caso do território português, são inúmeros os exemplos 
em que, pelo artesanato, é reflectida a noção de glocal, quando este reinterpreta 
conhecimentos e heranças culturais, tradições, invoca a sua história e o seu 
espírito de lugar. 

r  No nosso entendimento e recorrendo à diferenciação de Augé, global é um espaço e um não local, 
enquanto glocal é um lugar, e um lugar é caracterizado, tem história, tem identidade.

31 Tradução livre da autora. Se um lugar pode ser definido como um lugar de identidade, relacional e histórico, um espaço que não pode ser 
definido nem como um espaço de identidade, nem como relacional, nem histórico, definirá um não lugar (Augé, 2000, p. 83). 99
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valorização do território pelos saberes tradicionais 

“O lugar é uma entidade única, um conjunto especial, que 
tem história e significado. O lugar encarna as experiências 
e aspirações das pessoas. O lugar não é só um facto a ser 
explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a ser 
esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que 
lhe dão significado.” (Tuan, 1983 as cited in Albino, 2017, p. 28)

O artesanato é legitimamente fruto das experiências individuais e colectivas, 
materiais e imateriais, edificadas por artefactos de conhecimento e pelos processos 
que os compõem e, portanto, no seu corpo, o artesanato tem implícita a dimensão 
do lugar (Krucken, 2012) como território no qual se originou. Isto é, as habilidades e 
técnicas do artesão são, por norma, associadas a um território, a uma sabedoria local 
construída ao longo do tempo e da história. 

Isto consente a associação das técnicas artesanais “enquanto factores de identidade, 
ou seja, como caracterizadoras das identidades dos locais” (Albino, 2017, p. 28) do 
qual são exemplo os utensílios elaborados em cortiça, que tão em voga ainda, evocam 
de imediato e por excelência, a região de origem da matéria-prima: o Alentejo. 
Este é um exemplo da dimensão que o território assume em relação aos materiais 
de uma determinada área e que o artesanato seleccionou como potenciador de 
artefactos ligados, pelo menos originalmente, ao quotidiano. Ainda que nos tenhamos 
confrontado com a mutação total do desenho e da funcionalidade dos produtos, 
verificamos que a terra tem perpetuado o seu prestígio notoriamente através da 
sucessão e autenticidade da matéria-prima. 

Desta forma, fica elucidada a necessidade do design(er) entender e desenvolver 
tensões que levem à inovação, mas que não descaracterizem e descontextualizem 
os lugares originários, viabilizando paralelamente a percepção da sua origem e 
identidade. O design tem de ser capaz de criar mais valias com recursos ambientais 
dos lugares e, ao mesmo tempo, amplificar a divulgação e apetência pelos produtos 
de artesanato que cria. A ideia exteriorizada pelo filósofo Vilém Flusser (1999), aqui 
se insere na perspectiva de que o designer deve fortalecer aptidões, no sentido de 
“aumentar o território do pensável, mas sem diminuir o território do impensável” s. 
(as cited in Krucken, 2012, p. 24)

s  Este é um ponto essencial: aumentar as possibilidades, sem reduzir as potencialidades e os recursos 
ambientais. (Krucken, 2012, p. 24)100
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A perspectiva da valorização do território referenciada até agora detém um reverso 
da moeda que é a relação afectiva que o visitante estabelece com os territórios 
tradicionais. Se por um lado conhecer profundamente um local, também na sua 
vertente de conhecimento do processo de elaboração do artesanato, fomenta uma 
relação de proximidade entre visitados e visitantes, por outro, estimula o apreço pelo 
artesanato em si, que é reconhecido tanto por um como por outro, estabelecendo 
uma relação entre ambos. 

O lugar –com as particularidades complexas e estado emocional que lhe são próprios, 
bem como com as tradições e costumes que lhe pertencem– assume-se assim como 
um valor patrimonial prolongado no tempo, como testemunha dos seus visitantes e 
das mudanças sociais, culturais, ecológicas e económicas a que foi assistindo, e os 
seus produtos como manifestos posicionados num contexto particular (Krucken, 2012).

O que aqui tem sido proferido acerca da valorização do território e identidade afectiva, 
fundamenta a necessidade de criar um comportamento proactivo, na descoberta de 
forças, de potencialização e integração de inovações, que valorizem as dimensões 
materiais e imateriais do património cultural de uma determinada terra ou região, 
operando pluralmente na comunidade. 

Mas será sustentável e oportuno o design “invadir” o artesanato para valorizar 
territórios e desenvolver a afectividade intercultural? Interpela-mo-nos e 
respondemos que sim, que no nosso entender será pertinente dado que se trata de 
um mediador cultural, mediador das dimensões materiais e imateriais no sentido 
cultural da palavra, pelo que propomos a reflexão da importância social do design, na 
medida em que ele é instrumento e potenciador da comunicação e contacto humano. 

“Design is a natural extension of man and can be seen as dynamically responding 
to human nature and culture.” 32 (Folkmann, 2011, as cited in Almeida, 2016, p. 43)

O principal vector de sustentabilidade desta ideia é contrariar a globalização 
globalizante – sendo o pleonasmo um reforço quase indispensável – que em certos 
momentos nos sufoca, embora saibamos que é irreversível. O viajante do mundo 
sente a pressão dessa globalização e sente também a satisfação de encontrar 
um produto que verdadeira e genuinamente representa o território que está a 
percorrer e a visitar. 

32 
Tradução livre da autora. O design é uma extensão natural do homem e pode ser vista como uma resposta dinâmica à natureza humana e à 

cultura. (Folkmann, 2011, p. 270) 101



Neste pretexto, e face às tendências hegemónicas, qualquer designer, para estabelecer 
uma conexão humanizada com um lugar a partir da matéria e induzir-lhe a essência 
da sua perspectiva do que é artesanato (ou seja, modificando-o), tem inevitavelmente 
de se debruçar sobre a história e o território a que pertence, aprofundando-o e 
esclarecendo conhecimentos para além do tangível, que serão fundamentais para 
a concepção de (re)significados contemporâneos, nos quais ambiciona imprimir a 
sua “marca” distintiva de designer. Ao realizar esse estudo minucioso, vai levantar 
factores identitários da matéria-prima, do lugar, das pessoas e das experiências, 
da tradição e da cultura que foram a matriz do processo artesanal e que serão 
fundamentais para o sentido dos lugares, proporcionando que sejam futuros sentidos 
de pertença. 

No fundo, estará a contribuir para a verdade histórica de um produto que nasceu para 
satisfazer necessidades talvez mais utilitárias e transformá-lo num produto que, para 
além de funcional, possua uma dimensão afectiva acrescida. 

É tal a relação entre o território e o artesanato que algumas localidades são 
referenciadas a seguir ao produto artesanal, exercendo a função de modificadort 
do nome: bordado das Caldas da Rainha, bordado de Castelo Branco, bordado de 
Guimarães, bordado da Madeira, bordado de Nisa, bordado de Tibaldinho, bordado 
de Viana do Castelo, entre outros. Quando um produto artesanal assume esta 
importância, tornando-se icónico e adoptando o nome do lugar de origem é garantia 
de sustentabilidade e de mais valia.
 
Com efeito, manifesta-se aqui o valor da identidade de um “conjunto de 
características que identifica uma comunidade e um território e que, 
simultaneamente, o torna singular” (Albino, 2012, pp. XXII–XXIII), este é um processo 
construído ao longo do tempo “com base nas memórias experienciadas e partilhadas 
e que a experiência vivida é o que nos permite construir relações emocionais 
com os lugares, definindo sentimentos de pertença ou de não pertença com eles, 
possibilitando conferir sentido aos lugares. Identificamos um lugar quando temos 
memórias emocionais de um espaço, através da experiência da vida, que é traduzida 
em conhecimento. Isto significa que a experiência é a condição para a construção de 
sentidos que as pessoas atribuem aos lugares” (ibidem, 2012, pp. XXII–XXIII). 

t Esta função sintática (modificador de nome) assume a função de se referir a um lugar específico e mais 
nenhum, forçando a importância do próprio tema. 102
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Como refere a autora, uma vez que o artesanato é considerado pelas habilidades 
artesanais geracionalmente transmitidas, é legítimo afirmar que “as trocas de 
habilidades entre o design e o artesanato podem adquirir um papel fundamental 
numa alterglobalização – uma globalização baseada nas pessoas” (ibidem, 2012, pp. 
XXII–XXIII). 

Neste contexto, e de certo modo introduzindo o próximo tema, se excetuarmos termos 
opostos à multidisciplinariedade, pensar nos produtos como fruto da relação profícua 
entre o “artesão (tradicionalmente associado à ideia de localidade)” e “designer 
(tradicionalmente associado à ideia de globalidade)”, pode entender-se como um 
apelo à materialização do património cultural no sentido desta concretização se 
tornar construtora de áreas humanizadas, fomentando os profissionais a pensarem 
para além dos territórios, contemplando-os “enquanto lugares civilizacionais, das 
pessoas e dos objectos, ou se quisermos, das ‘paisagens culturais’”u (Albino, 2012, p. XX).

Para alicerçar este raciocínio é pertinente envolver outros pontos de vista, porque 
o conteúdo de cada pessoa nos lugares é influente, não para serem dissociadas da 
história cultural e extingui-la, mas para consistirem acréscimo, porque são as suas 
experiências e projectos individuais “que redesenham espaços urbanos e rurais, que 
co-habitam, construindo os urbano-rurais com novas identidades, sugerindo assim 
novos sentidos para os seus lugares” (Albino, 2012, p. XXI). Esta reflexão leva-nos a 
concluir que competirá ao design a humanização dos territórios. Humanizar, traduz-se 
na atribuição de novos significados, antecipando desejos (Providência, 2012b, p. 37).

u  A noção de “paisagem cultural”, termo popularizado pela UNESCO – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (1992), possibilita-nos a compreensão dinâmica do território e dos seus 
valores patrimoniais, quer em função das memórias históricas, quer pelos seus contextos socioculturais. 
Esse estudo fundamenta a observação do território “como um lugar civilizacional conscientemente 
incompleto” para que, “possamos entender as condições de possibilidade futura atribuída ao lugar” (Albino, 
2012, p. XX), que nos conduzem a originar novos espaços e novos modos de os ocupar. 103
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design e artesanato

Para introduzir este capítulo, apelo ao nosso conhecimento generalizado sobre as 
transformações que a Revolução Industrial imprimiu à marcha da civilização, focando, 
essencialmente, o processo de produção, atendendo ao aspecto a desenvolver.

A mecanização dos processos de produção – marca indelével da Revolução Industrial 
– impulsionou a alteração de padrões de vida a vários níveis, sendo comum evidenciar, 
principalmente,  o desenvolvimento económico e áreas relacionadas. No entanto, 
o trabalho desenvolvido no contexto industrial deixou de ter a assinatura humana, 
para ser rubricado pela máquina. A faceta alienante desta transformação depressa 
foi notada: o trabalho desenvolvido na fábrica perdeu a sua dimensão criativa, e 
correspondente satisfação de realização humana, passando a fazerem-se sentir os 
efeitos alienantes do trabalho de produção em série. 

Após a Primeira Exposição Universal de Londres em 1851, que foi um sucesso 
como fórum, mas muito reduzida a dimensão estética e qualidade dos objectos 
industriais, estava aberto o caminho para revalorizar o trabalho manual e a produção 
de artefactos, renovando-a qualitativamente, também pela associação do design à 
tradição artesanal (Demarchi, Fornasier, & Martins, 2011, pp. 20–21). 
Agudizou-se, assim, o cariz opressor do trabalho, esbatendo-se a sua vertente 
redentora do homem. O Artesanato, processo de produção anterior à 
Industrialização, tornou-se economicamente obsoleto, mas conseguiu 
conquistar outras valências sociais e culturais.

Gerou-se um movimento de crítica aos processos de produção em massa, cujos 
produtos eram despidos de outras dimensões que não fossem a perspectiva de 
funcionalidade utilitarista. Os artesãos começaram a associar-se, sustentando a ideia 
que cada artefacto (e também o artesanato que os corporizava) era o culminar de um 
processo complexo que deveria, essencialmente: harmonizar aspectos sociais, como 
o trabalho; harmonizar aspectos de execução que aliassem a tradição e alguma 
inovação; alicerçar a importância cultural do design nesse complexo processo 
que é o artesanato.

Citando Christiane Costa, “a maior contribuição de Ruskin consistiu em assinalar a 
responsabilidade social do designer e a repercussão do design na cultura” (2002, as 
cited in Demarchi et al., 2011). Também William Morris deu visibilidade e forma a esta 
contribuição de Jonh Ruskin com o movimento estético Arts and Crafts, iniciado na 104
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33 
Tradução livre da autora. O design, despido da sua essência, pode ser definido como a capacidade humana de ajustar e transformar o nosso 

meio em formas sem precedentes da natureza, servindo as nossas necessidades e oferecendo sentido à nossa vida. (Heskett, 2002, p. 7)

metade do século XIX em Inglaterra, confrontando a época de grande ascensão da 
produção industrializada em que os ofícios seriam praticados por homens letrados. 
Morris valorizava a manualidade, acreditando que todos os artefactos detiam a 
faculdade de influenciar amplamente a vida das pessoas – tanto do ponto de vista 
estético como ético, tanto de modo individual como social – tornado o seu discurso 
significativo na percepção do papel da cultura material para o homem e fomentando 
o seu empenho em recuperar práticas e conformações tradicionais. Similarmente, 
a Bauhaus terá contribuído para consolidar esta associação entre artes e ofícios, 
designers e artesãos, confrontando os seus aprendizes a escolher um ofício, no qual 
se aperfeiçoariam junto de um mestre, advindo que as práticas do trabalho artesanal, 
o domínio das suas habilidades e o conhecimento autêntico dos materiais fossem 
considerados fundamentais na formação de um designer (Dormer, 1997).

Que ainda nos confrontamos com o pesar da sufocante e dominante lógica 
capitalista é certo, mas são merecedoras de consideração as habilidades artesanais, 
representativas de singularidade, tanto pelo esforço que implicam e pela perícia que 
acarretam, como pela evidente identidade de quem produz e gratificação pessoal 
que faculta.

“Design, stripped to its essence, can be defined as the human 
capacity to shape an make our environment in ways without 
precedent in nature, to serve our needs and give meaning to our 
lives.” 33  (Heskett, 2002, p. 7)

Os exequíveis diálogos entre o design e o artesanato integram actualmente um 
assunto de grande notoriedade. Incindindo em particular no artigo “Design and 
Craftsmanship: the Brazilian Experience” de Eduardo Romeiro Filho – o qual está 
relacionado com o estatuto do artesanato, desde a sua prática ao seu processo, 
auxiliado pelo contributo da miscigenação do conhecimento dos artesãos e dos 
designers, segundo o autor sob forma de “colaboração” (Filho, 2013, p. 67) – não há 
dúvidas de que esta interacção é uma oportunidade para intervir e uma realidade 
necessária em novas abordagens, paralelamente à inclusão da produção sustentável 
e ecológica. Isto é, esta sinergia deve ir além de perspectivas unicamente económicas 
e incidir em perspectivas sociais, ambientais e culturais. 
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Fig.19 
“Thinking is drawing in your head.” 

  Fotografia do livro de Alan Fletcher
  (Fletcher, 2001, p. 139)
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“Design, in this context, positions itself as an interface 
for communication between past and present, boosting a 
more intense experience of place, supporting an emotional 
relationship with space through the indexation of the body, and 
being able to reveal in it new perspectives of the world, which 
are carried by experience.”  34 (Albino, Providência, & Roda, 2011, p. 102)

Todos aceitamos como uma realidade apriorística, de um modo superficial, que o 
artífice não frequenta a academia para incrementar a comunicação com outrem, 
mas, sem qualquer aspecto paradoxal, o design(er) tem procurado conhecer e 
reflectir teoricamente sobre o valor do intercâmbio de comunicação com os artesãos, 
tornando-os cúmplices. Embora seja visível a natureza concepcional destas duas 
faces, há, como é evidente, pontos de contacto como a criatividade e o conhecimento 
profundo do meio que impulsiona a necessidade de abordar determinado aspecto 
cultural e/ou funcional. Fomentar esta relação colaborativa (quase) de parceria entre 
as habilidades artesanais e o conceptualismo do design é garantia para expandir “os 
sentidos dos lugares, tornando os lugares portugueses desejáveis à escala global, de 
acordo com as tendências contemporâneas, de forma a satisfazer as necessidades 
e os desejos de novos públicos e, ainda, as exigências impostas por códigos de um 
mercado global” (Albino, 2012, p. XXVII).

A marca do artesão e a marca do designer mesclam-se sem que nenhum dissipe 
qualquer tipo de identidade: respectivamente, um assimila o processo projectual, 
e o segundo apreende o processo artesanal, desencadeando conhecimento novo, 
fruto de uma forma de colaboração com um valor inestimável a nível de divulgação e 
actuação, de e nas povoações, de satisfação de afectos e de ampliação de mais valias 
à produção filiada, no casamento equilibrado entre as duas práticas disciplinares. 

Tenhamos em consideração a contribuição do artesão, em oposição ao que bastantes 
vezes tem sobrevindo, pois “este não é um homem do fazer e nada mais, porque 
segue modelos e observa a realidade sobre a qual intervém, faz protótipos daquilo 
que produz e avalia os benefícios e os problemas”. Contudo, o autor acredita, 
o qual subscritamos, que o artesão “raramente se introduz a si mesmo, a sua 
identidade variável, no próprio produto da mesma forma como o designer o 

34 
Tradução livre da autora. Neste contexto, o design posiciona-se como interface de comunicação entre o passado herdado e um futuro alme-

jado, potenciando uma experiência mais intensa do território, suportando uma relação emocional com o espaço através da indexação do corpo, 
podendo relevar nele novas perspectivas sobre o mundo, veiculadas pela experiência. (Albino, Providência, & Roda, 2011, p. 102) 107
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faz” (Celaschi, 2012, p. 8). Este processo harmonioso e precioso não é simples, é 
complexo: como é óbvio a identidade do designer tem de ser uma marca indelével no 
produto, e este, tem de, ao mesmo tempo, atingir o potencial consumidor que exige 
ver no produto a sua identidade e a do produtor. 

Numa perspectiva de síntese e reiteração do que foi proferido, impõe-se salientar 
que a integração de níveis identitários e processos tão diversificados – design, 
artesanato, indústria, mercado, território, matéria-prima, tempo – é uma dimensão 
de enriquecimento de cada elemento integrador e nunca encerra qualquer 
subestimação. 

O espaço onde se materializa a simbiose dos elementos, é lugar de “magia criativa 
e recreativa” (Celaschi, 2012), que ao interpenetrando-se, se engrandecem e 
sobrepõem, é lugar de evocação de experiências sensoriais, é lugar de acolhimento, 
é o lugar onde o artesão leva o designer a explorar e a dialogar o material, para 
com tempo estabelecer uma relação com o mercado e a indústria, transformando a 
sua oficina num local em que vive a plenitude do ser. Por outras palavras, conforme 
Celaschi, “este lugar pode ser a oficina artesanal, o lugar mágico, a forja tantas vezes 
caracterizada por uma sobreposição histórica de equipamentos, materiais, sinais, 
cores, odores e recordações, que podem ser muito positivas para a criação de uma 
‘magia criativa e recreativa’; um ambiente familiar ao artesão e acolhedor para o 
designer experimentador” (Celaschi, 2012, p. 10).

As peças e os objectos provenientes do artesanato, ou marcadamente pinceladas 
por uma dimensão artística, ou ainda com uma visível proveniência do design, 
comungam todas de um padrão que é o seu valor simbólico, para além do seu valor 
funcional, utilitário e estético. Se pensarmos na “afectividade” que muitas das vezes 
permuta entre o ser humano, já estamos a evocar o calor simbólico provenientes 
do artesanato, da arte e do design. Esse simbolismo é tão forte que nos obriga a 
escolher, ficando sempre a reserva se, de facto, somos nós que escolhemos, ou se 
são os artefactos que nos elegem. 

A sobreposição de espaços, competências e performances dos actores artesão e 
designer, num futuro, poderão revelar a identificação e a unicidade do artesanato 
e do design: por outras palavras, podemos ver um designer ser quase um artesão, 
e, um artesão iniciar-se na sua vida profissional, já incorporando, no dizer de Filipa 
Melo “a alta cultura” (as cited in Providência, 2012, p. 20). As sinergias que, assim, 
se estabelecem entre artesanato e design, estabelecem redes de desenvolvimento 
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e integração no território que fortalecem a criatividade, competitividade e a 
globalização. Provocamo-nos a nós mesmos, e interrogomo-nos. Seremos nós 
capazes de assumir o papel de artesãos na nossa função de designer? 

Apesar de antagónicos, e ao mesmo tempo tão complementários, a contemporânea 
união do Design e do Artesanato parece estar fadada para o êxito. Deste modo, é 
fulcral a inserção do design na projecção de artefactos contemporâneos, onde o 
projecto “Contar contos e acrescentar pontos”, abordado no quarto capítulo, se alia 
a esta mesma interacção, valorizando a aliança dos recursos do projecto, coligados 
ao estudo e compreensão da nossa herança cultural e recorrendo a saberes e 
habilidades artesanais, nomeadamente na temática dos bordados, e associando-os 
às baixa e alta tecnologias. A ideia é, para além do profundo domínio da matéria e da 
técnica num determinado território de referência, estimular a memória e a criação de 
novos conceitos.
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indústria | o sector têxtil em Portugal, valor histórico e simbólico  

o sector têxtil em Portugal, valor histórico e simbólico 

A manifestação do sector têxtil em Portugal remete-nos para datas imemoráveis, à 
semelhança de muitos outros sectores que narram a evolução da humanidade. 

Eça de Queirós, no seu conto Adão e Eva no Paraíso, concretiza um quadro que ilustra 
a frase –é quase desde sempre, a nossa segunda pele– do primeiro texto deste 
capítulo e da autoria de Isabel Quaresma.

“Mas Eva recolhe logo à caverna, para se entregar, sem 
descanso, a uma tarefa que a encanta. Encruzada no chão, 
toda atenta sob a coma crespa, nossa Mãe fura, com um 
ossinho agudo, buracos finos na orla duma pele, e depois na 
orla de outra pele. E, tão embebida que nem sente Adão entrar 
e remexer nas suas armas, une as duas peles sobrepostas, 
passando através dos buracos uma delgada fibra das algas 
que secam diante do lume. Adão considera com desdém esse 
trabalho miúdo que não acrescenta força à sua força. Não 
pressente ainda, o bruto Pai, que aquelas peles cosidas serão 
o resguardo do seu corpo, a armação da sua tenda, o saco do 
seu farnel, o odre da sua água, e o tambor em que bata quando 
for um Guerreiro, e a página em que escreva quando for um 
Profeta!” (Queirós, 2003, p. 25)

Tendo como lastro todo um conhecimento da história evolutiva do têxtil, tanto a 
nível de materiais, como de processos produtivos, (mas que não cabe aqui explorar) 
impõe-se, pela revolução e aceleração que representou, registar o início da sua 
industrialização em meados do século XVIII.  Nas últimas décadas, o crescimento do 
sector foi considerável, não apenas relativamente à aquisição de matérias primas, 
como à exportação de produtos acabados. 

Para se compreender o que aconteceu após a década de 90 e o que está a acontecer 
é preciso recuar no tempo. Os novos paradigmas políticos e sociais gerados após o 
25 de Abril em 1974, influenciaram o sector e, com a independência das colónias, 
Portugal tornou-se membro da união europeia em 1986. 

Assim, nas décadas de 70 e 80 a indústria têxtil prosperou, pela capacidade de 
resposta com custos de mão-de-obra mais baixos, comparativamente a outros 
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países da Europa, bem como pela benigna localização geográfica e afinidade cultural 
em relação a muitos países para onde exportava. A partir do final dos anos 80, a 
modernização que se sentia no sector foi notória tanto ao nível das empresas, como 
das organizações de apoio, as quais também contribuíram para essa modernização. 

Em 1986, as exportações do sector ascendiam a 30% do total, ou seja, esta área da 
economia valia um terço do comércio externo do país e, desde então até ao período 
contemporâneo, o sector têxtil (e de vestuário) assume uma elevada importância em 
Portugal, representando cerca de 25% da produção da indústria. Actualmente, apesar 
dos tempos pouco áureos do país, representa 11% do total das exportações nacionais, 
o que tem particular relevo na economia portuguesa, que tem padecido de défices 
comerciais significativos (DITM, 2015).

Vejamos como conhecedores profundos do sector da Indústria Têxtil e de Vestuário 
(ITV) portuguesa se expressam face ao futuro da mesma.

“É opinião consensual de vários especialistas da ITV portuguesa que a sua 
viabilidade no seio da União Europeia dependerá da capacidade de especialização 
das empresas, na qualidade dos produtos, na incorporação de serviços de 
marketing e na parceria crescente entre o produtor e o cliente. A especialização 
das empresas da ITV portuguesa é fundamental porque de acordo com o conceito 
de “vantagens comparativas” definido pela UE, cada país dever-se-á especializar 
na produção daquilo que melhor sabe produzir, trocando os produtos da sua 
especialidade por outros da especialidade de outros países membros.” (Albino, 
2001, p. 15)

“Muitas empresas não têm resistido aos sucessivos choques que o Sector 
vai enfrentando – a abertura do comércio mundial entre 1995 e 2005, a crise 
económica e financeira internacional em 2008, por exemplo – mas as que se 
modernizam, tecnologicamente, apostam na excelência da gestão, em maior 
agressividade comercial e nos mercados externos, suportadas por uma grande 
intensidade de serviço e em factores críticos de competitividade (moda, marca, 
logística, etc.), têm conseguido superar sucessivamente as dificuldades e 
encontram-se hoje na primeira linha daquelas que contribuem para a recuperação 
económica do país (...) Este é um tempo de fazer. O tempo das palavras já se 
esgotou e tudo o que havia para dizer já está dito. Agora é tempo de executar e de 
realizar, pois a situação extrema a que chegamos, enquanto país, assim o exige.” 
(Vaz, 2014, pp. 2–3)  



A importância da área tem-se mantido ao longo dos anos e, numa perspectiva 
paralela comparativa relativamente aos outros sectores (que não têm conseguido 
acompanhar o crescimento com a mesma distinção), o sector têxtil português 
tem uma reputação construída ao longo de décadas, cada vez mais reconhecida 
e, presentemente, é sinónimo de alta qualidade. Neste contexto é nítido que nos 
encontramos diante de uma indústria imensamente rica, onde existe mais por 
explorar, mais para inovar, mais para crescer, mais para dar; e, embora se encontre 
consignada pela sua competência e distinção, é pouco explorada do ponto de vista da 
comunicação e do design - áreas disciplinares fulcrais para a fomentação e atribuição 
de valor no sector, que o podem tornar mais ágil e competitivo. 

A mais-valia do design para a Indústria Têxtil será reflectida e integrada no final deste 
capítulo. Para já impõe-se-nos a continuação da sua caracterização, através de alguns 
aspectos estatísticos. Estes contribuirão para aprofundar o conhecimento na área.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em Portugal, no período de 2007 
a 2013, a Indústria Têxtil e Vestuário sofreu uma diminuição de empresas individuais e 
sociedades. No fim deste período a ITV era constituída por 6.353 empresas individuais 
(1.420 têxteis e 4.933 de vestuário) e 5.874 sociedades (1.833 têxteis e 4.041 de 
vestuário). Ao longo deste período, verificou-se a diminuição das empresas têxteis em 
21% e das empresas de vestuário em 24%, tendo sido 2009 o ano mais desfavorável. 
À semelhança dos anteriores, e igualmente segundo a fonte já referenciada INE, são 
também dados factuais, por exemplo, o volume de negócios da ITV, em relação a 
2012, que perfez um total de 5.753 milhões de euros (Dinis, Agis, & Vaz, 2014, p. 26).
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Esq. 9 Volume de negócios por actividade têxtil em 2012. (Desenhado a partir do INE, 2012)

Como facilmente se intui, muitos outros aspectos poderiam ser evidenciados para 
traçar a evolução da ITV portuguesa neste século XXI. No entanto, limitamo-nos 
a anotar as conclusões do ponto 6 do Plano Estratégico Têxtil 2020: Projectar o 
desenvolvimento da fileira têxtil e de vestuário até 2020. 

“Os fatores críticos de sucesso, que resultam da leitura dos números, revelam 
como prioritários os fatores associados ao custo (mão de obra, energia, 
transportes, acesso preferencial aos mercados – direitos aduaneiros isentos ou 
reduzidos), à localização geográfica (flexibilidade, rapidez de resposta, serviço de 
proximidade), ao conhecimento (know-how, experiência, competências técnicas, 
investigação e desenvolvimento, redes de contactos) e ao reconhecimento (tradição, 
marcas, qualidade). Num inquérito lançado às empresas do sector, 77% das 
empresas identificaram como principal fator competitivo a qualidade do produto 
e/ou serviço, 64% identificaram a rapidez no fabrico e a entrega do produto, para 
o qual a questão da localização é fundamental, seguido do fator flexibilidade com 
55% das empresas a concordarem ser um fator vital para o sucesso das empresas. 
O preço e, naturalmente a questão dos custos, surgiu no 4.º lugar, com 38% das 
empresas a defenderem a sua importância. O relacionamento com os clientes 
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e a inovação são importantes para cerca de 28% das empresas. Já a questão da 
especialização e do domínio das tecnologias de fabrico foi identificada por cerca 
de 23% das empresas contactadas. A fidelização de clientes, a diversificação dos 
mercados e a internacionalização do negócio são os principais fatores positivos 
no desenvolvimento da atividade e a concorrência desleal e sem regras, os custos 
energéticos, o ambiente de incerteza, a qualificação dos trabalhadores e os custos 
ambientais representam os principais fatores negativos na exploração do negócio, 
segundo os empresários que participaram neste inquérito.” (Dinis et al., 2014, p. 42)

Neste momento , e para prosseguir com a tarefa de fazer emergir um quadro 
de referência da ITV, consideramos mais ajustado perspectivar o futuro e, nesse 
sentido, ter em conta alguns aspectos do já referido Plano Estratégico por João 
Costa, Presidente da ATP, no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio, elaborado 
pela Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal 2014 a 2020, que “determina assim, 
a exemplo do passado, a definição de um novo Plano Estratégico para o Sector, no 
qual a ATP vem agora apresentar, após um trabalho de reflexão e auscultação, longo, 
cuidado e muito participado, de modo a traduzir de forma sintética e sincrética os 
grandes anseios e objetivos das empresas e de quem as dirige, as preocupações a 
acorrer e necessidades a satisfazer. Mais que estratégia, que poderia ser entendida 
num plano algo teórico e até numa linha “wishful thinking” de pouca ou nenhuma 
consequência, o documento apresentado é também um guião para ação, promovendo 
um conjunto amplo de recomendações, sejam estas dirigidas às empresas, aos 
centros de competências especializados que as apoiam e ao Estado, na definição de 
políticas públicas que possa vir a promover, efetivamente, a sua competitividade e 
melhorar o seu posicionamento em termos de concorrência global” (Costa, 2014, p. 8). 
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tendências e prioridades estratégicas 

tendências 
O presente ancora-se no passado e passado e presente antecipam o reflexo do futuro. 
Por outras palavras, para projectar e planear o futuro da ITV não podemos fazer 
um exercício meramente especulativo. Pelo contrário, temos de recorrer, de forma 
sistemática e precisa, ao que foi o seu passado e ponderar muito criteriosamente o 
seu presente. Só desta forma poderemos ter a intuição alicerçada do que será o seu 
futuro e, então, projectá-lo como uma sequência dinâmica do presente.
Mesmo tendo a certeza de ocorreram imponderabilidades, a experiência, 
as probabilidades e o senso comum dizem-nos que os grandes vectores de 
contextualização do futuro da ITV, entre outros, estarão configurados como em 
seguida são apresentados nas seguintes tendências. 

1. A Globalização cada vez mais acentuada. Esta realidade trará uma eventual 
necessidade de regulamentação, nomeadamente, negociação de acordos que 
impeçam o colapso do sector e incrementem exportações que ainda estão barradas 
por proteccionismo de estados.

2. Eventuais relocalizações das actividades produtivas, motivadas por vários factores 
no mundo laboral. 

3. Potencial (re)industrialização de países ricos ou em vias de desenvolvimento.

4. Investimento em inovação tecnológica que potencie e expanda a sua aplicação 
à indústria têxtil. Muitos produtos no domínio do têxtil estarão por inventar. Isso 
acontecerá à medida que a tecnologia responder a funcionalidades usadas em 
sectores não tradicionais da industria têxtil.

5. A emergência de novos valores, como a sustentabilidade e consequentes 
preocupações com a pegada ecológica da contemporaneidade. O consumidor actual 
mostra preocupações ecológicas no sentido da sustentabilidade do planeta e, por 
vezes, condiciona a sua escolha pelos materiais ou processos de produção que 
acentuam a nossa pegada ecológica. O consumidor mostra, também, preocupações 
com implicações de saúde e conforto e faz questão de as fazer valer na hora da 
aquisição. Outros valores ou condicionalismos emergentes também podem ser 
condicionadores do acto de compra.

indústria | o sector têxtil em Portugal, tendências e prioridades estratégicas
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6. A generalização do comércio electrónico, integrando os pontos físicos de venda e 
as consequentes e profundas alterações que o comércio de retalho da moda irá sofrer.

7. Aspectos demográficos, nomeadamente o envelhecimento e seus reflexos no 
consumo. O alvo jovem preferencial da indústria do vestuário terá um parceiro 
concorrencial: as pessoas seniores terão apetência por outras funcionalidades, outros 
designs, outro conforto diferentes do sector jovem. 

Como se regista no Plano Estratégico Têxtil 2020, estes sete pontos são uma forma 
resumida de “apresentar as principais macro-tendências que definirão o futuro da 
indústria têxtil e vestuário (…), sem prejuízo de uma leitura mais atenta do texto 
em anexo, expressivamente designado “19 Tendências + 1 Não Tendência”, escrito 
propositadamente para este trabalho por Daniel Agis Branchi, um dos maiores 
especialistas europeus nos domínio da economia, sociologia e marketing da moda e 
que se apresenta como um verdadeiro “guião para o futuro”, precioso para quem, nas 
suas organizações, considerar repensar a sua estratégia de desenvolvimento, com 
consciência e consequência” (Dinis et al., 2014, p. 44).

estratégias
Quando o presente irradia alguns sinais de vitalidade, o futuro perspectiva-se com 
mais positividade e confiança. É desta forma que a ITV portuguesa está: depois da 
instabilidade, depois de terem desaparecido um número significativo de empresas 
e postos de trabalho, depois de terem diminuído as exportações, a ITV resistiu, 
adaptou-se e venceu. E emergiu deste período de instabilidade com mais e notável 
produtividade, apresentando-se com capacidade para valorizar os produtos, para 
exportar mais, para diversificar os mercados. Dinâmica, mas ainda não excelente, 
a ITV portuguesa tem de saber encontrar as estratégias que lhe proporcionem a 
inovação e a criatividade diferenciadoras, o valor competitivo e reforçar o potencial 
exportador face a um mercado exigente e selectivo. Assim, seguirá os trilhos da 
prosperidade económica. 

Ao referir o valor da consciencialização das estratégias, temos como objectivo uma 
visão holística das mesmas, para depois destacarmos a que mais pertinente se nos 
afigura no desenvolvimento da temática desta dissertação. Então, não será este o 
enquadramento para as explanar, mas para quase apenas as enumerar, registando os 
sete títulos do capítulo 8, do Plano Estratégico.
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1. Capitalização das empresas. Financiamento da actividade e do financiamento.

2. Gestão das organizações. Melhorar a “Governance” das empresas e incrementar 
resultados. Ganhar dimensão crítica através de M&A e da cooperação empresarial.

3. Competitividade para ser concorrencial à escala global. Custos dos fatores de 
produção: energia e ambiente. Internacionalização: aumentar quota exportadora e 
aumentar a base exportadora.

4. Inovação (tecnológica e não tecnológica) incremental: diferenciação dos 
produtos, pela criatividade (moda e design) e pela tecnologia (materiais, processos e 
funcionalidades).

5. Valorização dos recursos humanos: aumentar a produtividade (formação 
profissional, formação em alta direcção) e diferenciar pela intensidade do serviço. 
Contrato social de longo alcance.

6. Imagem e visibilidade do sector. Nacional: valorização institucional. Internacional: 
posicionar superiormente na cadeia de valor a ITV portuguesa para ganhar quota, 
conquistar segmentos mais valorizados e exigentes, aumentar margens.

7. Empreendedorismo: regenerar a fileira, com novas empresas, novos 
empreendedores e novos profissionais.

Depois deste desfiar breve do rosário das estratégias para relançar a ITV portuguesa 
até ao ano de 2020, apetece respirar uma lufada dinâmica de positivismo optimista. 

“O futuro será, como é habitual, o resultado do nosso engenho e 
do nosso esforço, combatendo a adversidade, aproveitando as 
oportunidades e superando as limitações, até porque estas só 
existem muitas vezes no pequeno território da nossa modéstia 
e dos nossos receios, nada que não possa ser resolvido pela 
vontade, determinação e audácia, quando não mesmo pela 
simples necessidade. A história da Têxtil e do Vestuário está aí 
para o provar. Amanhã como ontem. Como sempre.” (Vaz, 2014, p. 15)
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design e indústria têxtil 

O sector têxtil tem sido analisado por diversas áreas e é considerado um dos 
principais sectores da indústria portuguesa, distinguindo-se pelo volume de 
facturação, pela mão-de-obra utilizada, detentora de diversos recursos: artesanais e 
tradicionais, alguns dos quais se encontram em vias de extinção; outros mais actuais, 
de cariz industrial e tecnológico. No entanto, apesar do seu prestígio, este sector é 
pouco explorado e diferenciado do ponto de vista do design, o que pode dar posição a 
nichos de mercado cujas necessidades não foram ainda perscrutadas. 

Esta dissertação emerge, no fundo, do levantamento de questões referentes ao 
défice da imagem e da comunicação nas marcas, produtos e serviços de têxteis 
portugueses, sob a perspectiva do design, área que deve ser integrada nas empresas 
como uma matéria multidisciplinar, que não consista unicamente na resolução de 
problemas, mas que conjuntamente assista no reajustamento do actual (e altamente 
competitivo) mercado. A sua participação neste sector não deve, de todo, ser ignorada. 
Ao analisar as questões, compreendemos que os custos associados à concepção 
dos produtos, no que diz respeito aos suportes de comunicação e à contratação do 
programa de design em si, conferem às marcas encargos muito elevados. Dado que 
as empresas do ramo defrontam desafios ao nível da sua capacidade de diferenciação 
– que tende a focar-se somente no preço e nos benefícios do produto – a sua visão 
deve ter em conta, em relação à marca, conceitos como a imagem, a comunicação, a 
personalidade, a identidade, a experiência, a emoção e a fidelidade. 

No âmbito das preocupações manifestadas e da problemática subjacente, surge 
a oportunidade de intervir, fazendo o sector representar-se pelo que de melhor 
existe em Portugal (matéria prima e produção), considerando uma nova abordagem 
que pode contribuir para o acréscimo de valias na área, a partir da realização da 
investigação que efectuámos e que está relacionada com o sistema sensorial, 
questões semióticas, com o valor simbólico, com a história (emocional e temporal) e 
sobretudo a comunicação inseridos no sector têxtil, de modo a compreender como 
influenciam os consumidores. 

Esta investigação sustentou todo o projecto prático  que – não obstante, pode haver 
possíveis questões por esclarecer (dada a complexidade e dimensão do tema) –, 
materializa a conceptualização de um modelo que integra a participação do design na 
indústria têxtil a partir da articulação dos conceitos analisados. Sendo a matéria do 
design emocional mencionada uma abordagem conceptual considerável e benéfica, 122
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porque não aplicá-la no sector têxtil? A verdade é que, quando falamos em têxtil, não 
podemos ignorar a relação que mantém com o termo design. Poderá ou não o design 
contribuir para a atribuição de valor na indústria têxtil portuguesa? 

Para esboçar uma resposta, já que esta não é, de todo, uma pergunta de retórica, 
passamos a abordar alguns aspectos marcadamente do interagir prático do design e 
da indústria têxtil. Assim, registamos os seguintes apontamentos pertinentes.
- Para grande parte das empresas, a integração da componente design, para 
desenvolver o produto e suportar a comunicação inerente, representa custos 
seriamente significativos.
- A presença do design na indústria têxtil precisa de ser incrementado de forma 
continua e consistente. 
- A valência referenciada no ponto anterior traz à indústria têxtil a valorização de 
competências tecnológicas que dão credibilidade ao produto, mas que permanecerão 
desconhecidas, se não forem comunicadas. E isto é feito pelo design.
- O design incorporado na indústria têxtil tem de gerar uma dinâmica constante com 
os mercados e suas tendências.
- O design não pode aparecer de forma meteórica na indústria têxtil, como acontece, 
por exemplo, por exigências ou sugestões de clientes. A imagem descontinuada não 
gera comunicação de marca sustentada.

Estes cinco aspectos dão coerência a uma visão holística da indústria têxtil, porque 
incorporar o design é ir mais além: é adoptar um modelo desencadeador de 
processos exigentes e construir marcas que lancem raízes na realidade da cultura e 
ética sociais. O design terá, então, de substituir o modelo produtivo motivado apenas 
pelo lucro e passar a ser o motor aglutinador de tendências, de preocupações sociais 
e de sustentabilidade, de inovações tecnológicas de processos de produção, de 
inovações no domínio dos materiais e ser, também, o motor capaz de incorporar a 
cultura e a tradição. Assim, o design fará parte do argumento que responderá positiva 
e consistentemente ao desafio que a indústria têxtil portuguesa tem de vencer nos 
próximos anos, face às tendências e às exigências mundiais de mercado.

No que concerne ao projecto, valorizámos fortemente os significados que se 
deflectem da sua natureza ancestral, do aspecto e da funcionalidade. Se Portugal 
é um país reconhecido pela qualidade de produção, julga-se que o seu carácter a 
nível etnográfico e cultural podem representar vertentes interessantes a explorar 
paralelamente às questões de desenho e projecto da colecção. A projecção da 
colecção, o seu acondicionamento inclusive, assumem conformações expressivas de 
transformação das ilustrações quando transmutadas para suportes têxteis. Outra das 
principais dimensões do tecido, é a relação (in)temporal, que adquire significações 
mais profundas nas narrativas colectivas.
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EXEMPLOS
RELEVANTES 

CAPÍTULO  04/05

- estado da arte -

Este capítulo versa alguns modelos de diálogo do Design com o Artesanato e/ou 
com a Indústria, a partir de tradições culturais representativas do passado, mas 
reinterpretadas e recriadas, com ambição de identificar, traçar e revelar traços 

identitários de memórias, de contextos, de conceitos, de experiências, de habilidades, 
de lugares e de comunicação; presentes nos casos que considero relevantes para 
ilustrar as distintas relações que designers têm procurado estabelecer de algum 

modo com a tradição, quer interpretando e traduzindo saberes obsoletos em formas 
e linguagens contemporâneas, quer reproduzindo em novos contextos formas e 

linguagens tradicionais.

PARTE 01
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exemplos relevantes | a avó veio trabalhar

A A avó veio trabalhar é um projecto português de design para a inovação social que reconhece nas pessoas 

mais velhas as características que só a idade lhes atribuí. Utiliza a sabedoria, a arte e a cultura que possuem 

e abre-lhes um lugar digno na sociedade e no mercado actual para potencializarem as suas qualidades. O 

projecto Lisboeta nasceu em 2013, às mãos da designer Susana António e do psicólogo Ângelo Campota, 

ambos com a ambição de reconhecer os talentos da terceira e integrados na comunidade. “Os avós” (porque 

já são homens e mulheres que integram o projecto) criam peças únicas através de saberes tradicionais, 

partilhando histórias e ensinamentos, nos ateliers, nos workshops e nas viagens que fazem em conjunto. 

Este caso é particularmente interessante por utilizar o design em prol do cruzamento entre saberes 

intergeracionais, tal como pretende a marca Contar contos e acrescentar pontos.



Fig.20-23 
Projecto “A avó veio trabalhar” 

       Fonte: http://www.fermenta.org/
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exemplos relevantes | à capucha

A capucha é uma capa tradicional de burel (lã pisoada) cuja produção foi 

recuperada por um grupo de mulheres artesãs que resgataram o saber das 

pessoas mais velhas e recuperaram os teares inutilizados, numa escola 

primária também ela abandonada. A estas aldeãs artesãs é dado o nome de 

“capuchinhas” e foram elas que, ao perceberem que não sobreviriam a fazer 

apenas as capuchas, construíram um projecto que captou apoio internacional e a 

colaboração com a estilista Helena Cardoso e que as levou a ganhar o Prémio de 

Criatividade Para Mulheres em Meio Rural, em 2007. Helena Cardoso obteve a sua 

inspiração nas fibras e malhas naturais e tradicionais e nas histórias e vivências 

das capuchinhas, da ruralidade das serras portuguesas. Deu origem à exploração 

de peças de vestuário urbano como saias, casacos e outras, que actualmente 

são vendidas em Lisboa e no Porto, afirmando a proveniência do mundo rural. 

A colaboração é tão bem sucedida que transformou totalmente as vidas de 

ambas as partes: estilistas e artesãs. As últimas, começaram por considerar 

as peças que faziam exclusivas “para as senhoras da cidade” e, com o tempo, 

depois de terem sido as próprias a desfilar as colecções que confeccionaram, 

começaram também elas a vestir as peças no quotidiano. É um dos maiores casos 

de sucesso da relação do design e do artesanato em Portugal, verdadeiramente 

transformador a nível social e demográfico na aldeia de Montemuro. 

Dispensa mais argumentos para a presença inquestionável enquanto caso de 

estudo da presente investigação.



Fig. 24 e 26 
Projecto “À capucha” 

           Fonte: https://www.acapucha.com/
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exemplos relevantes | a vida portuguesa
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Fig. 27-33 
Loja “A vida Portuguesa”

        Fonte: http://www.avidaportuguesa.com/

A ideia surgiu em 2004, pelo imaginário de Catarina Portas, jornalista que investigou e inventariou produtos 

portugueses cuja existência remonta há já várias décadas. Em 2007, Catarina deu início ao negócio em lojas 

d’ A Vida Portuguesa, casa que procura revelar e revalorizar Portugal através de uma amostra variada de 

marcas e produtos de criação e fabricação portuguesa, que mantiveram a qualidade e a expressão estética 

original, desde há muitos anos. N’A Vida Portuguesa podemos encontrar marcas como os sabonetes Ach. 

Brito e Confiança, as andorinhas Bordalo Pinheiro, os lápis Viarco, os cadernos Emílio Braga e Serrote, etc.. 

Alargar o mercado e garantir a sobrevivência destas marcas e de outras como estas foi um dos primeiros 

objectivos deste projecto, que é caso de estudo desta investigação por se empenhar na valorização daquilo que 

é antigo e tradicional na cultura portuguesa, nas mais variadas áreas de produção.
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exemplos relevantes | ervilha cor-de-rosa

Rosa Pomar é autora do blog a Ervilha Cor-de-Rosa e do livro Malhas portuguesas (2013), dona da loja 

Retrosaria em Lisboa e de venda Online e, mais recentemente co-criadora do projecto audiovisual Lã em 

Tempo Real. É caso de estudo da presente investigação porque desde muito nova que alimenta a sua paixão 

pelas malhas e vê-as como uma arte que precisamos de reaprender através do conhecimento das pessoas 

mais velhas, da cultura tradicional portuguesa. O seu livro é, não só um estudo etnográfico de uma arte quase 

perdida, o tricot, como ainda um manual avançado da prática do mesmo.
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Fig. 34-40 
Blog “A ervilha Cor de Rosa”

        Fonte: http://aervilhacorderosa.com/
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Fig. 41-50 
Projecto “Editoria”

         Print Screen’s do vídeo de Alexandre Delmar
         Fonte: http://www.alexandredelmar.pt/projects/

exemplos relevantes | editoria

EDITORIA, design, artesanato e indústria foi um 

projecto levado a cabo, em 2012, no contexto de 

Guimarães, Capital Europeia da Cultura. Procurou, 

através de uma autoria múltipla, oferecer uma 

reflexão cuidada sobre as relações entre o 

património material e imaterial da região do Vale 

do Ave e a sua transposição para as actividades 

de artesanato, design e indústria, conjugando-as. 

Através da identificação dos ofícios tradicionais 

do território analisado -como os bordados, a 

cerâmica, a latoaria, os curtumes, o ferro forjado e 

a transformação do chifre- foi através do design que 

se introduziu inovação e uma reinterpretação dos 

valores culturais transmitidos. 

A coordenação científica deste projecto foi 

executada por Cláudia Albino, orientadora da 

presente investigação, e, como tal, este é um 

caso de estudo que serviu como pano de fundo à 

exploração das conclusões aqui obtidas.
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exemplos relevantes | hermès

A Hermès é uma marca de vestuário e acessórios de luxo. Foi fundada em 1837 

por Thierry Hermès e produzia, na época, arreios para cavalos, símbolo que 

preserva até hoje nas suas colecções. A identidade da marca é muito forte devido 

ao uso vibrante da cor laranja, nas carteiras de couro, nos lenços de seda e, 

sobretudo, em todas as caixas dos produtos vendidos pela marca. 

A Hermès é caso de estudo desta investigação porque desde sempre apostou 

na qualidade do trabalho artesanal e porque nunca perdeu a visão de uma 

sociedade melhor, para a qual criou uma fundação. Prova que é possível fazer 

objectos de elevadíssima qualidade que partem do trabalho dos artesãos e 

adquirem um valor de mercado equivalente ao do mundo dos automóveis, o que 

supera a generalidade do valor atribuído aos produtos do mesmo tipo mas nunca 

supera o verdadeiro valor do artesanato e do design quando associados.
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Fig. 51-55 
Marca “Hermès”

        Fonte: http://www.hermes.com/index_pt.html
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exemplos relevantes | projecto em aberto
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O Projeto em Aberto foi criado em 2011 pelas mãos de Ana Escobar Teixeira. 

Enquadra-se como caso de estudo desta investigação por apelar à transmissão de 

uma técnica artesanal portuguesa, o empalhamento alentejano. Foca-se no banco 

alentejano e reinterpreta-o, permitindo ao comprador construir o seu próprio banco 

e personalizá-lo, tal como acontece com a ideia Contar contos e acrescentar pontos.

Fig. 56-59 
“Projecto em aberto”

         Fonte: http://cargocollective.com/projectoemaberto



30

exemplos relevantes | snurk

148

A marca SNURK é um projecto industrial têxtil que surgiu em 2007 e associa a ideia da cama ser um espaço de 

sonho e diversão, dado que a cama não deixa de ser um trampolim. Partiu do sonho do holandês Erik van Loo, que 

pretendia imitar uma cama de papelão, fazendo uma capa de edredão cujos lucros revertiam, em parte, para a 

fundação Jovens sem tecto. O projecto cresceu pelas mãos de designers alemães que aproveitam a qualidade dos 

tecidos e da manufactura portuguesa para dar vida à “felicidade horizontal” e é por esse motivo que se enquadra 

nesta investigação. Conjugam fotografias de alta resolução, como a do fato de astronauta arquivado pela Dutch 

Space Expo Museum, para criar ambientes animados na roupa de cama.



149

Fig. 60-66 
Marca “SNURK”

        Fonte: https://www.snurkbeddengoed.nl/nl
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Fig.67 
Montagem e fotografia de Sabine Timm

  Fonte: http://www.tigerprint.uk.com/
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PROJECTO 
CAPÍTULO  05/05

- materialização -

PARTE 02
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Fig.68 
“O pinóquio”

   Ilustração de Ana Melo
   Bordado e fotografado pela autora
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do tecido ao meu tecido

As leituras e estudos efectuados em torno das primeiras temáticas – Design, 
Artesanato e Indústria – foram alimentando o desejo de criar uma colecção 
têxtil-lar que, disseminada das gamas convencionais, atribuísse novos discursos e 
novos contornos a uns simples lençóis, sempre com foco em servir a sociedade e em 
garantir o seu conforto acima de tudo, pois partimos, desde o inicio, da premissa de 
que o design opera em benefício da comunidade.  

Ao envolvermos o design enquanto intermediário e partícipe activo no entendimento, 
representação e edificação do mundo –vislumbrando heranças passadas, visões 
futuras e interligando áreas díspares na procura de conceber um projecto 
multidisciplinar– pretendemos, ou antes, estaremos a facultar utensílios 
comunicacionais para exploração, estimulando a reflexão, desencadeando novas 
emoções, novos sentidos e evocando novas experiências e novas memórias. 
Assim, seguindo o raciocínio, um dos desafios passa por conceber uma marca que 
estabeleça sobretudo uma relação dinâmica e interactiva com os seus receptores, que 
proporcione experiências contínuas e considere sempre as componentes emocionais 
que daí advêm. 

Combinando os conceitos enunciados e interligados no pensável desta dissertação, 
dá-se seguimento à concepção e prática projectuais, que se concretizam na marca 
Contar contos e acrescentar pontos e cujo suporte é uma colecção de lençóis. 
Este adereço foi minuciosamente delineado e resulta da aliança dos recursos de 
diferentes disciplinas, coligados à recolha de saberes da nossa herança cultural – 
nomeadamente ao nível do bordado, de estampagem e dos contos tradicionais.  

Simultaneamente à experimentação da nossa própria autoria, concedemos o 
espaço indispensável aos filhos, pais e avós, para que, no papel de intervenientes, 
possam contribuir e findar aquilo que serão não os lençóis, mas os seus lençóis. O 
modelo projectual destaca o pensamento criativo e a curiosidade, valoriza o carácter 
espontâneo e imprevisível; reconhece o processo, as possibilidades infinitas e, 
permitindo o erro –aqui visto como construtor de narrativa, história e aprendizagem– 
honra a liberdade de identidade, a natureza de diferentes significados e estimula 
diálogos contemporâneos.

Transmitir conhecimentos e habilidades com recurso à pedagogia criativa pode 
ser um questão do design, pois “the more students work at storing the deposits 

projecto | conceito 
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entrusted to them, the less they developed the critical consciousness which would 
result from their intervention in the world as transformers of that world”, ou seja, 
“the more completely they accept the passive role imposed on them, the more they 
tend simply to adapt to the world as it is” 35 (Freire, 1970, as cited in Filho, 2013, p. 
70). Não estimulamos portanto “eu’s” impostos nem condicionamos expressões, 
mas fomentamos antes o surgimento natural e criativo de propostas que articulam, 
constroem ou consolidam a identidade genuína de cada criança e a sua linguagem, 
a partir da sua participação activa em cada projecto que, não obstante, a selecção 
de conhecimentos e saberes que são transmitidos tem a oportunidade de explorar, 
transformar e particularizar, face à tendência naturalmente crescente da hegemónica 
globalização que tanto condena e determina o nosso mundo contemporâneo. 

35 
Tradução livre da autora. “quanto mais os estudantes trabalham para assegurar os depósitos de informação que lhes são confiados, menos 

desenvolvem a consciência crítica que poderia resultar da sua intervenção no mundo como transformadores desse mundo (...) quanto mais 
aceita, de forma completamente passiva aquilo que lhes é imposto, mais tendem a simplesmente se adaptarem ao mundo como ele é e à visão 
de realidade fragmentada que lhes é depositada”. (Freire, 1970, as cited in Filho, 2013, p. 70)

Fig. 69 e 70  “O pinóquio”
              Ilustração de Ana Melo
              Projecto e planificação da autora 
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Fig.71”For Horizontal Living”
 Fonte: https://www.snurkbeddengoed.nl/nl
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Tendo como foco uma faixa etária infantil, idealizámos uma colecção de lençóis que 
explora processos de fabrico industriais e matérias-primas cujos comportamentos 
podem interferir no bem-estar e conforto dos consumidores, introduzindo processos 
e saberes tradicionais; com o propósito de criar um produto que, como já referimos, 
será inacabado, ou acabado mas particularizado por nós, ou inacabado com os 
respectivos moldes e instruções essenciais para a transmissão de conhecimentos 
que ideamos (à semelhança do que será a oficina realizada e que analisaremos 
posteriormente) – transcendendo sempre o tecido naquilo que é o resultado visual do 
discurso criado.

Esq. 11 Esquema da articulação do argumento da marca e das tecnologias envolvidas na 
confecção que, no seu conjunto, dão resultado às várias gamas.
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Esq. 11 Mind Map 
A priori do desenvolvimento do projecto, mas já no campo da sua elaboração conceptual, 
foi estruturado um mind map, com base no modelo de Olins mencionado no primeiro 
capítulo, e que cobre três vertentes essenciais para a criação de uma marca –o potencial 
da técnica e da tecnologia, a importância da imagem e da sedução (particularmente a 
participação activa do design dentro do projecto), assim como a vertente financeira e de 
gestão– o que simplificou e socorreu a síntese das ideias e conceitos que se desejava 
preservar em cada uma das áreas. Isto é, a partir dessas três vertentes, mesmo 
desconhecendo o que viria a ser desenvolvido projectualmente, esquematizámos todos os 
conceitos que gostaríamos de levar a cabo e manter até ao fim. 

projecto | mind map
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porque as crianças são as pessoas mais importantes do mundo

Elegemos as crianças porque os seus primeiros anos de vida são particularmente 
importantes. Para além da alimentação, dos cuidados de higiene e de protecção, 
uma criança necessita de dormir bem para crescer e manter-se saudável. Precisam 
também de brincar, para descodificar o mundo, ou seja, exercitarem a sua essência 
e realização primordial que é ser criança. É por isso que esta colecção oferece o 
melhor para elas. Na infância elas percorrem uma empolgante viagem de exploração 
e construção da sua identidade, e a cama também é um espaço central de clarificação 
e crescimento do eu: é onde dormem e descansam, onde elaboram e representam o 
teatro da sua vida quotidiana e projectam o futuro imediato. Num mundo repleto de 
regras em que uma criança já ensaia a carga do stress diário, uma boa noite de sono 
é não só um prazer, mas também uma carência absoluta. À beira do sono e do sonho, 
muitas vezes proporcionam-se diálogos com os amigos que também contribuem para 
interrogações pertinentes e inquietações igualmente edificadoras do eu. Por tudo 
isto repensámos as convenções à volta do sono, que implicam a criação de narrativas 
que tornarão especial a ida para a cama, agudizando muitas vezes a realidade de não 
a quererem abandonar. Estas actividades rotineiras contribuem para a criação de 
memórias afectivas, igualmente e bastante influentes para a construção da identidade 
de cada criança. 

projecto | público-alvo
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trata-se de contar histórias, isso é ser humano

É aqui que as histórias tradicionais entram no palco, porque a prática de as contar 
permanece viva e as crianças apreciam escutá-las – as histórias são responsáveis por 
alimentar a fantasia das crianças e a sua imaginação, e o que colmata e dá sentido 
ao real. Muitas vezes os contos para a infância ultimam na célebre frase “e viveram 
felizes para sempre” –esta é uma noção que as ajuda a perceber os valores da vida, 
a ultrapassar, de um modo encantador, as dificuldades do dia-a-dia, sentimentos 
atemorizadores e a solucioná-los– conduzidas (in)conscientemente pela introspecção 
e identificação nos modelos literários (personagens, contextos, situações e conflitos 
semelhantes) –o que reforça que os contos podem ter aplicabilidade terapêutica. 

Isso leva-as a pedir para ouvir de novo, pois é mais uma oportunidade de se 
tranquilizarem em relação à vida, produzindo emoções e harmonizando-as 
simultaneamente em jeito de catarse. Assim, aquando a interacção com o conto 
–seja pela audição, leitura ou escrita– as crianças reconhecem-se na personagem 
principal que é, quase sempre, sabedora, forte, bondosa, o que combaterá, portanto, 
fragilidades, medos ou até alguma tendência para a crueldade: os episódios 
da vida interior e frutos da imaginação vão-se intensificando e ocasionando o 
desenvolvimento e inteligência emocional tão necessários ao crescimento. Os 
familiares, admite-se aqui, que podem ter um papel naturalmente influente e 
participativo no progresso intelectual e afectivo da criança, gerando cruzamentos de 
significado e autentificando as relações a partir da partilha e do seu envolvimento.

Em busca de motivos de inspiração para as nossas colecções, elegemos como 
temática os contos tradicionais que, por sua vez, se tornou uma decisão rapidamente 
validada. Solicitámos o parecer de Ana Margarida Ramosv, que nos clarificou, em 
conversa que “a escolha de textos da tradição oral é uma excelente aposta –porque 
fazem parte do património cultural de várias gerações e não têm implicações de 
direitos autorais. Além disso, são facilmente reconhecíveis por crianças e adultos, em 
resultado não só de leituras, mas de filmes, séries, merchandising. Etc.”.

projecto | temática

v  Professora Auxiliar na Universidade de Aveiro, Doutorada em Literatura pela Universidade de Aveiro em 2005. 
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cada peça é uma herança viva

No que diz respeito à passagem por várias terras durante este percurso –Covilhã, 
Leiria, Braga, Porto, Malveira e Guimarães– não fomos cientes do que ou de 
quem iriamos encontrar, mas completamente libertos para a exploração de novos 
territórios, de novas técnicas e de diferentes tipologias de pensamento; procedemos 
à descoberta e posterior desenvolvimento de dois registos de investigação que 
concernem às técnicas de bordado e de estampagem.

A paixão pelas técnicas artesanais surge ainda em pequena e agora as suas 
influências são notórias. Presentemente, esse apreço e interesse são materializados 
na concepção deste projecto –este capítulo é o rosto da fusão das nossas próprias 
lembranças, aquelas que a memória permite alcançar, e do contributo contagiante 
de partilha, por parte das pessoas que tivemos o gosto de conhecer nestas viagens 
(ou que conhecíamos mas tivemos a oportunidade e felicidade de conhecer melhor), 
da sua fantástica colaboração e contaminação e do seu incrível acolhimento. Durante 
esta investigação mantivemo-nos conscientes, à priori, que se trata de uma pequena 
parte de um todo, dada a complexidade e envergadura do tema, da quantidade de 
referências, da disparidade e multiplicidade dessas mesmas referências. Seria, 
portanto, inexequível abordar todas as técnicas e as suas variedades tipológicas. 
Deste modo, a definição de critérios e o processo de selecção foram fundamentais 
para a organização, estruturação e clarificação destes registos. 

projecto | registos de investigação

Fig.72  Pontos de bordado
   Fotografia e bordado pela autora





Fig.73 
Trabalho de Maria Helena Spranger

   Fotografia da autora
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Maria Helena Spranger, 66 anos, natural do Porto a residir na Covilhã. Teve formação académica em 
Moçambique na Escola Comercial e Industrial de Quelimane, no Porto na Escola Aurélia de Sousa e 
complemento de Formação na Universidade de Aveiro.

Como é que e com quem aprendeu a bordar?
- No curso de Formação Feminina, com a professora Margarida Serpa Rosa, a quem devo todos 
os meus conhecimentos e o gosto por todos estes conhecimentos.

Ainda borda? Com que frequência?
- Hoje em dia com muito pouca frequência.

Qual é a pertinência, na sua opinião, de utilizar técnicas de bordado na actualidade?
- Deve-se procurar inverter o conceito de que bordar é retrógrado. Levando os jovens a 
interessarem-se por esta arte.

Considera que estes saberes se estão a perder? Ou não?
- Hoje em dia acho que se está a dar mais importância à recolha destes conhecimentos. A meu 
ver é bastante pertinente, pois o bordado é parte integrante da nossa História e raízes. Os 
designers Portugueses poderão ser esse meio de transmissão.

Já transmitiu os seus conhecimentos de bordados a alguém? 
- Sim. Quando leccionei os trabalhos Manuais,os Cursos Tecnológicos e nos Cursos de 
formação para Senhoras desempregadas numa cooperativa de Ensino.

E de outras habilidades artesanais? Quais?
- Nestes cursos outras técnicas foram abordadas: Modelação com pastas, pintura em 
tecido,tapeçaria de Arraiolos, Bordados Regionais com bastante incidência no bordado de 
Castelo Branco e outras técnicas de artesanato.

Borda por hobby ou retira rendimento dos trabalhos que produz?
- Nesta altura da minha vida, por hobby. Na altura dos cursos de Formação das 
Senhoras,depois de concluídos,tentei com duas das Senhoras, formar uma pequena empresa 
mas que não foi possível por ainda estar no activo a leccionar. Com as Senhoras Ana Maria 
Proença Clemente, Maria Teodora Clemente ainda executamos trabalhos que se encontram 
representados nas várias fotos.

entrevista | Maria Helena Spranger, 18 de Março de 2017
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Fig.74 
Trabalho de Maria Helena Spranger

   Fotografia da autora



Fig.75 
Trabalho de Maria Helena Spranger

   Fotografia da autora
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Maria Teresa Mangana, 60 anos, natural de Pebane (Moçambique) a residir na Covilhã, foi 
professora de 1º Ciclo. 

Falámos sobre a importância das crianças brincarem, dos benefícios que tem essencialmente para 
o desenvolvimento e para a criatividade. Gostaria de saber um pouco mais sobre a sua opinião. 
Considera pertinente a transmissão dos antigos conhecimentos artesanais (nomeadamente ao nível 
do bordado e da estampagem)?

- Considero pertinente a transmissão dos antigos conhecimentos artesanais quer a nível do 
bordado quer a nível da estampagem, às nossas crianças, porque cada vez é mais importante 
reforçar o papel da família e o tempo que passam com as crianças, pois, ao os ensinar a bordar 
e/ou estampar, estão a participar activamente no desenvolvimento do seu potencial criativo e 
ao mesmo tempo ajudam a desenvolver a motricidade fina.

Acha que esses saberes se estão a perder? 
- Acho que sim, apesar de se notar um maior interesse por parte das jovens desde que a crise 
se instalou em Portugal.

Já transmitiu os seus conhecimentos de habilidades artesanais a alguém? 
- Já. 

Quando leccionava o 1º Ciclo?
- Sim, utilizámos o ponto de alinhavo e o de cadeia, na elaboração de postais de Natal e em 
tabuleiros de esferovite ( da carne) para quadros.

E transmitiu técnicas de estampagem ou outras habilidades artesanais para além do bordado?

- Sim, transmiti técnicas de estampagem utilizando folhas ( no outono), couve-flor, rolhas de 
cortiça e esponja cortada em bocados.
Também ensinei a modelar barro, pasta fimo e a utilizar o papel higiénico ou guardanapos de 
papel para forrar caixas de papel, tampas de frascos, balões que depois de cobertos e secos 
eram rebentados e com o molde criado fazíamos ovos, flores e máscaras de carnaval.

entrevista | Maria Teresa Mangana, 18 de Março de 2017
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Susana Ferreira, 45 anos - natural da Marinha Grande e a residir actualmente em Leiria 
É licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia no Trabalho, tem formação de 
formadores e  formação em artes decorativas.

Como é que e com quem aprendeu a bordar? 
- Aprendi a bordar deveria ter os meus 6 / 7 anos com a minha mãe. Era hábito na altura, 
nalgumas casas, ensinar às meninas algumas “artes” dedicadas à sua formação essencial de 
uma futura Dona de casa (bordado, crochet, costura...).

E ainda borda? 
- Sim. Sempre que posso.

Qual é a pertinência, na sua opinião, de utilizar técnicas de bordado na actualidade? 
- Devemos preservar as nossas heranças e, além disso, as peças bordadas tanto na roupa que 
usamos como em peças de lar conferem um valor e beleza totalmente diferentes.

Considera que estes saberes se estão a perder? Ou não?  
- Sim. As pessoas de uma forma geral gostam de peças bordadas, mas não há grande 
disponibilidade para aprender.

Já transmitiu os seus conhecimentos de bordados a alguém, para além de mim? Se sim, quais as 
idades? 

- Quando tinha 24 anos ensinei algumas colegas a bordar ponto cruz pois estava na moda fazer 
quadros com esse ponto. 

E de outras habilidades artesanais? Quais? 
- Agora sou formadora em artes decorativas e ensino as várias técnicas desde a découpage 
em madeira, patchwork em tecido, pintura em tecido, madeira ou tela, costura criativa entre 
outras técnicas.

Borda por hobby ou retira rendimento dos trabalhos que produz?  
- Enquanto estudante retirei algum rendimento das peças que bordava a ponto cruz. Agora 
como sou artesã não retiro rendimento só dos bordados como das outras técnicas que faço.

175

entrevista | Susana Ferreira, 29 de Março de 2017
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Fig.76-79 
Trabalho de Valéria Boelter

        Fonte: http://valeriaboelter.com/
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Valéria Boelter, 44 anos, natural de Santa Maria (Brasil). É designer, e frequenta o doutoramento 
em design na Universidade de Aveiro, mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), especialista em design de estamparia pelo SENAI CETIQT (Rio de Janeiro) e 
graduada em Desenho Industrial na Universidade Federal de Santa Maria. Possui experiência de 20 
anos no Rio de Janeiro como designer gráfica e designer de exposições.

“e desde então meu olhar nunca foi o mesmo, 
onde eu olho, cacos de vidro, sombras, flores, insetos,

 conchas, pedrinhas, grades... tudo vira 
um grande padrão mental que me encanta.” (Boelter, 2014) 

Como é que e com quem aprendeu a bordar e a estampar?
- Aprendi a bordar com minha mãe quando criança, minha vó bordava “para fora” e ensinou a 
ela. Já a estamparia sempre esteve presente na minha vida, desde cedo já fazia batik, Tie-dye, 
tranfer de página de revistas nas minhas camisetas mas aprofundei as técnicas quando fiz 
uma especialização em 2010 em design de estamparia.

Ainda reproduz estas técnicas? Com que frequência?
- O bordado muito pouco, procuro mais as referências visuais e teóricas do que a prática em si, 
infelizmente pela falta de tempo pois para bordar é preciso tempo e paciência.
Já a estamparia eu pratico com mais frequência porém grande parte do processo é digital.

Qual é a pertinência, na sua opinião, de utilizar técnicas de bordado e de estampagem na 
actualidade?

- O bordado e a estampagem são técnicas milenares que podem servir de inspiração para 
muitas criações contemporâneas. Incentivar e valorizar estas técnicas ajudam a movimentar 
a economia de uma região, aumentam a auto-estima dos artesões, a geração de renda e a 
produção de artigos únicos. Com certeza é preciso preservar estes saberes pois através deles 
aprendemos muito da nossa cultura.  

Considera que estes saberes se estão a perder? Ou não?
- Sim estes saberes estão-se perdendo, pois os detentores de certas técnicas estão 
envelhecendo, muitos já não estão mais aqui para ensinar, outros não passam seus 
ensinamentos adiante por falta de interesses das pessoas mais próximas como filhos, netos, 
etc. Neste sentido é fundamental reforçar a consciência social da importância desses saberes 
como um meio de preservar a identidade cultural do país.

Já transmitiu os seus conhecimentos a alguém? Se sim, quais as idades?
- Não através de workshop ou cursos mas informalmente para amigos e parentes. 

E de outras habilidades artesanais? Quais?
- Fiz estágio como professora na “Escolinha de artes da Universidade Federal de Santa Maria” 
onde auxiliava as crianças a desempenharem várias técnicas artesanais.
 

entrevista | Valéria Boelter, 7 de Abril de 2017



Conhecida por Avó Méri, 69 anos, natural do norte a residir no Porto, trabalhou num bloco 
operatório em cirurgias, mas agora o que costura é somente tecido. É autora do blog e marca 
registada Agulhas da Méri desde 2007, e desde então já fez publicações não só em Português e 
Inglês como em Alemão, Italiano e Francês, tais são as visitas que tem do estrangeiro. 

Como é que e com quem aprendeu a bordar?
- Não aprendi com ninguém salvo, talvez, o ponto de cruz, pelo qual nunca tive muito gosto, 
alguma malha e algum crochet, tudo sem grande convicção. O tempo livre também não era 
muito…

Então o que aconteceu? O que desencadeou todo este gosto?
- Só comecei quando adoeci e tive que ficar em casa por um longo período, e mais a sério 
quando me reformei aos 60. Os primeiros bordados foram feitos em linho com fio norte! Tudo 
o resto aprendi, por mim, em revista, livros e Internet. Gosto de todos os tipos de bordado, 
só depois de me reformar é que comecei a experimentar a sério, o que me levou a fazer 
varias oficinas sobre o bordado de Guimarães, incluindo bainhas abertas. Comecei, então, 
a interessar-me pelos bordados portugueses e a perceber a grande variedade de nomes 
que os pontos tinham, conforme as regiões. E foi a sensação desagradável de perceber que 
sabia mais nomes de pontos em inglês, francês e até em italiano, do que em português, o que 
me levou a começar a fazer um glossário de pontos em português, francês inglês, alemão e 
italiano com a ajuda de várias blogueiras, amigas virtuais que, entretanto, tinha feito. Esse 
glossário pode ser encontrado no meu blogue.

Qual é a pertinência, na sua opinião, de utilizar técnicas de bordado na actualidade? Considera que 
estes conhecimentos se estão a perder? 

- Devem usar se as técnicas de cada bordado, aprendendo com as pessoas antigas que ainda 
bordam especialmente para o “bordado rico” de cada região, que é sempre o mais difícil de 
fazer. Por exemplo, há uns anos o bordado de Viana tinha imensos crivos, hoje em dia fazem-
-se cada vez menos pois leva tempo a fazer… e são também os mais caros. Se preservarmos 
as técnicas de cada região serão elas a distinguir a especificidade de cada bordado e sua 
região. Daí serem importantes, na minha modestíssima opinião, os cadernos de especificações 
que se fizeram, e outros que ainda se estão a fazer. Foi mesmo esta importância que dou à 
preservação das técnicas que me levou às oficinas do bordado de Guimarães, aprender como 
se faz lá. De outra forma esses saberes perder-se-ão, seguramente, se é que alguns já não 
estarão perdidos. Fiz algumas oficinas, muito poucas, por falta de convites, também nunca fiz 
grande propaganda. Mas no meu blogue vou partilhando tudo o que sei. Também sempre que  
sou abordada por mensagens, muitas do estrangeiro, faço todos os possíveis por responder 
a todas as questões que me põem. O meu último post é sobre uma jovem com quem conto 
partilhar algumas coisas sobre o bordado.
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entrevista | Avó Méri, 11 de Maio de 2017
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Ainda sobre o blog, tem ideia de qual é o público que mais a segue? Portugueses ou estrangeiros? 
- É interessante verificar que quando iniciei o blogue só parentes e amigos lá iam comentar 
de vez em quando. Foram as americanas, canadianas e australianas as primeiras a pedir para 
escrever em inglês. Só actualmente (desde há 2/3 anos) tenho mais leitoras portuguesas. 
Fui abordada pela Yvette Stanton quando estava a iniciar o livro dela sobre o bordado de 
Guimarães e trocámos muitas mensagens. Aliás ofereceu-me o livro dizendo que a toalha na 
capa foi feita no linho que lhe enviei.
Participei, a convite da editora de então, num projecto de bordado de Guimarães na 
Inspirations Magazine. Foi um projecto muito penoso, levou um ano a estar concluído, não por 
causa do bordado, mas devido ao montante de fotos que enviava com explicações em inglês 
e numa fase em que a editora que me convidou saiu da revista. Daí o projecto não ter sido 
publicado com as especificações que enviei. Para quem tentou o bordado, se alguém tentou, a 
explicação não era nada fácil de seguir.

Borda por hobby ou retira rendimento dos trabalhos que produz?
- Numa fase inicial vendi alguns a familiares e amigos. Mas nunca tive jeito para o negócio… 
comecei foi a poupar nas prendas e a fazer todas as prendas de anos e Natal femininas.

E de outras habilidades artesanais? 
- Agora gostava de me virar para o couro, cortiça e joalharia, para fazer prendas masculinas e 
femininas que podem não ter tanto a ver com bordado, mas também podem sempre, não é?  

 Ainda borda? Com que frequência?
- Ainda bordo e gostava de bordar mais, mas há uns meses tive um problema de saúde e 
entendi que devia voltar ao crochet para exercitar a mão esquerda, agora estou a fazer crochet 
com fio de cobre, dos fios eléctricos, que é mais eficaz no exercício…
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Fig.80 
Bordado e fotografado pela autora
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Fig.81Materiais para o workshop “A raposa e a cegonha”
  Ilustração, Estampagem e fotografia da autora
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Fig.82 
Fotografia de autor desconhecido

   Bordado e fotografia da autora
   Fonte: https://www.vamoslaportugal.com
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o melhor da vida é de graça

Foi foco de atenção concretizar um produto que reunisse todos os intentos da colecção final e que, 
em interacção com as pessoas, facultasse um maior entendimento sobre o efeito da ideia que 
esta dissertação ambiciona destacar. Através deste ensaio, em formato de workshop, avaliámos a 
apropriação do projecto, cruzámos opiniões, solicitámos comentários, ou seja, no fundo foram-nos 
facultadas interpretações e visões que se tornaram alicerçais e que nos deram margem para poder 
fazer melhor.

oficina em formato de workshop

Objectivos 
-Estimular a curiosidade, a criatividade e a exploração sem medos;
-Consciencializar para a perda de conhecimentos associados a técnicas tradicionais que se tem sentido;
-Incentivar à partilha de conhecimentos dessas técnicas no sentido de as recuperar;
-Fomentar o convívio e a ligação entre gerações (netos e avós, filhos e pais) nomeadamente a partir 
dessa mesma passagem de “testemunho”;
-Direccionar à percepção e envolvimento com o mundo que nos rodeia, a partir dos valores morais e 
éticos que os contos escolhidos transmitem (no caso do workshop em específico, o conto A Raposa 
e a Cegonha) oferecendo elementos para a construção de cada um enquanto seres pensantes, 
afectivos e sociais. 

Tema em estudo
O conto tradicional elegido, como já indicámos, é A Raposa e a Cegonha, um conto que apela ao 
reconhecimento de que não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, 
abordando um conceito bem presente no quotidiano, na vivência e experiência de cada criança e até 
mesmo na dos adultos. A história interpela duas personagens, uma raposa e uma cegonha, mas é 
importante que a criança se reveja como principal protagonista.

Desenvolvimento
O mundo contemporâneo eliminou grande parte da aprendizagem natural a partir das actividades 
de carácter lúdico e das brincadeiras, que na realidade estimulam o interesse pela aprendizagem 
e são a melhor forma de desenvolver a consciência de si próprias e do meio que as rodeia mas, 
aqui, as crianças foram activas nesta aprendizagem, observando, participando e interagindo com 
os materiais. As actividades do workshop foram minuciosamente delineadas de modo a que os 
formandos se aventurassem a manusear diversos suportes plásticos para a aprendizagem de 
técnicas artesanais de estampagem e para aprender alguns dos principais pontos do bordado 
português, sobre superfícies têxteis. O plano consistiu em que cada uma das crianças, fazendo-se 
acompanhar por um familiar, desenvolvesse as suas potencialidades de expressão e comunicação, 
estimulando a curiosidade, a atenção e a espontaneidade. Foi-lhes fornecido um manual de 
instruções num sentido meramente orientador, pois naturalmente que possuíram e possuem toda a 
liberdade para seguir o instinto e a sua espontaneidade ao realizar o processo de acordo com a sua 
identidade e o seu verdadeiro gosto.
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Técnicas de bordado seleccionadas
Início e remate, ponto atrás, ponto atrás entrelaçado, pequinês, ponto cruz, espinha, areia, nó 
francês, ponto mosca, espinha fechado ou em V e, por fim, ponto plano e cheio. 

Técnicas de estampagem seleccionadas
Linóleo, batata, stencil com recortes, stencil de papel, respingo, mão, carimbo de silicone. 

Materiais incluídos no Kit
-saco de pano em estopa de linho com ilustração do conto A Raposa e a Cegonha estampado;
-manual de apoio com a história de La Fontaine, pontos de bordado utilizados, amostra das técnicas 
de estampagem aplicadas, instruções em papel vegetal para a realização do bordado na estampagem;
-linhas de bordar, agulhas de ponta redonda e tintas;
-placa de cartão prensado para protecção do bordado no momento da estampagem;
-envelope em papel vegetal para colocar materiais e manual. 

Outros materiais cedidos na oficina:
-bastidores;
-tesouras;
-carimbos, stencil’s e outros suportes para a estampagem.

Horário: 10-13h 
Lanche: 11.20-11.40 

Participantes: 
8 [quatro crianças (faixa etária: 4 Anita, 6 Catarina, 9 Kika, 11 Rita) + quatro familiares].

Fig.83-86 
Kit para o workshop “A raposa e a cegonha”

         Fotografias da autora
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Fig.87 e 88 
Espaço do workhop

           Fotografias de João Santos
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Fig.89-97 
Parte 1 workshop - Bordado

         Fotografias de João Santos
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Fig.98-106 Parte 2 workshop - Estampagem
           Fotografias de João Santos
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Fig.107 e 108 Participantes
               Fotografias de João Santos
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cada projecto é único
e tem vida própria
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Fig.109 
“O pinóquio”

     Ilustração de Ana Melo
     Bordado e fotografado pela autora
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porque só a dormir não se comete erros

“A experiência é condição para a construção de sentidos que as pessoas 
atribuem aos lugares.” (Albino, 2017, p. 33)

É em casa que ousamos ser nós próprios e tudo o que nos apetece, o mundo extrínseco fica lá fora, 
assim como todas as expectativas, as agendas, aparências e os Dress Codes. Dentro de casa, o que 
verdadeiramente nos importa é recarregar energias e descontrair. Para tal, carecemos do cuidado 
do nosso mundo íntimo, na criação de um território sereno, um lugar tão nosso, somente nosso.
Para a maioria das pessoas a divisão predilecta da casa é a cozinha ou a sala, para nós, e sem 
margem para dúvidas, o quarto. O quarto representa o nosso lugar mais intrínseco, mais pessoal 
e, portanto, independentemente da sua dimensão, necessitará de ter o enquadramento fiel à nossa 
identidade e gosto. 

Na condição de criança, o quarto é também o local que as diferencia e separa dos adultos, logo, 
é um espaço privilegiado e único onde elas podem estar sós, onde se inicia a aprendizagem e 
construção da sua autonomia, da sua vida interior e a composição do seu mundo e do seu universo. 
Mais do que uma área física, o quarto, enquanto espaço, sustém valores emocionais onde as 
crianças gozam o confronto a par das suas decepções, os seus fantasmas e conflitos. Assim, para 
a maioria das crianças, o espaço onde dormem, o seu quarto, é muito mais do que um lugar de 
descanso, porque o transformam sempre num espaço de introspecção, num espaço de diálogo 
consigo mesmas, ou simplesmente num refúgio do mundo que, de qualquer forma, apresenta 
incessantemente elementos invasores da intimidade. Este espaço ímpar e importantíssimo da 
criança também é influenciado positivamente pelos adereços que o constituem. São estes adereços 
que muitas vezes provocam o aparecimento de narrativas, que crescem com as crianças os 
acompanham e vão dando sustentabilidade à estruturação do seu conjunto de atitudes e valores. 
Já a cama é onde o sonho e a vida real trocam de papéis. É onde as crianças se podem deitar e 
dormir, mas também sonhar e fantasiar, é um canto harmonioso e de repouso, mas também de 
divertimento e recreação. Brincar é colocar em cena todo um mundo pessoal, dispondo e exprimindo 
conflitos e afectos que não são inteligíveis pela palavra. Mas é também, no caso das actividades que 
propomos, uma forma de estimular aptidões e potenciar o desenvolvimento cognitivo.

A colecção de lençóis Contar contos e acrescentar pontos, se, por um lado, pretende evocar um 
recreio, onde se incorpora a história e somos protagonistas, por outro, transforma uma cama 
vulgar, numa cama aconchegante e macia, uma cama com um “colchão” de emoções: as crianças 
são crianças e os adultos podem continuar a ser adultos e, quiçá, crianças também. Os momentos 
que os filhos passam com os pais ou com os avós representam memórias que todos preservarão 
ao longo da vida. Contudo, nem sempre dispomos de tempo suficiente para esses momentos 
privilegiados. Deste modo, fomenta-se um jogo lúdico que alimenta as crianças que somos e os 
adultos que seremos. 

projecto 

Fig.110“For Horizontal Living”
    Fonte: https://www.snurkbeddengoed.nl/nl
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Esq. 12 Conceito, serviço, estratégia e produto que a marca poderá implementar de futuro.
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marca 

A assinatura da marca Contar contos e acrescentar pontos traduz os valores que a marca releva, é 
a fomentação do convívio entre as famílias, com ênfase nas crianças; a transmissão e sobrevivência 
das técnicas de bordado e estampagem associadas às narrativas, à ludicidade, à vida dos 
artefactos, à ilustração, ao ensino e à ética, sendo que pontos sugere um duplo significado: pontos 
de acrescentar história e pontos de bordar.

Neste sentido, tornou-se fundamental dar forma a esta simbologia através de um logótipo que, para 
além da tipografia, vivesse também de um símbolo sumário, alegórico à temática da ilustração. 
Graficamente, o logótipo exprime a imprevisibilidade e a imperfeição do traço visíveis nas crianças, 
características patentes nas formas (a caligrafia, a caneta e a agulha) que claramente sintetizam o tema.

Especificamente, no que concerne à codificação tipográfica, que reforça a ideia de aprendizagem, 
evolução e companheirismo, elegemos a Shorelines Script Bold como fonte principal e a Menlo 
como tipografia secundária que institucionaliza a assinatura e distingue “contar contos” de 
“acrescentar pontos”, conseguindo-se uma pausa e, por conseguinte, uma reflexão entre a leitura 
das duas expressões.

No que diz respeito à codificação cromática, o verde água (RGB: 123;203;183. CMYK: 54%; 0%; 
36%; 0%) identifica-se como cor principal, uma vez que não distingue sexos, é indefinida e abrange 
diferentes estados de espírito. Contudo, a versatilidade é um factor fulcral e, por isso, foi importante 
nomear outras cores para ocuparem um papel diferente nas variadas colecções da marca. A título 
de exemplo, o amarelo (RGB: 227; 182; 34. CMYK: 12%; 27%; 92%; 2%) foi o outro tom preferido. As 
restantes cores são o verde (RGB: 161; 168; 55. CMYK: 41%; 22%; 100%; 0%), o laranja (RGB: 250; 
166; 25. CMYK: 0%; 40%; 100%; 0%), o azul (RGB: 104; 133; 194. CMYK: 62%; 44%; 0%; 0%) e por fim, 
o coral (RGB: 239; 150; 115. CMYK: 2%; 49%; 55%; 0%).

Não só de versatilidade cromática vive esta marca; esta é também evidente nas diferentes versões 
do logótipo. Mediante o suporte, a legibilidade, a colecção e mesmo o próprio gosto, a representação 
gráfica da marca pode apresentar-se preenchida a uma cor ou apenas contornada por ela, a preto e 
branco ou de forma monocromática; impressa e estampada ou até bordada. 
Além disso, o símbolo (agulha e caneta) pode subsistir individualmente, ou seja aparecer 
sem o auxílio do texto. Em suma, “Contar contos e acrescentar pontos” simbólica, gráfica e 
experimentalmente, actuam em conformidade.

projecto | a marca
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Fig.111 Versões do logótipo
Fig.112 Merchandising
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a única regra é que não há regras

A concepção desta colecção teve como objectivos reforçar a consciência do corpo por meio da 
exploração do mundo, através do estímulo das percepções do olfacto (fragrância dos lençóis), visão 
(ilustrações) e tacto (textura macia dos lençóis e das técnicas de bordado); estimular a atribuição 
de significado às sensações e sentimentos de descanso e relaxe; estimular a imaginação, sendo 
trabalhada de forma lúdica a partir dos contos, com o envolvimento da família, desenvolvendo a 
capacidade criativa das crianças paralelamente à apreensão dos diversos saberes artesanais, 
neste caso em concreto de bordado. Trata-se, no fundo, de um novo motivo para que gerações se 
vinculem e para que os momentos mais simples sejam os mais preciosos. Do entusiasmo deste 
conceito nasce a criação do jogo de cama cujo conto seleccionado foi o Pinóquio, uma cronologia 
emudecida da tradição, no corpo de uma manifestação contemporânea. 

A nível gráfico este trabalho contou a participação da Amalteia, autora das ilustrações, 
prosseguindo o ensejo de que não se tratasse de uma concepção enclaustrada, mas que 
estabelecesse novas pontes e fosse fruto de panoramas e pontos de vista distintos, mas 
harmonizados, como à semelhança do conceito de um dos sentidos de Daniel Pink: Sinfonia e não 
apenas foco. A codificação cromática aqui elegida destaca o laranja (RGB: 250;166;25. CMYK: 0%; 
40%; 100%; 0%) como uma cor equilibrada mas vibrante, cheia de energia e alegria, a qual estimula 
a criatividade e o optimismo; é complementar do azul (RGB: 106;115;182. CMYK: 64%; 56%; 0%; 0%), 
cor da imaginação e que patenteia a calma, a serenidade e o relaxamento indispensáveis ao sono. 

Sobre a matéria-prima, o foco de atenção foi certificar faculdades essencialmente qualitativas, 
considerando-as na origem e tempo de vida de todos os produtos que criamos. Portanto, foi 
igualmente importante a utilização de produtos sustentáveis, mas agradáveis ao toque, pois temos 
em estima não só o planeta mas a garantia de impacto positivo nas pessoas e, como tal, estabelecer 
laços entre nós, seres humanos, com os artefactos e os seus materiais, é indispensável. Assim, na 
permanente busca pela excelência, Contar contos e acrescentar pontos, procurou o melhor tecido 
para a confecção das suas colecções. Para além de eleger um tecido acetinado que lhe confere 
sempre características mais sedosas e macias, com 250 fios (portanto mais forte e durável), os 
lençóis foram confeccionados com extractos de Aloé Vera. O gel recolhido nas folhas da planta 
de Aloé vera, além de refrescante, é um hidratante profundo, com as melhores propriedades 
cosméticas, que estimulam a regeneração  e a reparação da pele, é também rico em minerais e 
vitaminas e contém propriedades anti-bacterianas e anti-inflamatórias naturais.

O packaging é parte integrante da colecção. Desde o princípio que o intento era maximizar o uso e 
minimizar o desperdício, de modo a permanecer na vanguarda da transformação dos desperdícios 
para os dotar de novas soluções de utilização, para o qual utilizámos restos de linho.

projecto | produto
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Fig.113 Colecção de lençóis 
    Fotografia da autora
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Fig.114-116 Embalagem 
          Fotografias da autora
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Fig.117-120 Kit dos lençóis
           Fotografias da autora
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Fig.121 Elementos do kit
   Fotografia da autora
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Fig.122 e 123Desdobrável com o conto o Pinóquio
             Fotografias da autora
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Fig.124Kit, lençóis e instruções
    Fotografia da autora
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Fig.125 e 126 Lençóis da Colecção o Pinóquio
              Fotografias da autora
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Esq. 13 Particularidades da colecção o Pinóquio.
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Esq. 14 Cores variantes na colecção de lençóis + possível capa de edredão reversível da colecção. 



Fig.127 Planificação do desdobrável 
    Projecto da autora
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CONCLUSÃO
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“O uso da vida contemporâneo exige um saber essencialmente 
performativo, que ao invés de fundamentar pela razão e 
pelo conhecimento, seja capaz de promover a sensibilidade, 
os afectos e a intuição: o reencontro entre o ser humano e as 
origens.” (Quental, 2014, p. 113) 

Da dissertação desenvolvida ressalta o carácter polissémico do mundo 
contemporâneo que, em toda a medida e face a colossais progressos, requer 
descontextualizações, olhares atentos e criativos para operar nas readaptações que 
a vida assim exige e que colocam o design como protagonista. Parte do propósito do 
design é construir e dotar de significado o mundo factício que nos envolve, ao qual 
nos aliamos com o intuito de alimentar e promover novas formas de o pensar. Se a 
ambiguidade dizia respeito à pertinência de encarar a simbiose das três temáticas 
–design, artesanato e indústria– neste projecto, entendemos agora que de outro modo 
não poderia ser. Estas intersecções manifestaram-se, ao longo do percurso e por 
reconhecimento das suas potencialidades processuais, mas também conceptuais, um 
caminho absolutamente expressivo e de carácter intemporal.

Contudo, é de salientar que desenhar e projectar a vida das pessoas não se 
adequa, de todo, às competências do design, nem tão pouco foi o pretendido 
neste delineamento. Consideramos sim, que o papel do design é agir e laborar 
transversalmente, com as pessoas, para que elas possam ser intervenientes activas 
na construção do mundo do qual fazem parte, e para que lhes seja permitido colmatar 
as necessidades e satisfazer os seus desejos, sendo neste campo, as entrevistas e 
ensaios ocorridos pertinentes validações. 
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Assim, à luz do pretendido, ao longo da dissertação, a marca Contar contos e 
acrescentar pontos, enquanto testemunha teórica e prática de identidade e cultura, 
pode de facto destacar-se enquanto artefacto que fará parte da memória de gerações 
e de momentos particulares, no qual as crianças são protagonistas, mas pais e avós 
intercedem. Isto é, na dialética criada, entre o mundo dos contos interpelados e o 
seu universo pessoal, a criança encontra sentidos para a sua própria existência, 
tece a sua identidade e costura a sua imaginação e a sua narrativa. E, embora a sua 
intervenção (apesar de progressiva) germine num tempo e espaço, projecta-se para 
além do momento e fará parte da memória colectiva da família. Digno de exemplo, é 
a proposta desenvolvida no Workshop de bordado e estampagem, que permitiu testar 
determinados pressupostos aqui apresentados, nomeadamente a adesão à temática 
–pelo gosto, pela atenção e dedicação; o impacto da transmissão e recepção de 
conhecimentos –e aos que generosa e entusiasmadamente acrescentaram; o debate 
de visões possivelmente opostas –mas que na realidade não o foram;
a criação de valor e estima –sendo que manifestaram querer terminar mais tarde, 
pelo que resolvemos marcar um segundo dia para nos reunirmos;  e, por fim, 
destacamos obviamente o campo da cidadania –pelo diálogo estabelecido, pela 
entreajuda e pelo companheirismo demonstrado por todos e entre todos. Por este 
intuito acreditamos no destino deste projecto, reservado a um público que aprecie a 
singularidade, a alma em cada projecto, o património, mas também o bem-estar e a 
excelência dos materiais. 
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desenvolvimentos futuros

Decorrente da investigação desenvolvida e da materialização do projecto, surge-nos 
uma multiplicidade de caminhos possíveis assentes nas três temáticas chave. Deste 
modo, consideramos mais do que uma abordagem.

Uma delas é o desenvolvimento de novas colecções, estendidas e projectadas para 
outras faixas etárias que acabaram por não ser abordadas, por exemplo, surgiu-
-nos durante o percurso, a ideia de desenvolver uma gama de lençóis para pessoas 
que sofram de inícios de Alzheimer e que a partir da comunicação, das ilustrações 
personalizadas (de acordo com as vivências individuais) e do estímulo de sentidos 
(como o cheiro dos lençóis), ajudem a estimular a memória e a perpetuar memórias.

Outra possibilidade seria laborar visualmente os conhecimentos artesanais que 
adquirimos, registámos e conhecemos na nossa investigação, recuperando-os em 
formato de livro, com a finalidade fazer perdurar estas habilidades.

Ao longo do trabalho, foram ainda efectuados contactos com empresas, que 
amavelmente disponibilizaram os seus laboratórios, no sentido de testar o 
acabamento de um tecido que permitisse fazer compreender os pais das crianças que 
elas estariam com febre. Isto aconteceria pela inclusão de corantes termosensíveis 
por tingimento do algodão, ou na sua aplicação por estamparia, e que fariam que o 
tecido mudasse de cor, caso a temperatura do corpo ultrapassasse os 37º. Contudo, 
esta ideia não foi levada avante, porque os pigmentos modificavam aos 32º. Assim, 
a partir de uma limitação encontrada na dissertação, considera-se a hipótese 
e oportunidade de procurar uma solução que atrase, a nível de temperatura, a 
sensibilidade dos corantes.

desenvolvimentos futuros | próximos?
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Oscar Levant disse um dia:

“
Há uma linha fina que separa a 

genialidade da loucura.
” 

Por isso...

Corta essa linha !
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Fig.128Pequena amostra do registo de todos os
             pontos recolhidos durante a investigação
             sobre bordados Portugueses.
             De cada um temos registado a instrução
             passo-a-passo. Fotografia da autora.
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