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n. 1954, póvoa de lanhoso. licenciatura em 
pintura, Fac. de belas-artes da universidade 
do porto; pós-graduação em design de 
Equipamento e produtos, instituto de 
design da universidade do porto; mestrado 
em prática e teoria do desenho, Fac. de 
belas-artes da universidade do porto. Vive e 
trabalha em gaia, portugal

as imagens  da batata fazem parte de 
conjuntos iconográficos, distintos, cujo 
desenvolvimento teve como referente o 
arquivo do instituto de reinserção social 
para raparigas, que, durante décadas, esteve 
sediado, em gaia, no espaço do convento 
corpus christi.
a organização religiosa parece ter encontrado 
métodos que garantiam o cumprimento 
dos objetivos expressos e implícitos na 
sua missão, através de mecanismos de 
dominação que operavam a partir da lógica 
da disciplina, das noções de parcelamento e 
clausura. 
a figuração da batata tem um caráter simbólico, 
uma vez que o tubérculo, estava diretamente 
ligado ao castigo de descascar batatas, um dos 
aplicados no quotidiano da instituição.
tanto a estratégia como o médium utilizados 
estiveram associados à memória do arquivo 
daquela instituição. as representações 
icónicas resultam da transposição, para a 
imagem do desenho, de ações apreendidas 
no âmbito dos lavores. 
as meninas, em internamento, com uma 
disciplina severa, num espaço-tempo 
estruturado, segmentado, vigiado, 
“transformavam-se” à luz dos valores morais 
vigentes da instituição, em pessoas humildes, 
virtuosas e geradoras de proventos.
Foucault, na sua obra Vigiar e punir, refere a 
ocorrência da disciplina, como uma forma de 
controlo e domínio entendida como a arte de 
“pôr em fila”.

b. 1954, póvoa de lanhoso, portugal. bA in 
painting, fac. of fine Arts, university of porto; 
post-graduation in equipment and product 
design, design institute, university of porto; 
mA in drawing practice and Theory, fac. 
of fine Arts, university of porto. lives and 
works in Gaia, portugal.

The images  of potatoes are part of different 
iconographic sets that had as reference 
the archive of the “instituto de reinserção 
Social para raparigas” (institute of Social 
rehabilitation for Girls), which was for decades 
located in Gaia, in the Corpus Christi Convent.
The religious organisation seems to have found 
methods that guaranteed the compliance 
with the objectives expressed and implied in 
its mission, via mechanisms of domination 
that operated based on a logic of discipline and 
notions of division and enclosure. 
The depiction of the potato is symbolic, 
because the tuber is directly associated with
one of the punishments usually administered 
at the institution: potato peeling.
both strategy and medium were associated 
with the historical memory from the archive 
of that institution. The iconic representations 
are the result of transferring handcraft 
actions to the image in the drawing. 
The girls boarding at the institution were 
under a strict discipline, and in a structured, 
segmented and surveyed space-time, and, in 
the light of the moral values prevailing in the 
institution, were “transformed” into humble, 
virtuous people, capable of generating income.
in his book discipline and punish, foucault 
advocates that discipline is a form of control 
and domination, and sees it as the art of 
“lining up”.




