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TIGER IN ZOOM CAGES is volume 4 of an ongoing series 

of publications made by doctoral Design students at the 

Universities of Porto and Aveiro, Portugal. The series is 

overall dedicated to addressing issues students have 

themselves been facing as part of their doctoral studies, 

and how they have been overcoming them. The overall 

content of the series presents both testimonies and 

recommendations that may be of use to other Ph.D 

students facing similar challenges. 

Prior volumes have addressed tips on how to 

deliver a presentation, overcoming the “brain fog” of 

the early days of thesis writing, and the challenges of 

time management; their topics are clearly within the 

expected challenges of a doctoral path. However, in 

March 2020, an unprecedented challenge shook these 

expectations to an existential level: as the COVID-19 

pandemic forced large segments of the population into 

a strict lockdown, staff and students met the imperative 

of swift reinvention of class environments, group 

dynamics, field work and ongoing actions. 

Early on, this reinvention could only be intuitive: no 

Ph.D manual includes sections on “what to do in case 

a pandemic hits in the middle of your ongoing doctoral 

research”. However, as the doctoral group kept in touch 
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via online classes, messaging platforms and informal 

virtual meetings, we began to build a viable dynamic: 

one that acknowledged the many shortcomings of 

lockdown, yet accepted the reality of the situation as a 

starting point, rather than an irremediable loss. 

Given the above, it was inevitable that the present 

publication would deviate from the premises of previous 

volumes; testimonies could not quite be distilled into 

co-authorship, and recommendations could only be 

replaced by the tentative realisation that even when 

facing potentially paralysing challenges, research can 

not only find other ways forward - it may even find 

unforeseen opportunities for relevance and impact. 

The volume was thus organised as a series of 

personal statements: some closer to a scientific 

ethos, others rather confessional, others still almost 

poetic. This amplitude was inevitable, as it mirrors 

the sense of crisis on a broader scale - and how, first 

and foremost, each one of us looks for their own 

means of reassurance. The statements here are 

profoundly diverse, stemming from distinct personal 

circumstances, the nature of the projects, and stages 

of research; yet we believe that every one of them 

will connect with the reader’s own experience in 

some way - and by doing that, help us all realise that 

ultimately, the process of research continues. It’s just 

that the object of enquiry has changed. As it does.

Heitor Alvelos

Course Director, Ph.D Design, U.Porto

January 2021

Note: the contributions stick to the preferred 

language of the writer, given the testimonial nature 

of the content. An online version will ensure the 

respective translations. 

ALL DOCTOR TIGER EDITIONS CAN BE ACCESSED AT 

doctortiger.wordpress.com 



7

COOPERAÇÃO, 
SIMPATIA E 
EMPATIA
Adriana Fernandes 

Um fenómeno comum a todos os investigadores 

dedicados a um PhD é o encolhimento do tempo. 

Aparentemente os relógios de todos os estudantes 

de doutoramento entram automaticamente em um 

modo acelerado onde nunca mais um dia tem 24h. 

Ler e escrever, aparentemente tarefas confortáveis 

e de grande prazer acabam se tornando jornadas 

infinitas noite a dentro regadas a muito café e prazos 

iminentes.

Em 2020, desenvolver um projeto de pesquisa 

e enfrentar ao mesmo tempo uma situação de 

pandemia mundial, com a imposição de lockdowns 

e muitas restrições na vida prática, acrescentaram à 

este cenário um novo nível de dificuldade que afetou 

a cada um de uma forma diferente.  
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A imposição do lockdown foi sem dúvida uma 

oportunidade para todos de retomar a posse dos 

minutos roubados por atividades cotidianas como 

o ir e vir ou a preparação para o convívio social. 

Pessoalmente, os primeiros dias foram de alívio e 

sensação de segurança. Fechada em minha bolha, 

foi como voltar à um lugar de gestação, onde dali 

a 2 meses deveria dar à luz um projeto de tese 

perfeito. Era o cenário ideal, entretanto, as tarefas por 

realizar  dissolviam-se em mares de pensamentos e 

a dificuldade de organizar uma nova rotina. Terapia, 

calendários, alarmes, notas visuais distribuídas pela 

casa. Qual seria a fórmula? O tempo que parecia 

abundante se tornava escasso, a medida em que a 

vida parou, mas não parou. Organizar o trabalho, as 

lides domésticas, a pesquisa e o prazer era o desafio. 

A auto cobrança por um projeto de sucesso era o 

obstáculo.

Entre os colegas, os desafios e sensações eram 

diversos, positivos e negativos: a incerteza das 

mudanças, a imprevisibilidade dos acontecimentos, 

a convivência com pessoas encarada agora como 

oportunidades únicas de conexão e reencontro, a 

falta dos cheiros e ao mesmo tempo a oportunidade 

mergulhar mais fundo nas casas e personalidades 

dos colegas através das reuniões virtuais. Para todos, 

em comum, foi um período de novas e preciosas auto-

descobertas, criação de oportunidades e aceitação 

de novas realidades virtuais. Entre dificuldades e 

privilégios, todos estão a sobrevier.

No meio de tantas receitas para ocupar e 
gerenciar o tempo livre divulgadas na internet, a mais 
simples e eficiente para todos foi a empatia. Ouvir 
as pessoas, partilhar as dificuldades e trabalhar em 
vários projetos ao mesmo tempo, não só o meu, foi 
o fôlego necessário para entender que seria possível. 
O saudável ambiente de apoio mútuo criado nas 
aulas, agora online, e dos colegas mais próximos 
foi fundamental. Tornou divertido, tornou acessível, 
mostrou que com pandemia ou sem pandemia, o 
caminho para um PhD saudável é a cooperação, e 
ajudou a reforçar a ideia de que design é colaboração, 
e que toda pesquisa é na verdade um artesanato 
intelectual. 

Para C.Wright Mills, o investigador em ciências 
sociais deve ser como um bom artesão e não dissociar 
sua vida de seu trabalho, uma vez que defende que a 
perspectiva sociológica está presente não apenas na 
forma como ele VIVE NO MUNDO mas sim no modo 
pelo qual ele VÊ O MUNDO. “O conhecimento é uma 
escolha tanto de um modo de vida quanto de uma 
carreira; quer o saiba ou não, o trabalhador intelectual 
forma-se a si próprio à medida em que trabalha para 
o aperfeiçoamento do seu ofício…”, característica que 
atribui à um bom artesão.

Como defende Richad Sennet no livro Together, 
de 2012, “certamente existe um aspecto ético na 
capacidade de ouvir e trabalhar em sintonia com 
os outros”. Ele segue sua análise explorando a 
cooperação como uma habilidade e pondera que a 
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empatia e a simpatia forjam um vínculo. Enquanto 

a simpatia é um abraço, a empatia é um encontro, e 

ambas são profundamente necessárias para qualquer 

prática de cooperação. 

Acrescento a reflexão de que um projeto de design 

ou de pesquisa passam pelo mesmo. Não é possível 

projetar (um bom projeto) sem se colocar no lugar do 

outro. É impossível escrever sem se colocar no lugar 

de quem vai ler. No universo científico buscamos 

constantemente a clareza da comunicação, e isso é 

cooperação, à medida em que esforçamo-nos por ser 

claros e o leitor esforça-se para nos compreender. O 

resultado de um design de sucesso ou de um projeto 

de pesquisa aprovado para financiamento têm em 

sua base o estabelecimento de uma relação dialógica, 

uma troca em que ambas as partes se beneficiam. E 

a recompensa emocional de ambos é a sensação de 

que fomos compreendidos.

No livro, Sennet aborda a importância da ética, 

do equilíbrio entre competição e cooperação,  as 

relações sociais, os conflitos e rituais que permeiam 

processos colaborativos. A sua leitura mostra 

como historicamente se constroem discursos que 

fortalecem e enfraquecem a criação do espírito de 

cooperação. 

Se não existem fórmulas mágicas para ultrapassar 

um PhD durante a pandemia, também não existem 

para um PhD fora da pandemia. O que se verifica 

entretanto, na prática, é que praticantes da empatia 

vão mais longe. O índice de projetos de pesquisa 

financiados pela FCT do nosso curso foi o maior de 

todos os tempos, e isso, sem dúvida, foi a melhor 

comprovação de hipótese científica que poderíamos 

almejar!  

BIBLIOGRAFIA:

Sennett, R. (2013). Together: The Rituals, Pleasures and Politics of 

Cooperation: Yale University Press
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DID THE 
WORLD STOP?
ALEKSANDRA KOSZTYLA

I feed on beauty. The beauty of flowers in the park, 

the beauty of a mysterious masterpiece in a new mu-

seum collection, or a picturesque nook in the ancient 

city. The one of a laugh-filled lunch with my family and 

the one of dancing the night out. Also, the ones that 

the researcher’s heart seeks - the one of an intelligent 

conversation, hearing people whose passionate talk 

inspires new ideas, meetings with Ph.D. colleagues, 

academic events, conferences, and exhibitions.

For me the beauty of life, the living itself, means 

action, means discovering, diving into it, and getting 

surprised by its wonders. 

Does lockdown mean starving?

Well, I am eagerly waiting to read through this Ti-

ger issue in order to reignite the long-missed nourish-

ment. :)
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The prevailing feeling is that of walking in the 

labyrinth. You think you are on the right track to exit, 

just to find yourself at the cul-de-sac. Re-attempts to 

put a productive routine into practice end with even 

bigger stagnation. With digital communication anxi-

ety, I deal with a big difficulty to accept phone calls 

and text messages as a way of calming saudades of 

the closest ones. Communicating information – yes. 

Creating bonds and providing closeness – not really. 

However, all creatures have survival in their DNA. 

The Earth didn’t stop to spin, our hearts didn’t stop to 

beat. Life continues. With time, our adapting abilities 

are showing up, and the extents of hope that reside at 

the bottom of every heart keep on pointing fingers at 

the bright side of the current situation. And we should 

look towards it.

With this in mind, I’ll share my thoughts and tips 

that belong to the brighter side.

Though fed up with being at home, ironically it is 

not always easy to leave it/go out after such a long 

stagnation. However, an activity as simple and trivial 

as going for a walk helped me a lot in this matter. The 

sun rays on the face, gentle wind, contact with nature 

- even a short stroll makes it easier to reset the mind 

and return to work with new forces. On less sunny 

days - working in a nearby café. Changing the environ-

ment helps in refreshing the thinking process.

Having found myself in a fight with the chaos of the 

ideas regarding my research topic, I was expecting the 

help to arrive from the “outside”. Rapidly devoured ar-

ticles were just adding new flavours, unbalancing the 

final taste even more. Constricted in-person contact 

with professors and researchers resulted in expand-

ing anxiety. But I realized that I have very close peo-

ple near me that I can share my hesitations with, that 

I can discuss and brainstorm my ideas. People who 

know me the best know my interests and passions, 

while not being afraid nor shy to have tough argu-

ments exchange, happened to be the best company 

to share my chaotic thoughts with.

When suddenly the physical presence became a 

privilege,  I realized how often we were taking it for 

granted. It is an opportunity to show more apprecia-

tion to the closest ones. Now, when we all experience 

what loneliness in the four walls means, it becomes 

easier to empathize with the not-so-young ones, for 

whom many times this “pandemic reality” is a stand-

ard fare. A simple call asking about their day can bring 

much joy to both sides of the phone. 

Being suddenly confronted with what seemed 

like plenty of free time led to a certain kind of panic - 

“so how do I give it a 100% use like surely each Ph.D. 

student does?!”. I constructed very high expectations 

of advancing in every aspect of my Ph.D. research, 

which, over time, began to fade away, replaced with 
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the dissatisfaction with my low workflow. It was 

when I allowed myself to calm down. I permitted the 

thought that I will not learn everything, read every 

article, every book, nor bake all the lockdown pastries 

nor follow all the daily work-out challenges! A perfect 

research plan will not exist. As I began realizing all of 

these, the searched balance appeared on the horizon.

I’m finishing with one more practical point from 

the pros list. When having in mind all the losses 

due to online classes, the necessity of staying home 

saved me a lot of effort and means, otherwise spent 

on weekly Coimbra-Porto trips. Comes just in handy 

to give it better use by purchasing more cookies and 

wine bottles.

The world didn’t stop. But it is a good moment for 

us to stop and notice the beauty in the things that 

are maybe too close to stay in our everyday life’s 

focus range.
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PORTAS QUE SE 
FECHARAM, 
PORTAS QUE 
ABRIMOS
Ana Miriam Rebelo 

OUTUBRO 2020

No início o vírus era uma coisa lá longe. Não lhe 

admiti grande espaço na minha vida até, de repente, 

ele mudar o nosso quotidiano de um dia para o outro. 

Nos meios de comunicação social falava-se muito de 

ocupar o tempo livre. Mas nós não tínhamos tempo 

para nada. 

A experiência era tão nova e inusitada que tinha 

pelo menos a sedução da novidade. Muitas perguntas, 

muita especulação e a curiosidade que nos despertava 

um evento tão completamente inédito nas nossas 

vidas, até então sem nenhum verdadeiro momento 

Figura 1 - Monte da Lapa (Porto)

Imagem Google Street View
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de transformação social, como os que marcaram as 

vidas das gerações precedentes. Dizia-se que tudo ia 

mudar radicalmente.

Foi preciso respirar fundo. A incerteza continua. 

Vivemos numa espécie de sucessão de marés, ora 

abre, ora fecha. Agora pode-se, agora já não, temos 

que aguardar. Penso que é preciso integrar a condição 

de imprevisibilidade no nosso trabalho e começar a 

assumir como expectáveis os acontecimentos que, 

embora alheios à nossa vontade, embora sem data 

marcada, se produzirão com certeza. Eu estou num 

caminho de aceitação, depois de uma longa fase de 

negação, que no fundo é uma estratégia para manter 

o bom humor e uma ideia de liberdade. É preciso 

gerir a ansiedade e as múltiplas solicitações que nos 

chegam das várias esferas da vida. 

Mergulhada nesta nova realidade, partilho 

abordagens intuitivas que me têm ajudado a reagir 

perante portas que se fecham e portas que se abrem. 

Espero que possam ser úteis a quem lê estas palavras. 

NOVEMBRO 2020

PORTAS QUE SE FECHARAM 

Não consigo imaginar a minha investigação sem estar 

no terreno. Sem terreno, ela seria outra coisa. A minha 

perspetiva é antes do mais a de alguém que observa a 

cidade, no sentido mais literal.  Alguém que vê, regista 

e relaciona. E quero também ser alguém que ouve. 

Ouvir os habitantes nos seus próprios espaços é uma 

parte fundamental do projeto. E estas coisas não se 

fazem sem estar no terreno. Ou fazem?

Faço um exercício de imaginação - também para 

reduzir a ansiedade - imaginando o pior cenário. É 

possível imaginar uma espécie de trabalho de campo 

à distância? Por paradoxal que possa parecer… 

Uma experiência recente mostrou-me que uma 

ferramenta como o Google Street View pode ser usada 

com algum proveito para fazer caminhadas virtuais 

e que essas caminhadas têm um potencial evocativo 

para as pessoas que nos guiam e nos falam das suas 

experiências, por vezes com um entusiasmo revelador 

das relações emocionais que tecem com esses 

lugares. Nos territórios em que a minha investigação 

se move, imagino que muitas pessoas não terão a 

disponibilidade, os conhecimentos ou até mesmo os 

recursos necessários para uma colaboração nestes 

moldes, imaginando que a desejassem. E não faria 

sentido que estas limitações acabassem por ser um 

fator de triagem dos participantes. 

Talvez algumas pessoas se dispusessem a 

escrever. E talvez possa chegar a essas pessoas que 

não conheço através de intermediários. Mas mais uma 

vez, imagino que a participação seria limitada e pouco 

representativa. Talvez a elicitação de fotografias 

fizesse sentido neste caso. Talvez pudesse funcionar 

como complemento às conversas presenciais... 
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Seria possível, com estas populações, recolher à 

distância imagens antigas dos espaços em que vivem? 

Talvez não seja tão difícil se pensarmos que quase 

“toda a gente” tem um telemóvel (em 2018, cerca de 

96% da população dispunha de um telemóvel e 3 em 

cada 4 eram smartphones).

 Exercícios como este ajudam-me a retirar algum 

peso à convivência com a incerteza... Mas o otimismo 

também. Acredito que vou voltar a ter condições para 

estar fisicamente nos lugares, com as pessoas e com 

os modos de fazer que considero serem os melhores 

para o projeto e também aqueles em me sinto mais 

competente. Entretanto, o Inverno e o isolamento 

dão-me vontade de ler. E embora não me agrade a 

ideia de trabalhar longe do terreno, onde as coisas são 

concretas e nos oferecem um chamamento saudável 

à realidade, começo a pensar que talvez seja assim 

que a investigação terá que acontecer. Mergulhar nos 

livros (tenho tanto, tanto para ler…!) e ir depois para o 

terreno, impregnada dessas leituras…?  

DEZEMBRO 2020

PORTAS QUE ABRIMOS         

Não podemos estar em todo o lado. Aliás, neste 

momento há muito poucos lados onde possamos 

estar. E no entanto, a partir de qualquer lado, 

podemos estar, de um modo mais pobre, com 

qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. 

Tudo se tornou acessível desde que exista em versão 

digital. À avalanche de PDFs para descarregar e de 

projetos interessantíssimos para conhecer, juntou-

se a possibilidade de participarmos numa miríade de 

debates, conferências e workshops, que acontecem a 

toda a hora em todos os lugares e ao mesmo tempo 

em lugar nenhum. 

Como conciliar a existência neste mar de 

informação e de possibilidades com uma certa 

expectativa de omnisciência que se projeta num 

estudante de doutoramento? A missão, tantas vezes 

invocada, de nos tornarmos especialistas nos nossos 

temas de investigação, a possibilidade de nos vermos 

confrontados, no dia da defesa, com uma perspetiva, 

um facto ou uma referência importante que nos 

escapou, não são fáceis de encarar perante o volume 

crescente de informação disponível. Como não nos 

sentirmos esmagados perante a proposta de um bulk 

download?

Penso que se torna evidente, que no contexto 

atual é cada vez menos realista esperar que um 

candidato conheça “tudo” o que há para conhecer, 

mesmo dentro do seu tema de investigação e da sua 

área de conhecimento. O que me parece cada vez 

mais importante é ter a capacidade de escolher e 

de aprender a conviver bem com o espectro de tudo 

aquilo de que se deixou para mais tarde ou mesmo 

de que se abdicou. Abdicar é importante. Abdica-se 
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em favor do mergulho a que nos propusemos, nas questões e nos problemas que escolhemos, porque nos pareceram importantes. Penso que estas são competências fundamentais para quem se propõe conduzir uma investigação no contexto atual e que precisamos de cultivá-las. Se ser doutorado é saber tudo sobre muito pouco, é certo que colocarmo-nos nesse percurso, por si só, já exige deixar muita coisa de lado. Não tem sido assim tão difícil.   

Figura 2 Reunião virtual - Captura de ecrã por Heitor Alvelos
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Os obstinados 
migram para 
melhor
ANDRÉ CASTEIÃO

“A mudança é um momento em que os 

obstinados cravam os pés, esticando o paradigma 

existente, relaxando os padrões ou atribuindo 

responsabilidade a outra pessoa na prestação de 

contas de problemas anômalos, é provavelmente 

um período de testes rápidos e altamente 

produtivos de novas teorias”.  Thomas Kuhn1

Sempre que ouvimos ou pensamos em mudanças, 

é disparado um processo de inquietação em nosso 

pensamento; podemos negar ou aceitar o desafio, 

tornando o processo menos traumático possível.  

Aceitar as mudanças impostas pelo confinamento 

durante a pandemia gerada pelo Coronavírus foi sur-

real. Após o choque inicial, surgiu a necessidade de 
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adaptação e tudo indica que somos capazes de nos 

adaptar a qualquer situação. Imediatamente, e por 

força maior, migramos para alternativas digitais de 

convívio, de trabalho e de estudos, o que possibilitou 

que a vida seguisse adiante. 

Quando decidi mudar de país para cursar o doutora-

mento não imaginava a quantidade de mudanças que vi-

riam a reboque dessa decisão. Mudei não só a minha vida, 

mas a de todos os que vivem comigo (esposa e filhas).  

As primeiras mudanças foram geográficas, climá-

ticas, culturais e emocionais; as outras, novas, foram 

surgindo com o tempo. Muitas descobertas e desafios 

se apresentam todos os dias e para nossa saúde men-

tal podemos aceitá-los ou negá-los.

Semelhantemente, o vírus também migrou: saiu 

da China, se espalhou pelo mundo e ainda viaja com 

muita liberdade. Porém a nossa liberdade foi limita-

da, fomos confinados e impedidos de ir e vir. Para que 

a nossa saúde seja preservada durante a pandemia, 

migramos novamente, vamos para um outro mundo 

chamado virtual, onde é possível navegar sem limites.

Diagnosticado como positivo para Covid-19, fui 

forçado mais uma vez a mudar: agora eu precisei me 

exilar de todos num leito de hospital, substituindo os 

contatos físicos por uma janelinha no ecrã. Reconfigu-

rando a mente mais uma vez, aceitei o processo. Tive 

alta ao fim de 10 dias e regressei a casa. E ao Zoom.

Aulas remotas e encontros via Zoom, webinários, 

videoconferências, novas rotas para a investigação. 

Investigar de casa seria possível? 

Sim, é possível e corroborado por Sheila Pontis2, 

quando afirma que, no presente contexto, devemos 

adaptar a pesquisa de campo para ser realizada de 

casa sem perder os fundamentos da investigação 

clássica: é o nosso novo normal, afirma Pontis. A in-

vestigação online pode nos fornecer respostas que 

antes não tínhamos: observamos os fenômenos, as 

pessoas no seu ambiente pessoal, entramos em suas 

casas por meio do ecrã. Sentimos proximidade mes-

mo distantes, a empatia ganhou protagonismo e o 

outro se tornou muito mais importante. 

Aceitar e/ou negar as limitações tornou-se um 

exercício diário: o tempo não pára! É necessário tomar 

decisões para manter o ritmo da investigação, manter 

o foco e aproveitar as oportunidades geradas nesse 

período. Alguns conseguem esticar os paradigmas, 

relaxando os padrões mais rápido; outros não. Mas 

durante o doutoramento não é aceitável atribuir a res-

ponsabilidade a outros: as anomalias que surgirão de-

vem ser enfrentadas com determinação e persistência. 

Devemos migrar rumo ao doutoramento, com ou sem 

confinamento: tenham coragem, vai correr tudo bem.

BIBLIOGRAFIA:

1. SANTOS, Wigvan Junior Pereira dos. “A noção de paradigma 

pensada por Thomas Kuhn”; Brasil Escola. Disponível em: https://

brasilescola.uol.com.br/filosofia/a-nocao-paradigma-pensada-por-

thomas-kuhn.htm. Acesso em 08 de janeiro de 2021.

2.  https://sheilapontis.com/book-making-sense-of-field-research/
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Um pequeno 
relato sobre um 
grande alívio. 

Ana Clara Roberti

(...) em tempos de escritas científicas, acadêmicas 

e, em alguns momentos, endêmicas, é preciso 

descruzar as pernas sentadas e voltar a cruzá-

las em movimento. Pessoalmente, muitas vezes 

é assim que me surgem as ideias, os trabalhos 

e, quase sempre, o salvamento dos mesmos. 

(Roberti, 2020, p. 123)

Longe de saber como seriam os momentos de pan-

demia que estavam por vir, escrevi este trecho num 

diário de campo, em 2016, mais tarde incorporado na 

minha tese de doutoramento. Na altura, fazia referên-

cia a uma série de derivas pela cidade, o grande pano 

de fundo da minha investigação: as ruas, as Ilhas do 

Porto, a linha tênue entre o público e o privado, e as 
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grandes mudanças estruturais (e sociais) que atrope-

lavam (ou atrapalhavam) o modo de vida no seu teci-

do urbano mais íntimo.

Depois de anos a construir uma investigação do-

cumental baseada num trabalho de campo intenso, 

que teve como base a relação com as pessoas/per-

sonagens, precisei defendê-la num contexto extre-

mamente diferente de sua essência: em isolamento. 

Inicialmente, a ideia parecia estranha, pouco convida-

tiva. Entretanto, ao começar a preparar este processo, 

isto é, percorrer todo o material recolhido – os textos, 

as imagens, os vídeos – e refletir sobre o mesmo, co-

mecei a encarar a experiência de outro modo.

Depois de meses diante de uma carga intensa de 

notícias catastróficas sobre saúde pública, de medos 

e alguma apreensão – por nós próprios e, desta vez li-

teralmente, pelo resto do mundo – a preparação para 

a defesa da tese foi um período não só de muito tra-

balho, mas surpreendentemente de alívio. Os relatos 

de campo e as inúmeras imagens e peças construí-

das me levaram a olhar para um longo percurso com 

outros olhos. Obrigatoriamente concentrados, mas 

também curiosos. Olhar para uma época tão próxima 

e, ao mesmo tempo, tão distinta para a cidade e as 

pessoas que a habitam, que lhe conferem sentido.

Esta foi, também, uma forma de praticar derivas 

através das imagens e descrições deste trabalho de 

campo imersivo, num momento em que os contatos 

e visitas para além dos limites das nossas casas es-

tavam mais restritos e receosos. O que levou a uma 

apreciação, naturalmente, mais madura e clara do 

todo. De cada estratégia e metodologia aplicada, da 

elaboração de um conceito, e da sensibilidade exigida 

por cada personagem que cruzou o caminho desta in-

vestigação e, mais do que isso, conviveu com ela.

Assim, reler e rever um trabalho tão próximo do 

outro (personagem, objeto de estudo) e particular-

mente experienciado, e ter a oportunidade de con-

cluí-lo em tempos como os que correm, foi, e continua 

a ser, um grande alívio.
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Tudo sob 
controle
Cristiane Schifelbein Menezes 

O ano letivo 2019-2020 começara bem, com as de-

mandas da investigação em desenvolvimento con-

forme o cronograma. De dezembro/2019 a feverei-

ro/2020 foi feito um mapeamento de ações, projetos 

e iniciativas com o foco em potenciar o envelhecimen-

to ativo, já que o target da minha investigação são os 

seniores ativos. Nesta altura o objetivo era conhecer 

pessoalmente os sete projetos selecionados e cons-

truir, através da observação participante, uma possí-

vel resposta para a questão de investigação da minha 

proposta de pesquisa: Como projetar e reiterar a “expe-

riência do novo” de uma forma significativa para quem 

já experimentou tantos “novos” ao longo de sua vida, à 

medida que surgem e se instalam inexoravelmente os si-

nais da velhice no próprio corpo? Ainda em fevereiro, 
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consegui visitar o Lar da Gafanha do Carmo (Ílhavo) 

para conhecer os atores do livro Antes de Morrer Que-

ro... e viajar para Lisboa para conhecer o Projeto A Avó 

Veio Trabalhar, que valoriza os saberes e promove o 

convívio entre mulheres maiores de 65 anos, para de-

senvolver coleções de objetos bordados, crochetados 

e tricotados. Foi possível participar de um workshop 

com as Avós e vivenciar um dia cheio de afeto, apren-

dizado e alegria; e ainda, confirmar que a idade pode 

ser só um número quando se tem um propósito e a 

possibilidade de socializar com outras pessoas.

PANDEMÔNIO

Entretanto, a notícia de uma nova epidemia na China 

passa a ser o foco das atenções na mídia. Um novo ví-

rus da família Sars-CoV-2 havia aparecido em uma feira 

na cidade de Wuhan. Estava lá, longe, localizado. A vida 

segue, a vida sempre segue para quem está nela. Mesmo 

com uma grande preocupação pela saúde daqueles que 

sofriam, a minha vida seguiu. Os números da epidemia 

noticiados pelos meios de comunicação só aumentavam. 

Duas semanas de notícias e os casos aumentando e pas-

sando a surgir no globo inteiro. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, “uma pandemia é a disseminação 

mundial de uma nova doença”. Dia 11 de março. Crian-

ças em casa. Universidade fechada. Confinamento. Iso-

lamento. 

Bloqueio perante o novo contexto em que passámos a 

viver. Reorganização das tarefas diárias. Tele-escola, ta-

refas, entretenimento, todas as refeições em casa. Uma 

filha na 3ª série, com certa autonomia e organização 

própria das suas tarefas. Outra filha na 1ª série, sem au-

tonomia. O marido a trabalhar normalmente. 

Idosos no foco das atenções: são os mais vulneráveis pe-

rante este novo coronavírus, Covid-19, Sars-CoV-2. Mui-

tas palavras invadiram o nosso cotidiano e aumentaram 

o nosso dicionário, passamos a querer perceber mais 

sobre o Sars-CoV-2. Uma série de objetos quase desco-

nhecidos para a população passaram a ser comuns nas 

conversas e notícias. Fato “de macaco” para a proteção 

dos profissionais de saúde (uma caneta de feltro para es-

crever os seus nomes e serem reconhecidos pela sua pró-

pria equipa de trabalho), além de máscara, viseira, três 

pares de luvas descartáveis, óculos de proteção, e ainda 

assim o novo vírus contamina e pode ser fatal. Como se 

proteger/combater? Lavar as mãos com sabão, com fre-

quência. Manter o distanciamento social. Uso de más-

cara em espaços internos e, também, externos. Passou 

a ser o mantra nas televisões, rádios, jornais, revistas, 

cartazes, outdoors. Uso de máscara obrigatório em to-

dos os lugares. Passaram a ser vendidas em supermerca-

dos. Objeto este nunca dantes utilizado como “normal”, 

pelo menos nas ruas do mundo ocidental, as máscaras 

aparecem em toda parte, no chão, perdidas, esquecidas, 

largadas, no espelho retrovisor do carro, no cotovelo, na 

testa, no queixo, dentro de um novo objeto: o porta-más-

cara; outro novo objeto também é criado para aliviar a 

pressão do elástico da máscara atrás das orelhas para 

quem a usa por muito tempo. A indústria se reinventa, 

se adapta, se reorganiza. Ainda estamos vivendo um 
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momento intenso e único, portanto, novo. Ouvimos por 

muitos que devemos nos acostumar com o “novo nor-

mal”. Mas o que seria este tão falado “novo normal”? Um 

tempo sem visitas, sem visitar, sem reuniões familiares, 

sem viagens, sem museus, sem cinema, sem teatro, sem 

ginásio, sem concertos, sem aniversários, sem dia da 

criança, sem Páscoa, sem Natal, sem passagem de ano. 

Um tempo com maior isolamento, solidão, incertezas, 

medos, perdas e dores. 

O SOPRO PARA CONTINUAR

Em agosto/2020 tive a oportunidade de conhecer a 

Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões/

Tondela. Há 23 anos um grupo de mulheres activas, 

maiores de 65 anos, organizaram-se para manter viva 

a tradição do Ciclo do Linho na aldeia – da sementei-

ra ao produto final. O pretexto deste grupo, que se 

reúne para a produção de têxteis em tear, incide na 

continuação de saberes ancestrais do território. O 

convívio e o orgulho identitário nas tradições locais 

são os grandes motivadores. A metodologia para este 

caso de estudo assenta numa pesquisa etnográfica 

no terreno através de observação participante e de 

entrevistas abertas. Pretende-se, numa primeira fase, 

sistematizar o Ciclo do Linho da aldeia de Castelões, 

registando visualmente as suas etapas e descreven-

do-as para que as técnicas do plantio à confecção do 

produto final sejam eternizadas e possam ter conti-

nuidade. Numa segunda fase pretende-se possibili-

tar a criação de um laboratório de design, cruzando 

outras técnicas artesanais locais (couro, barro, cesta-

ria) para a produção de novos conceitos e de novos 

produtos que permitam estar em linha com as ne-

cessidades e demandas contemporâneas, mantendo 

uma relação de continuidade secular com a tradição. 

É através dos relatos das senhoras que ainda fazem 

parte da associação que é possível construir conjunta-

mente a história do Ciclo do Linho de Castelões/Ton-

dela, em meio à pandemia, às restrições de circula-

ção, aos isolamentos, reunimo-nos com muita cautela 

e cuidado desde então. A investigação segue, apesar 

do hiato forçado pelo “novo normal”.



28



29

Como aproveitar 
o seu tempo 
durante um 
doutoramento 
em uma 
pandemia!
Diego Mergener

O que uma pandemia significa na vida de um 

estudante de jogos e gamer? Talvez muitos dias e 

noites de jogatinas? Muitas horas imerso tentando 

upar (evoluir) habilidades de personagens? De uma 

certa forma a resposta das duas questões acabam 

por ser sim, porém, o cenário de pandemia foi e deve 

ser visto com outros olhos. 

Este contexto de confinamento, sonho de consumo 

da maioria dos gamers de todo o mundo, foi o início de 

um novo projeto, um novo desafio que transformou 
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o lazer em um potencial trabalho, envolvendo jogos, 

pesquisa, diversão e aprendizado. O confinamento 

imposto contra vontade pela pandemia fez com 

que as pessoas vivessem nas fronteiras entre o “ser 

produtivo” e o “não fazer nada”, por isso, atenção: 

tomem cuidado, confinamento e quarentenas 

derivadas de uma pandemia não são férias! 

Use seu tempo extra no conforto de sua residência 

para se aprimorar, conhecer e experimentar coisas 

que durante os dias “normais” você não faria. 

Oportunidades para se aprimorar em tempos 

de pandemia não faltam, aulas e cursos online 

encontram-se disponíveis para diversas áreas do 

conhecimento, tornando-se a opção mais segura 

para se aprimorar e adquirir novos conhecimentos 

para aqueles que usaram o confinamento como 

oportunidade de crescimento pessoal. Em um 

curto espaço de tempo, nas redes sociais passou 

a ser possível ver várias pessoas publicando seus 

certificados de conclusão de curso, transformando 

um pedaço de papel (que agora era digital) em um 

símbolo de conquista pessoal e profissional. É muito 

fácil cair nas armadilhas criadas por uma pandemia, 

sendo na minha opinião, a do “Tempo livre” a mais 

perigosa. Organize seu tempo com cuidado para não 

tornar-se prisioneiro desta armadilha que com seus 

atrativos irresistíveis como a Netflix pode desviar seu 

foco durante um doutoramento.

Posso lhe dar um exemplo simples de como 

usei meu tempo em algo produtivo para o meu 

aprimoramento pessoal que não havia pensado em 

fazer ou estava dormente subconscientemente. Em 

um dia aleatório de jogatinas do mês de abril de 2020, 

quando as leituras para o doutoramento já haviam 

cansado meus olhos e a mente, eis que surge a ideia de 

criar um canal no YouTube para divulgar, disseminar 
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e trocar ideias sobre jogos com outros simpatizantes. 

Este novo projeto exigiu conhecimentos em áreas do 

Design que até então não haviam sidos explorados 

em profundidade ou que em nenhum momento 

da carreira estudantil e profissional se fizeram 

necessárias. Como profissional de Design, conquistei 

XP (experiência, na linguagem gamer) em programas 

de edição de vídeos e animações, pois o objetivo 

deste projeto era entregar um produto final de boa 

qualidade para o público desde o início. 

Gravar, editar e publicar vídeos se tornou uma 

rotina, uma atividade acrescida juntamente com 

outras que fizeram do meu tempo livre uma sala de 

aula com novos conhecimentos. Esta nova atividade 

rotineira não somente exigiu conhecimentos práticos 

e teóricos relacionados às ferramentas digitais de 

edição, como também exigiu conhecimentos de 

planejamento de novos conteúdos e análise de 

resultados referentes ao desempenho do vídeo 

após sua publicação - que neste caso se resume nas 

estatísticas das visualizações.

A ideia de talvez me tornar um Youtuber 

profissional era latente, deixar de assistir séries para 

ver tutoriais de como conseguir mais inscritos e de 

como melhorar a forma de entrega do conteúdo se 

tornou uma rotina diária, me afastando da armadilha 

do tempo livre. 

E mesmo mergulhando neste vasto oceano de 

produção de conteúdo para a internet, as leituras do 

doutoramento prevaleceram novas descobertas e 

teorias fizeram do contexto da pandemia um ambiente 

favorável para a aquisição de conhecimento. 

E você, em que pensas utilizar seu tempo de 

confinamento em caso de uma pandemia? Vais tirar 

férias?
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O quotidiano 
pedagógico 
em período de 
confinamento: 
uma análise 
empírica de 
mais-valias 
inesperadas 
em ambientes 
online ao 
serviço de 
contextos 
curriculares 
doutorais.
Heitor Alvelos

Palavras-chave: Doutoramento em Design, Investigação em 
confinamento, Teletrabalho, Auto-etnografia, Educação em 
pandemia. 



34

(Abstract de um artigo para escrever)

O presente artigo relata e analisa a experiência peda-

gógica de uma súbita transição e trabalho curricula-

res de um regime maioritariamente presencial para 

um regime exclusivamente online. A perspectiva é a 

de um docente coordenador de um programa dou-

toral em design, e o contexto é o de pandemia CO-

VID-19, a qual, em Março de 2020, ditou a determi-

nação governamental de recolher obrigatório a nível 

nacional. Este recolher, por sua vez, obrigou as acti-

vidades lectivas a uma reconfiguração de estrutura, 

abordagens e conteúdos que viabilizasse um contex-

to inédito: o de um trabalho curricular e científico de-

senvolvido exclusivamente em plataformas digitais. 

Dada a ineditude e a velocidade dos acontecimentos, 

num primeiro momento esta reconfiguração emergiu 

intuitiva e colectivamente por mão do docente e dos 

estudantes; gradualmente, a experiência cumulativa 

do ambiente online foi estabilizando, e assim viabili-

zando uma abordagem curricular mais estruturada.

O estudo tem sido maioritariamente realizado por 

observação participante, mantendo um registo de 

trabalho doutoral informal, previamente consolidado 

presencialmente. O contexto de aula, reunindo uma 

turma de 10 estudantes, tem sido complementado 

por reuniões individuais de orientação científica e me-

todológica. As aulas têm sido realizadas via Zoom, ao 

passo que as reuniões individuais têm decorrido via 

Whereby ou Skype.

O regime de trabalho mantém-se à data de Dezem-
bro de 2020, sem previsão possível de um regresso a 
actividades presenciais. Na sua extensão, este perío-
do temporal permite já a identificação de dificuldades 
atribuíveis ao contexto online e correspondentes for-
mas de superação; no entanto, o presente artigo foca-
-se num conjunto de frentes bem sucedidas, cujo su-
cesso poderá, inesperada e pelo menos parcialmente, 
ser atribuído ao contexto de trabalho online. 

A partir deste levantamento, conclui-se que os 
contextos online revelam maior maleabilidade re-
lativamente ao originalmente esperado, superando 
claramente a expectativa de ser uma simples ferra-
menta de limitação de danos; ainda que distantes 
do paradigma da inevitabilidade da transição digital, 
argumenta-se que as plataformas online utilizadas no 
presente caso podem ser usadas como mais-valias, 
para além da sua parametrização administrativa ou 
institucional, e mediante consensos obtidos em direc-
to pelos participantes. 
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O sentido das 
coisas.
Hugo Palmares

O silêncio impôs-se nas primeiras semanas do meu 

confinamento. À minha volta, a cidade era um cerco 

imposto. O som só vinha dos ecrãs, os meios audio-

visuais faziam a ponte com o meu exterior. As aulas 

à distância posicionaram-me. A minha investigação 

evoluiu, graças ao tempo que a pandemia me impôs. 

De repente, muito repente, a mudança de hábitos, 

de missão de vida, foi de uma aceitação repentina. 

Quando achávamos que os nossos planos estavam 

controlados, de repente tudo descontrolou. Bom...

nem tudo. Os nossos planos foram se adaptando, 

impulsionados pelo distanciamento físico, ou pode-

rei dizer, pela distância crescente dos nossos planos 

com os outros. A vontade de trabalhar em projetos 

próximos de pessoas tornou-se outra coisa: na rea-

lidade estive em convívio, mas de outra forma. A tela 
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“O passeio que não pude fazer”, 

Barrinha de Esmoriz, Ovar, março 

de 2020.
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podia encher-se de pessoas e vozes, mas as relações 

tornaram-se diferentes. Há uma realidade paralela 

à minha existência humana, é quase como um jogo 

onde somos jogadores da nossa pessoa. Mostra-se 

uma imagem como limites do enquadramento que 

queremos mostrar, da exposição da nossa casa e por 

isso da nossa privacidade. Como queremos jogar esse 

jogo? É no fundo a nossa nova realidade, até quando 

não se sabe, através de novas formas relacionais com 

os outros. No entanto, não podemos recusar o jogo. 

Pelo menos eu não pude. Entre lecionar, trabalhar 

com clientes, participar nas aulas de doutoramento, 

e conviver com (vivendo sem?) família e amigos, o en-

quadramento é diferente. É o meu enquadramento 

que me posiciona perante o jogo que está a acontecer 

na tela. A comunicação foi trabalhada, e melhorada, 

ao longo destes meses. A imposição de um relacio-

namento diferente deixou para trás outros sentidos. 

O do olfato: esse faz-me falta. Mesmo fora da tela, as 

máscaras tiram-me isso. Ainda ontem senti muita fal-

ta do cheiro de um jardim, e por isso pergunto qual 

o sentido daquele passeio. De volta ao meu projeto 

de investigação doutoral, ainda não sei se vou poder 

cheirá-lo. Muitas questões relacionadas com a intera-

tividade do meu problema de estudo já estão adap-

tadas à situação de distanciamento. Foram, aliás, há 

meses já pensadas nesse sentido. De perder um sen-

tido para podermos continuar o sentido do estudo de 

campo. De tela aberta, ou de presença física limitada, 

ando a tentar perceber como farejá-lo. O sentido das 

coisas e outras questões se levantam. Ainda assim, a 

vida continua. As minhas aulas continuam, o trabalho 

com os meus clientes continua, as aulas de doutora-

mento continuam, o projeto de investigação continua, 

o convívio limitado com a família e amigos continua. E 

a pandemia continua.



39

Parou a 
mobilidade 
porque ficámos 
todos parados. 
Joana Ivónia

A pandemia instalada que vivemos é um carros-
sel de emoções difícil de expressar. Uma bipo-
laridade entre considerar que o nosso planeta 
merecia esta pausa, e um estado de despertar 
de consciência sobre a fragilidade da humanida-
de, numa sociedade dependente e fácil de mani-
pular e aterrorizar. Fez-me reflectir sobre como 
estamos todos ligados.
Em Março de 2020 eu tinha tinha finalmente co-
meçado uma rotina de dedicação exclusiva ao 
meu projeto de doutoramento. Estava em pleno 
andamento, reuniões com escolas, professores 
e autarquias que de um momento para o outro 
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ficaram suspensas. Parou. Parou a mobilidade 
porque ficámos todos parados. 

Trabalhar sobre o tema da mobilidade esco-
lar numa altura em que ninguém se deslocava 
foi um desafio interessante de reflexão sobre a 
pertinência desta investigação. Se por um lado 
o nosso problema é perceber o contributo que 
o design pode ter na melhoria da mobilidade 
escolar, por outro sem mobilidade escolar não 
há problema. Mas estamos perante um proble-
ma mundial maior, que nos deixou a pensar nas 
relações humanas, sociais, de proximidade, de 
contacto interpessoal e da necessidade de valo-
rizarmos a liberdade que temos para nos deslo-
carmos. 

Nunca antes se falou tanto do silêncio da ci-
dade, da segurança das ruas, do aumento nunca 
antes visto na procura de bicicletas, no tempo 
que se ganhou com teletrabalho e com reuni-
ões e deslocações para reuniões que afinal não 
eram essenciais no  formato presencial. Foi um 
momento e uma oportunidade que muitas cida-
des tiveram para repensar os seus sistemas de 
mobilidade. Uma altura em que muitas cidades 
tiveram a oportunidade de fazer, construir, tes-
tar modelos como o aumento de áreas pedonais, 
a criação de ciclovias instantâneas, programas 
de incentivo à mobilidade ativa, fecho de ruas 
ao trânsito e o reforço de redes de transportes 
públicos e coletivos.

O tema da mobilidade sustentável e em par-
ticular da utilização da bicicleta ganhou palco e 
atenção da parte do poder político e da socie-
dade em geral. Tem sido um período rico em 
matéria de mobilidade. Esta pandemia, no meu 
caso, suspendeu o meu trabalho em curso, mas 
acredito que tenha aberto portas maiores, por-
que permitiu avançar no tempo.  Deixámos de 
ter que criar “cenários futuros” para vivermos 
em cenários atuais.
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Senhoras 
Agricultoras 
do Linho
Luciana Lopes 
 

Em contexto de pandemia, a administração de ques-tões relacionadas com o trabalho de campo de uma investigação doutoral pode-se tornar num desafio acrescido. E no meu caso, isto não foi diferente.
 Em março de 2020, quando a quarentena se ini-ciou em vários países do mundo, inclusive em Portu-gal, o Brasil não aderiu. O Brasil demorou para adotar as medidas de isolamento e o contexto pandêmico ficou muito sério no país. Isso trouxe consequências para o meu trabalho, pois estava perspectivado que uma parte relevante da minha investigação fosse re-alizada neste país. Em meados de setembro de 2020, precisei adiar as etapas Pré-Campo e Trabalho de Campo no Brasil para serem realizadas em 2022. 

 Ainda no mês de setembro, participei de uma ofi-cina de couro na aldeia de Castelões, junto à Serra do 
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Caramulo, em Portugal. Sem formação, conhecimento 

prévio nem planejamento, eu me propus a desenvol-

ver um produto em couro e vivenciar o aqui e o ago-

ra. Ao criar e produzir uma pochette de couro (termo 

utilizado durante a oficina), vivenciei a conexão com 

histórias ancestrais e invisíveis, que já aconteceram e 

que ainda estão para acontecer. 

Neste ambiente bucólico, repleto de história e jun-

to à natureza, conheci quatro senhoras agricultoras, 

fiandeiras, tecedeiras e bordadeiras que trabalham 

com linho. Juntas formam a Associação das Mulheres 

Agricultoras de Castelões. E identifiquei-as para serem 

o grupo de estudo de minha investigação em Portugal.

 Desta forma, adaptei para o contexto português as 

iniciativas de trabalho de campo online já iniciadas com 

grupos de estudo no Brasil, para a sua realização em for-

ma presencial. Iniciei então o meu trabalho de campo com 

uso de máscaras e distanciamento social, de acordo com as 

medidas extraordinárias da Direção Geral de Saúde para re-

duzir o risco de transmissão individual e de propagação da 

doença COVID-19. 

 Eu já tive vários encontros com as Senhoras Agricul-

toras (como carinhosamente as chamo): estou apren-

dendo com elas a fiar, tecer e bordar o linho, além de 

vivenciar a relação delas com a espiritualidade. Esta en-

volve o comprometimento com o divino, a conexão com 

as sabedorias ancestrais e a intuição, o envolvimento 

com a luta e a resistência, o cuidado e o amor com elas 

mesmas, entre elas, com o planeta e a comunidade. 

Numa junção de planejamento prévio e sem pré-

-programação do experimento, nossa relação está 

acontecendo de forma genuína, singela, acolhedora, 

com amizade pura e aprendizado mútuo. Em um dos 

nossos encontros, uma das Senhoras, a Dona Manue-

la, me disse: É tão bom a amizade e o amor que se trans-

mite de pessoa à pessoa [SIC], do coração aberto, num 

é?! Não há nada melhor no mundo do que um coração 

amigo que se transmite de coração para coração (Dona 

Manuela, 10/11/2020).   

Martin Buber em sua obra Eu e Tu (2003) nos diz 

que o Eu se torna o Eu no Tu. Ele aponta para o outro 

algo no originário, e este algo é a relação. Apresenta 

o homem como um ser preliminarmente relacional, e 

difunde duas palavras-princípio: o Eu-Tu e o Eu-Isso. O 

mundo como experiência diz respeito à palavra-princípio 

Eu-Isso. A palavra-princípio Eu-Tu fundamenta o mundo 

da relação (Buber, 2003, p. 6). 

 O mote é retomado por Bartholo & Silva (2004): o 

Eu que diz Isso o conceitua, mensura, pré-define, im-

plica em alguma funcionalidade. O Eu-Isso acontece 

na ambição de um resultado da realidade. Em diálo-

go separado com o mundo, vive a realidade sem dela 

participar de forma máxima. Ele é vivido através da 

experiência: ele experiencia o outro, as coisas (o Isso), 

e através da experiência o Eu aprende. 

Segundo Bartholo & Silva (2004), o Eu-Tu acontece 

no imediato, na realidade dos encontros interpesso-

ais, sem pré-conceituações, na abertura de diálogo 

para o mundo, na responsabilidade pela escuta do 
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outro, na presença e com naturalidade. É um aconte-

cimento de elo com a realidade. Dizendo Tu o Eu pode 

ser responsável e ético, através da vida vivida.

O Eu se realiza na relação com o Tu; é tornando Eu que 

digo Tu. Toda vida atual é encontro (Buber, 2003, p. 13).

Percebo que meus encontros com as Senhoras do 

Linho estão acontecendo no âmbito das palavras-prin-

cípio de Martin Buber, embora identifique o Eu-Tu se 

manifestando com mais afinco. Sinto que entregar-me 

aos encontros, recebê-los genuinamente com presen-

ça e autenticidade é o que tenho a fazer por agora. 

Estamos vivendo o chamado novo normal, a pan-

demia continua sem perspectiva de término e, agora 

com a chegada da segunda onda, sigo querendo viver 

cada vez mais o presente e presenciar a pulsão da vida.  

Em outubro de 2020 o ambientalista, escritor e 

líder indígena brasileiro Ailton Krenak escreveu um 

poema que me fez honrar os momentos que tenho 

vivido, assim como reverenciar o trabalho e a vida das 

minhas amigas Senhoras Agricultoras de Castelões. 

Termino esse texto com os versos de Krenak, os quais 

pretendo declamar em alto e bom som aos ventos, 

para tentar fazer chegar suas palavras aos quatro 

cantos do mundo.
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“a vida não é útil 

a vida é uma fruição

é um dom

 

eu reivindico a potência

de seres humanos

viverem a vida como

uma dança cósmica

 

algumas tradições ainda

possibilitam que

coletivos inteiros

cantem, dancem e vivam

essa experiência de

fruição da vida

 

mas nós estamos,

cada vez mais,

nos rendendo ao

apelo de que

a vida seja utilitária

por isso, eu não vou

me cansar de dizer

que a vida não é útil

 

a vida é uma

experiência maravilhosa

é um bem comum

não é um privilégio

e não é um mérito

é um dom

 

então, viva radicalmente!

seja um corpo vivo

numa terra viva!

 

olhe ao seu redor

reivindique um território 

livre

para uma experiência de 

vida

que seja de verdade, de

corpos vivos na terra viva

 

não se renda a

ideia da mercadoria 

considere a possibilidade

de se render a uma outra

poética da existência

que não seja a da

utilidade da vida

 

a vida é um dança cósmica

a vida é uma experiência 

transcendental

 

erehé!” 

 

(Krenak, 2020)
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Uma espécie de 
imprevisibilidade 
continuada
Luis Camanho

Pelas 9:00 do dia 13 de março de 2020 estava sol. Tomava 

o segundo pequeno-almoço numa esplanada ao lado de 

casa e fazia horas para poder entrar na Biblioteca Muni-

cipal Almeida Garrett. Na mesa da esplanada sossegava 

Sarah Pink (2006), The Future of Visual Anthropology: Enga-

ging the senses. Abri o caderno de campo e nas primeiras 

linhas para esse dia escrevi, Parece que estamos em modo 

pré-apocalipse. O papel higiénico voa dos supermercados. 

Nunca imaginei que o papel higiénico se transformasse num 

bem assim tão precioso e propício ao açambarcamento. O 

meu primeiro palpite estava mais virado para atum e salsi-

nhas. Mistério.

Ainda sob o sol da manhã, focado na tarefa plane-

ada, lá arranquei com a leitura e anotações ao livro do 

dia. Tinha alcançado a página 15 quando recebi uma 
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Figura 1. Espiral azul em caderno de campo.
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notificação por WhatsApp. Da escola do meu filho 

mais novo pediam-me para ir buscá-lo com o máximo 

de brevidade possível. A escola ia encerrar por tempo 

indeterminado. A partir desse momento foi uma esca-

lada de notificações e                  

     caos, ou uma espécie de 

imprevisibilidade continuada. 

Um plano de trabalho a arder. As bibliotecas en-

cerradas. Os arquivos encerrados. A contabilidade dos 

casos diários. As cadeias de transmissão. Os grupos de 

risco. Os contactos em isolamento. Um plano de tra-

balho a arder. Os pais em grupo de risco. Mais uma 

espiral. As pernas a arder. Acumulam-se novas percen-

tagens de ansiedade. A chegada da hora de abraçar o 

caos, ou uma espécie de imprevisibilidade continuada, 

como método. Uma nova espiral. Por outras palavras, 

fazer o possível com os materiais que estão em linha e 

outros que se acumulam em casa ou na nuvem. 

Continuo a escavar, a documentar, a arquivar; a 

desenhar e a experimentar cronologias, genealogias, 

memórias, contra-memórias, diagramas, espirais e 

mais espirais. Cuido da saúde a correr contra a chuva 

com óculos de sol. Cuido da família com a sanidade 

que se esforça por sobrar. Afinal, nada disto é total-

mente novo e, ao pensamento, chegam-me, umas li-

nhas de Sebald (2006, p.121), “Eu próprio, lembro-me 

bem, da primeira vez que fui a Bruxelas, em dezem-

bro de 1964, vi mais corcundas e malucos do que nor-

malmente vejo num ano inteiro.” Com todas as des-

locações canceladas não irei tão cedo a lado algum 

e, ainda assim, mergulhei meses e meses em jornais 

diários de 1900 a 1930. Na página 2 de A Capital de 

14 agosto 1918 leio, “Morreu o grande corredor por-

tuguês Armando d’Almeida. (...) internado no hospital 

do Rego, onde dera entrada apenas há três semanas.” 

O mais enigmático dos meus fantasmas reaparece-

-me desta forma, padecido com a gripe pneumónica, 

como se trasladado de uma pandemia para outra, 

um século mais tarde. O encontro com uma imagem 

nunca é determinado apenas por referência direta ao 

evento retratado ou às circunstâncias imediatas de 

recepção. O contexto importa, mas consiste em ca-

madas de suposições, permissões e proibições. (Hari-

man & Lucaites, 2016, p.29)

My own life 

Looked like a Picture of a sunny day 1
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Figura 2. Minha referência: PT/LC/F/AGR/018. Notas de inves-

tigação: Autor: Arnaldo Garcez Rodrigues. Incluída em com-

posição de 4 fotografias encontrada em Tiro e Sport Nº507 

de 31 março 1913, com a legendas: (1) Semana Desportiva 

do «Mundo». (2) O vencedor da Maratona chegando à meta. 

Reproduzida na Biblioteca Pública Municipal do Porto a 21 

dezembro 2018. 
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Paradoxo 
da reclusão 
coletiva
 

Marcela Rosa

Estudar em um país estrangeiro naturalmente traz 

desafios. Estar longe da família, amigos e outras for-

mas conhecidas de conforto emocional são alguns 

dos fatores que já estão previstos quando se em-

barca numa jornada deste tipo: em que resiliência e 

maleabilidade são fundamentais. Contudo, não havia 

como preparar-me para viver uma pandemia global 

nessas condições - e restrita ao espaço reduzido de 

um quarto.

Confinada com meu objeto de estudo - estudantes 

internacionais alojados em residências universitárias 

- a minha reação à pandemia foi mergulhar no tra-

balho de campo, inclusive como tentativa de diminuir 

a ansiedade do confinamento e incerteza sobre o 

crescente caos à minha volta. Aproveitei a quarente-

na para registrar o cotidiano dos estudantes durante 



54

uma pandemia e perceber como era o convívio entre 

eles, especialmente nos espaços comuns. O imenso 

paradoxo de estar recluso em um ambiente coletivo e 

as dificuldades em conviver coletivamente enquanto 

tenta-se resguardar o contato físico gerou situações, 

no mínimo, inconsistentes.

Também aproveitei para entrevistar estes estu-

dantes a respeito das suas experiências e da vivência 

de confinamento numa residência universitária du-

rante uma pandemia mundial. Apesar de ter um ro-

teiro, as entrevistas tiveram um caráter extremamen-

te informal, em tom de conversa e proximidade para 

deixar os entrevistados relaxados. Sendo estudantes 

internacionais, todos estavam em um país estrangei-

ro com dificuldades em lidar à distância com as no-

tícias da pandemia em seus países, as repercussões 

para os seus familiares e amigos, e as suas próprias 

questões pessoais como moradia, estudos e saúde. 

Assim, percebi que as entrevistas funcionavam em 

parte como desabafo, pois os estudantes reclusos e 

com pouco contato humano aproveitavam o momen-

to para conversar. No início da pandemia as entrevis-

tas chegaram a durar 2 horas, enquanto no decorrer 

do processo, quando as pessoas estavam mais acos-

tumadas à nova realidade, as entrevistas passaram a 

ser mais rápidas, em torno de 30 minutos. O contato 

humano já não era tão ansiado e as entrevistas já não 

tinham mais o tom de desabafo.

Vários estudantes relataram crises de ansiedade e 

depressão durante o confinamento. Muitos voltaram 

aos seus países; outros decidiram mudar-se para ou-

tras casas, com menos pessoas e mais familiaridade 

neste momento difícil. Alguns, contudo, riam ao falar 

sobre a quarentena, considerando-a desnecessária e 

um exagero, e que não iria afetá-los jamais. O pensa-

mento de que são fortes demais para serem atingidos 

e que os outros é que seriam muito frágeis revela um 

sentimento de superioridade que tenta ser velado, 

mas falha, com uma reação pouco empática frente ao 

desencadeamento de morte e sofrimento no mundo. 

O acúmulo da experiência de viver em uma re-

sidência estudantil com a reclusão necessária nesta 

pandemia é uma operação estranha: subtrai-se um 

dos melhores atrativos do local - o convívio - e adicio-

na-se o isolamento em um ambiente coletivo, ressal-

tando a incongruência do momento. 
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Os Fundos 
dos Outros
Pedro Fragoso Lopes

São poucos os que têm aderido à moda do fundo 

personalizável do Zoom, precisamente por estarem 

confortáveis com o seu fundo caseiro, fruto do seu 

gosto decorativo. O fundo do Zoom traz proximida-

de a quem observa, a quem está deste lado do ecrã 

- ao mesmo tempo que é um convite ao “sente-te em 

casa”, ao “mi casa es tu casa”.

Paralelamente, e no que a um doutoramento diz 

respeito, este à-vontade, presente nas micro-janelas 

de cada um, de certa forma gerou proximidade. Fez 

crescer os projectos de todos, numa “partilha zoomás-

tica”, como uma apropriação recíproca dos projetos 

de cada um. Todos temos um bocadinho do projecto 

dos outros no nosso. É um mega-projecto doutoral a 

que ambicionamos: “mi proyecto, es tu proyecto”. 

Naturalmente, ao ingressar num programa dou-

toral, o projecto revelava fraquezas metodológicas, e 
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houve necessidade de eliminar quase por completo 
o que havia sido proposto. Foi este entre-tecer siner-
gético com os projetos dos outros que me ajudou a 
desbloquear o processo de desenvolvimento do meu. 
A frequência com que entrava em aulas individuais de 
cada um dos meus colegas ligou-me não só às suas 
casas, mas também aos seus projetos, provocando 
em mim relações paralelas com os meus dilemas até 
à data. Sentia o apoio dos colegas na construção de 
um projeto que também sentiam como deles. 

Importa reconhecer como, em contexto de um 
projecto doutoral, um confinamento pode ser tam-
bém um espaço de aproximação. A pandemia em si 
terá já suscitado novos projetos doutorais. No entan-
to, adaptar o projeto e as suas metodologias durante 
uma situação pandémica acaba por ser em si só um 
acto de exploração da nossa criatividade: uma activi-
dade em Design, que se coaduna inesperadamente 
com metodologias próprias desta Ciência. 

A adaptação ao meio digital, ao confinamento, à 
incógnita relativamente aos efeitos de uma nova pa-
tologia, comprova as metodologias de investigação 
que pretendo aplicar: a adaptação do modelo de Dou-
ble Diamond, realizada por docentes do ID+, que lhe 
atribuíram o nome de “Reality<>Change” (Strategy for 
Change, 2019). Esta adaptação pressupõe a alteração 
dos dois diamantes num loop, permitindo que todo o 
processo seja circular e infinito.

Os fundos caseiros dos outros são os loops dos 
outros, que em todo o seu processo promoveram 

aprendizagens, geraram resultados relevantes (posi-

tivos e negativos), e que propulsionaram em mim os 

pressupostos para o início do meu loop, uma adapta-

ção do meu fundo ao dos outros.
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How to 
confine a phd 
in 16 squares 
Rita Brandão 
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Levar bolos à 
esquadra
Rita Carvalhas 

Os meios de comunicação social divulgaram ampla-

mente as atividades que as pessoas em tempo de 

quarentena escolheram para se entreterem neste 

País “à beira mar plantado”. Por um lado, ocupamos 

mais tempo em casa, por outro o tempo esvazia-se. 

Há uma relação inequívoca entre quarentena e uma 

nova forma de organização do tempo.

Inicio a minha análise ao falar de como se pode 

utilizar o tempo neste panorama de pandemia e de 

isolamento. Um testemunho na primeira pessoa, um 

pouco pessoal, que pode ser um ponto de partida 

para o ligarmos a outras vivências e experiências su-

portadas por todos. Os que aceitamos o desafio de 

encarnar o espírito de um(a) verdadeiro(a) Tiger, ago-

ra confinados, não a uma caixa qualquer, mas antes 

à caixa de tijolos e cimento, que fomos construindo 

dentro de cada um de nós.
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Assim apercebemo-nos de que todo este processo 

passa impreterivelmente por questões- chave, como, 

por exemplo, pensar na Caixa que me contém, que 

remete para o próprio interior, o eu, ou o que se de-

signa por “self”. Também se pode pensar na Caixa ex-

terior, que nos envolve e medeia todas as ações, ou 

seja o espaço que a um dado momento foi escolhido 

e criado à medida de cada um. Mais conhecido por a 

nossa casa, o nosso quarto, o nosso atelier, escritório, 

etc. Por fim, necessitamos de compreender a Caixa 

como espaço temporal, em que se desenrola uma 

qualquer ação. Aqui em concreto falamos das caixas 

dos sucessivos períodos de confinamento de que te-

mos sido protagonistas, a fim de minorar a propaga-

ção da crise pandémica despoletada pelo COVID-19.

Talvez o primeiro passo passe pela tomada de consci-

ência do que move a caixa do tempo, percebendo como 

é feita a valorização do tempo que damos às coisas, às 

pessoas e a nós mesmos - ou, melhor dizendo, ao Tiger! 

Vamos destrinçar que há em nós, e chegar à conclusão 

de que estamos sempre presos, dependentes das múl-

tiplas caixas exteriores; não nos podemos livrar delas, 

porque são essas mesmas caixas que nos dão existência. 

Mais do que o pensamento de René Descartes, “Cogito, 

ergo sum”, antes de pensarmos, precisamos de existir; 

e para garantirmos a nossa existência necessitamos do 

espaço, em seguida do tempo, e posteriormente do pen-

samento. Sem espaço, sem matéria, não há raciocínio 

nem compreensão. Por isso, o leitor encontra-se dentro 

de uma qualquer caixa exterior, a carregar estas palavras 

e os seus significados para dentro da sua caixa interior, 

durante uma determinada caixa de tempo. 

Baralhado(a)? 

Se esta proposição lhe causa estranheza, será pos-

sível observar como é que as pessoas não Tigers re-

solveram os problemas que iam enfrentando. 

Habituados a ir daqui para ali, tentando anular o 

caminho e o percurso, tendo todas as expectativas 

assentes na chegada e no fim, tocando a barreira que 

nos impede ainda de entrar no mundo do teletrans-

porte, criávamos relações fundadas em interesses 

comuns. Independentemente da sua localização ge-

ográfica, o espaço não impedia a relação presencial e 

física; mas acontece o impensável, ficamos proibidos 

de nos movimentar. Por isso, deixámos de ir para os 

cafés e bares com os amigos e passámos a ir para a 

varanda beber um copo à distância com os vizinhos. 

Uns com a sorte de ter um bom DJ nas redondezas, 

que arrastam para o exterior os decibéis e dão cor-

po a um novo conceito de “Varanda Party” onde todos 

são chamados a participar.

Outros descobriram que mais do que dar uma 

moeda num qualquer semáforo da cidade, podiam 

dar outras coisas tão ou mais importantes. Podiam 

enviar uma fotografia com cada “bom dia”, que se 

estreava dentro da nossa cabeça como algo de ori-

ginal e novo. Podiam fazer pão e esgotar o stock de 

fermento e de farinha nos supermercados (que aliás 

é bem mais proveitoso do que arruinar com as prate-

leiras do papel-higiénico). Podiam dar refeições aos 
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Sem Abrigo que deambulavam pela cidade abando-

nada, ou levar bolos a quem bem entendessem e/ou 

a quem os quisesse receber. 

A questão é que quando temos medo, qualquer 

coisa serve para nos entretermos e evitarmos o con-

fronto com as dúvidas que esse mesmo medo nos le-

vanta. Porque o medo de falhar, o medo de não se ser 

aceite e o medo do desconhecido existe sempre, quer 

se pinte o fundo desta publicação de amarelo para 

ajudar a concentrar a atenção, a estimular o intelecto 

levando-nos a responder a este “call to actions”, quer 

se pinte de qualquer outra cor.

Então, o importante é gastar tempo, ou melhor es-

vaziar o tempo dos dias, como se fossem sacos cheios 

de compras que se arrumam por ordem na despensa. 

Uns por genuína vontade de melhorar a caixa, outros 

só para fugir do interior claustrofóbico da caixa ama-

rela do programa doutoral, organizaram o que nunca 

tinham tempo para arrumar, arquivaram os papéis, 
ordenaram as fotografias. 

Mas esta sede pela ordem, também ela é uma cai-
xa, provavelmente pintada com uma outra cor, bem 
mais fria. Ela é uma caixa sem fundo porque ao orga-
nizar o primeiro monte de papéis descobrimos que 
por detrás existe outro monte que está à nossa es-
pera há muito mais tempo, e assim sucessivamente. 
E como o caminho também faz o caminhante e é o 
tempo que se dedica à rosa que a torna importante, 
mais tarde ou mais cedo vamos todos encher o tem-
po que esvaziámos. 

E quando dei por mim, estava a escrever fora da cai-
xa e a correr atrás de uma vontade própria, vinda de 
não sei onde, de me colocar ao dispor dos outros. Des-
ta vez não irei alimentar os Sem Abrigo, nem vou levar 
bolos à esquadra da Polícia do meu bairro: estarei em 
Encontros Imediatos de Terceiro Grau com a Ciência.
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.
Santiago Mourão

Uma das coisas mais curiosas do início de uma pan-

demia é que ela desafia a lógica: tudo parece normal. 

Não existe um cenário apocalíptico, não existem bes-

tas devorando as pessoas na rua, ou uma caótica de-

sordem civil. Nossos sentidos não detectam nada de 

diferente, com exceção daqueles que são contamina-

dos. E essa aparência de normalidade, tendo a cons-

ciência da pandemia, gera uma sensação de vulnera-

bilidade e inquietude. Para a nossa sorte, e também 

azar, hoje temos ferramentas de comunicação que 

nos permitem acessar as mais diferentes fontes de in-

formação, bem como estar em contacto com aqueles 

que amamos e gostamos de estar próximos. 

Uma coisa ainda mais curiosa sobre as pandemias 

é que elas duram muito mais do que gostaríamos. 

Elas nos obrigam a mudar as coisas, não adianta ape-

nas esperar ela passar, é necessário reagir e conviver 

com elas. É imperioso admitir que parte da metodo-

logia que havíamos proposto para a investigação ago-
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ra é inviável e continuará a ser por um bom tempo. 

Logo, mude enquanto há tempo. Adapte-se. Não tem 

para onde fugir.

A minha forma comum de reagir às mudanças é 

primeiro observar os movimentos, sentir as correntes 

e identificar os fluxos. E uma das primeiras coisas que 

observei foram as ofertas online de cursos que até 

então só eram oferecidos presencialmente em dife-

rentes lugares pelo mundo, o que me permitiu refor-

çar as redes de contacto que antes eram dificultadas 

pelas distâncias geográficas e econômicas. Com esses 

cursos também identifiquei as novas potencialidades 

das plataformas digitais para cursos e reuniões e isso 

se refletiu na reconstrução da minha metodologia de 

investigação. Ainda não é o ideal, mas como se diz no 

contexto do empreendedorismo, é o minimum viable 

product, ou, como prefiro dizer, um protótipo viável 

ou suficiente. 

Por mais difíceis que algumas decisões possam 

parecer, como investigadores não podemos ser ne-

gligentes quanto aos cuidados necessários nesses 

contextos. Assim como também não podemos ser ne-

gligentes com os nossos compromissos com a investi-

gação. E como designers, nós já somos adaptados às 

mudanças.
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O casulo
Valéria Boelter 

Ontem lavando a louça percebi uma pequena borbo-

leta perto da pia. Cheguei mais perto e observei um 

casulo grudado na parede. Parecia intacto, mas logo 

percebi que aquele pequeno ser vivo tinha acabado 

de sair da crisálida. Nada mais simbólico do que um 

casulo dentro da minha casa em plena quarentena, 

um meta confinamento. Eu estava com uma compa-

nheira de reclusão e nem percebi, porém, muito feliz 

de recebê-la em meu humilde casulo. 

Fiquei pensando em como a lagarta chegou até ali, 

mas isso não vem ao caso,  o que importa é o sig-

nificado que ela trouxe e me fez refletir. Todos nós 

estamos em um momento de metamorfose dentro de 

nossas casas, esperando e nos fortalecendo para um 

novo tempo pós Covid-19, repensando nosso modo 

de vida, de trabalho, nosso papel na sociedade e na 

natureza. Não temos a mínima ideia de como será o 

futuro, assim como a borboleta que de repente se viu 
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em um ambiente totalmente diferente do qual ela es-

tava confinada. 

Coloquei ela do lado de fora. Afinal, se eu fosse uma 

borboleta, gostaria de sair voando por aí. Não poderia 

privar ela dessa liberdade que nos foi tirada momenta-

neamente, que eu conheço, mas ela ainda não.

Bem, a borboleta foi embora e eu continuo aqui 

no meu confinamento, escrevendo uma tese, tentan-

do ter paciência, esperança e coragem suficiente para 

enfrentar um novo ciclo, passando por esta metamor-

fose contemporânea.
17/04/2020
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