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RESUMO 

"Vou ver se sou capaz de entrar no traço deste 
Anton Francesco Doni, 1547 

desenho." 

Desde cedo encarei o conteúdo programático do 

Curso de Mestrado em Artes Digitais - Multimédia, da 

Escola das Artes Visuais da Universidade Católica, como , 

complemento necessário na minha formação pessoal 

e artística. 

O resultado da minha aprendizagem e investiga

ção no âmbito deste mestrado poderia, dada a natu

reza da minha actividade artística, levar à produção 

"de um objecto artístico" capaz de enunciar em si os 

conteúdos tratados. No entanto, optei por um forma

to de apresentação mais teórico, reconhecendo que 

tal "objecto artístico" só seria possível realizar en

quanto reflexo de uma investigação teórica exausti

va. Este espaço de reflexão é importante para mim 

não só como artista, mas também como docente da 

disciplina de Desenho. 

A vontade pensar e de escrever sobre o proble

ma de desenhar nasce do interesse em estudar o de

senho como uma forma de pensamento na "Era do 

Digital". 

A dissertação comporta a investigação teórica e 

uma proposta prática resultante desse trabalho que, 

pelas suas características, será apresentada sob a for

ma de memória descritiva, acompanhada por ima-
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gens ilustrativas da possível instalação, estando 
sempre presente o confronto criativo entre a práti

ca digital e que se poderá chamar de analógica no 

que diz respeito à prática do Desenho. 



RESUME 

Since an early stage I've faced the programatic 

contents of the Master in Digital Arts- Multimedia, in 

Escoldas das Artes da Universidade Católica, as a 

complement necessary to my personal and artistic 

formation. 

The result of may appresenticeship and 

investigation in scope of this Master, due to my artistic 

activity nature, couldlead to the production of an 

"artistic object" capable of expressing itself the 

contents. However, I opted for a more theoretic 

presentation, realizingthat such an "artistic object" 

would only bepossible to accomplish as areflex of an 

exhaustive theoretic investigation. 

This space of reflection is important to me not 

only asan artist, but also as a teacher of drawing. 

The will to write and think about the problem of 

drawing rises from the interest in studying Drawing 

as an way of thinking in the Digital Age. 

The thesis complements itself between a 

theoretic investigation and a praticai proposal 

resulting of a work of investigation which, by its 

characteristics, will be presented in the shape of a 

descriptive memory followed by illustrative images 

of the possible art installation. It will be there a 

creative confrontation between digital practice and 

what we can call analogic in what concerns Drawing 

practice. 
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I INTRODUÇÃO 



1.1 Enquadramento das problemáticas 
abordadas 

A dissertação apresentada foi elaborada como 
forma de explicitar a reflexão realizada, durante o 
Curso de Mestrado em Som e Imagem, acerca da pre
sença do computador e da sua utilização no exercício 
do desenho. 

Para o efeito apresenta-se um quadro de aborda
gem crítica sobre o desenho produzido em computa
dor, que neste trabalho será designado desenho digi
tal, e sobre o relacionamento que a sua prática con
serva com o que de modo mais tradicional se chama 
desenho. Esta abordagem refere também o relaciona
mento conceptual entre estes modos de entender o 
desenho e os possíveis abraços entre os diferenciados 
desempenhos tecnológicos. 

A intenção referida decorre também da 
constatação das diferenças que a relação processual 
do desenho enquanto trabalho criativo, sofre por via 
da utilização de uma ou de outra práticas. De facto, e 
recorrendo a um ponto de vista,centrado no processo 
criativo, que na tese se alimenta a partir da própria 
experiência artística da autora, argumentada pela sua 
utilização regular dos dois meios evocados, alimenta-
se a ideia de ser diferente, a relação processual que se 
estabelece na fase de produção, conforme as circuns
tâncias tecnológicas. 

De que modo é diferente? Apresenta-se uma li
nha de resposta a um conjunto de perguntas, reconhe
cendo que estas só surgem quando afastadas da acção. 
0 distanciamento apresenta-se como fundamental para 
se revelar a dinâmica das variáveis inerentes, os pro
cessos e metodologias adoptadas. 

Um nu realizado por computador, 
imagem fabricada pelos serviços de 

pesquisa da firma Boeing. Foi gerada 
a partir de características 

normalizadas do ser humano médio. 
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A diferença é, antes do mais, decorrente das di
ferenças próprias às tecnologias utilizadas nos dois "de
senhos". A utilização de equipamento informático no 
processo do desenho acarrecta ainda novas 
consequências. 

O equipamento informático que assiste o desenho 
não pode ser visto como uma simples ferramenta de 
trabalho no processo criativo de desenho, bem pelo 
contrário, como se mostrará ao longo da tese, face às 
notórias rupturas provocadas com a introdução das 
tecnologias com características digitais na prática do 
desenho: para além do resultado visual, as novas 
tecnologias condicionam todas as metodologias'e os 
processos de trabalho. 

No que diz respeito à sua utilização e enquanto 
elemento desse processo, analisaremos quais as ruptu
ras e continuidades na prática do desenho quando este 
é digital. Este é um objectivo fundamental desta dis
sertação. 

Assim, podemos referir algumas das característi
cas da tecnologia digital, que provocam a diferença 
entre o desenho e o "desenho digital". 

Repetição de uma imagem produzida 
no computador, utilizando as 

ferramentas "copiar" e "colar". 

Rupturas: 
A informação é codificada em código binário, isto 

é, todos os dados são convertidos num código numéri
co de 0 e 1. 

A linguagem binária não identifica como diferen
te, imagens, sons, filmes porque todos usam esse mes
mo código binário que converte todos os dados 
informáticos em sequências numéricas. 

A imagem interactiva possibilita que o utilizador 
possa interagir com a imagem de que, são exemplos os 
interfaces de CD-rom e páginas web. 
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Digitalização,armazenamento,manipulação con
têm sempre informação codificada; todos os procedi
mentos reduzem.a informação ao mesmo processo de 
codificação. 

A multiplicação das imagens nunca perde quali
dade por via da consistência da codificação binária. 

O desenho é desmaterializado, isto é, não neces
sita de um corpo físico para existir. Pode existir apenas 
na memória ou visível no monitor ao contrário do dese
nho "tradicional" 

A tecnologia digital é uma tecnologia de simula
ção, permite simulação de acções, de objectos e de 
práticas. 

Continuidades: 
Herda muitas das práticas e ferramentas do meio 

analógico, de que são exemplo ferramentas utilizadas 
no programa "Photoshop" de simulação, como o lápis, 
a borracha e o pincel. 

O interface pretende ser uma réplica do ambien
te tradicional de trabalho, daí as ferramentas, os su
portes e as operações serem réplicas da prática tradi
cional. 

Os softwares tentam reproduzir procedimentos do 
processo analógico, como são exemplos os comandos 
que nos permitem colar, recortar e apagar. 

Porque a tecnologia envolve questões que vão 
além da ferramenta ou do ofício, esta dissertação con
centrate na perspectiva do computador como um novo 
"espaço" de trabalho, como um atelier, em vez de uma 
simples ferramenta. Pelo facto, de as actividades ar
tísticas também condicionarem e serem condicionadas 
pelas tecnologias, será importante, antes de avançar 
para o tema principal, "Desenho na Era Digital", 
reflectir sobre de que modo as tecnologias afectam, 



para além do comportamento social e económico, a 
relação que os artistas estabelecem com as elas. 

Constatando que surgiram novas possibilidades e 
problemas nas relações de produção e da difusão das 
artes, poderíamos reflectir acerca do modo como os 
processos de trabalho têm sido modificados ao longo 
dos anos, formando e alterando conceitos fundamen
tais do discurso artístico tais como o da obra de arte e 
o de autor. No entanto, não é objecto de estudo neste 
texto a análise das questões relacionadas com o con
ceito de autor, nem a procura de definições para a obra 
de arte. 

Temos clara consciência das novas possibilidades 
de difusão das actividades artísticas com a utilização 
dos meios de comunicação digital, mas também não é 
intenção nesta dissertação analisar a alteração 
provocada pelo computador enquanto meio de difusão. 

A abordagem proposta centrar-se-á sobre os con
ceitos e relações que se podem estabelecer no dese
nho digital enquanto actividade criativa, perante os 
mecanismos de concretização, suas metodologias e pro
cessos. Estes, incorporando uma herança das tecnologias 
de produção tradicionais, permitem novas experiênci
as no âmbito da visualização, produção e realização. 

Como se pretende analisar o computador como 
um novo "espaço de realização", abordaremos o dese
nho como registo, enquanto relação corpo/obra, registo 
individual, bem como do acaso no processo criativo, 
dos novos suportes e da ausência da obra no espaço 
físico. Reflectiremos nesta dissertação sobre de que 
modo o Digital enquanto tecnologia de produção de 
registos gráficos pode afectar, transformar e herdar do 
métier tradicional, uma prática de pensar e executar o 
desenho. 

III 

, xXXX 
ã ft^~ 

"« • • . . » . 

Angelo de Sousa 
"Catálogo de algumas formas ao 

alcance de todas as mãos" 
1970-71 

Acrílico, pastel de óleo 
e lápis sobre tela 

150x121cm 
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II NOVAS TECNOLOGIAS 



Em resumo: 

- Análise histórica dos resultados obtidos como 
consequência da introdução de novos materiais, 
tecnologias, ferramentas, suportes e entendimentos so
bre o desenho. 

- Análise do sistema digital segundo princípios de 
funcionamento, estrutura e processo. Paisagem produzida em Software 3D 

- Análise da prática artística do desenho digital. 

- Relação da prática digital com o que tradicio
nalmente se chama desenho, segundo metodologias, 
concepções e resultados. 

- Avaliação das rupturas e continuidades do 
desenho na era digital. 

Alberto Giacometti (1901-1966) 
Paisagem de Maloja, 1930 

Pena e tinta da China 

21,5 x 26,5 cm 
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2.1 Relação Homem / máquina 

"Estamos para sempre a ser feitos e refeitos pelas 
nossas invenções. 0 mito do denominador comum da 
universalidade humana é apenas um produto do filosófico 
pensamento desejante do séc. XIX." 

No livro A Pele da Cultura, Derrick de Kerckhove* 
conta uma história onde descreve de uma forma 
divertida a experiência que ele próprio teve com um 
fax. Nesta breve história o que nos interessa relevar é 
como e em que tempo as pessoas se relacionam com 
a máquina. Muitas vezes, o que nos provoca estranheza 
e nos parece insólito, com muita facilidade, se torna 
elemento participativo e dinamizador de mudança, 
acabando por ser absorvido de tal modo que se torna 
perfeitamente integrado. 

A primeira vez que Derrick de Kerckhove viu um 
fax foi em 1972, no Centre for Culture and Technology 
da Universidade de Toronto, então sob a direcção de 
McLuhan. Estavam à espera dé uma mensagem do 
ministro da Cultura francês - o conhecido escritor 
André Malraux. Segundo Derrick de Kerckhove, a sua 
desilusão pelo facto de o ministro não ter aparecido 
foi completamente superada a circunstância de poder 
utilizar pela primeira vez aquela máquina"... porque a 
minha atenção estava completamente dominada por aquela 
máquina extraordinária. Parecia beijar o telefone e 
sussurrar-lhe uma mensagem escrita ao ouvido ." 

A mesma máquina foi usada alguns anos mais tarde 
por Salvador Dali, quando enviou um desenho de Nova 
Iorque como desculpa por não poder estar presente 
numa conferência. 

Kerckhove, Derrick de, A Pele da Cul
tura (Uma Investigação Sobre a Nova 
Realidade) 
RELÓGIO D'ÁGUA, L i s b o a , 1 9 9 7 , 
p. 33 

* )DERRICK OE KERCKHOVE É, H A MAIS DE 

V I N T E A N O S , D I R E C T O R o o P R O G R A M A 

M C L U H A N , NA UNIVERSIDADE DE TORONTO. 

FOI ASSISTENTE DE M C L U H A N E t HOJE U M 

DOS SEUS SEGUIDORES MAIS ATENTOS SOBRE 

QUESTÕES LIGADAS ÀCULTURAE TECNOLOGIA. 

(ibidem, p. 29) 
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Quando viu o fax, Kerckhove sentiu uma enorme 
inveja daqueles que tinham a sorte de poder comprar 
uma máquina daquelas. Durante os anos seguintes 
nunca mais ouviu falar de faxes. 

No entanto, em 1985, quem não tivesse um fax ou 
acesso a um estaria dessintonizado com os meios de 
comunicação correntes. 

Um objecto que começou por ser estranho pelo 
facto de parecer distante na sua utilização, quer pela 
sua raridade, quer pelo seu custo e, por isso, de difícil 
aquisição, tornou-se com o passar dos anos uma 
máquina perfeitamente vulgar e acessível a qualquer 
um. Sendo de facto um aparelho de extrema utilidade 
intriga-nos a razão de um tão grande intervalo de 
tempo entre uma situação e outra. 

0 que aconteceu foi que os sistemas telefónicos 
dos anos 70 não estavam preparados para suportar a 
sobrecarga da utilização das redes motivada pelo uso 
do fax. Outra das justificações encontradas por 
Kerckhove é que: "A outra parte diz que nem mesmo a 
melhor e mais útil tecnologia do mundo pode impor-se a 
um público não preparado. Porque pode não haver espaço 
para ela na nossa psicologia colectiva. Pelo menos por 
enquanto." (ibidem., P.31) 

Esta breve exposição pode servir como introdução 
ao problema Homem/máquina. 

O aparecimento das máquinas e o seu consumo 
pelas pessoas é determinado por questões de ordem 
prática, cultural e económica, assim como pela 
permeabilidade destas em aceitarem a tecnologia. 
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2.2 Na era do digital 

"Nos anos 50, Albert Einstein declarou numa entrevista 
que tinham explodido três bombas: a bomba demográfica, a 
bomba atómica e a das telecomunicações. O meu amigo Roy 
Ascott (um dos pioneiros e um dos principais teóricos da 
arte em rede) referiu-se ao que Einstein chamava a bomba 
das telecomunicações como o "segundo dilúvio", o das 
informações. As telecomunicações arrastam este novo dilúvio 
em virtude da característica exponencial, explosiva e caótica 
do seu crescimento. A quantidade bruta dos dados disponíveis 
multiplica-se e acelera-se." 

Podemos comparar o cenário actual de revolução 
mediática com a produzida pela invenção da imprensa 
no séc. XV, que pelo aumento de exemplares disponíveis, 
veio incrementar o acesso ao texto e à imagem a um 
público menos restrito . 

O aparecimento da fotografia veio afectar a cultura 
da comunicação da imagem. Em contraste, o meio 
digital veio afectar profundamente todos os patamares 
da comunicação, acesso à informação, manipulação, 
distribuição e armazenamento em todos os media desde 
os jornais, à rádio e à televisão, renovando e 
revolucionando os mecanismos tradicionais de 
comunicação. 

A revolução tecnológica altera repentinamente o 
processo de trabalho, global e individual, perturbando 
funções, competências profissionais e estruturas de 
organização. Foi assim com a imprensa, a telegrafia, o 
telefone, a televisão, a rádio e o cinema, os quais vieram 
produzir novos ritmos à cultura vigente. Com o 
aparecimento das tecnologias digitais vai-se verificar a 
mesma situação de mudança. 



É principalmente a partir do séc. XIX que o 
processo tecnológico se dirige no sentido de 
desenvolver os meios de comunicação de longa 
distância. A primeira patente de um aparelho de 
telegrafia, que permitia a transmissão de manuscritos 
e desenhos, data de meados do séc. XIX. Esta máquina 
foi apresentada em 1851, na Exposição Mundial de 
Londres, dando início à comunicação (eléctrica) 
codificada. 

Também no séc. XIX, em 1861, são feitas as 
primeiras experiências telefónicas, mas só em 1876 
Graham Bell regista a patente do telefone eléctrico. 

Invenções como o telefone ou o telégrafo deram 
lugar a uma considerável superação das distâncias 
territoriais. Solucionaram o problema dos indivíduos 
afastados entre si, com o envio de mensagens sem 
corpo, na tentativa de ultrapassar as distâncias 
físicas. 

" Quando telefono de Toronto para Munique, 
transformo-me instantaneamente num homem cego com 
7 mil quilómetros de comprimento. Quando uso a 
videoconferência estou mais "lá"; no lugar distante onde 
a minha imagem aparece num ecrã, do que quando uso 
apenas o telefone. " 

Os primeiros computadores surgiram em 1945. 
Grandes máquinas de calcular, isolados em salas com 
refrigeração, estes computadores eram utilizados para 
cálculos científicos, estatísticas governamentais. 
Reservados durante muito tempo para cálculos 
científicos militares, só se expandiram para utilização 
civil nos anos 60, isto é, aproximadamente 15 anos 
depois. 

A grande transformação dá-se nos anos 70 com a 
produção e comercialização do microprocessador que 
possibilitou automatizar a produção industrial, a 

Kerckhove, Derrick de, 
A Pele da Cultura (Uma Investigação 

Sobre a Nova Realidade, RELÓGIO 
D'AGUA, Lisboa, 1997 p. 247 
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criação de máquinas e ferramentas digitais, robótica, 
e o computador pessoal. 

A invenção do computador pessoal permite a 
individualização do instrumento, a sua portabilidade, 
bem como uma variedade de ferramentas e 
programas, associados à possibilidade de comunicar 
em rede. 

Assim como os computadores, a internet nasceu 
no ambiente militar, ligada ao governo norte 
americano no período da Guerra Fria, mas 
rapidamente foi adaptada à utilização por cidadãos 
comuns e explorada por grandes grupos económicos, 
que viram neste novo meio de comunicação um 
negócio lucrativo. 

Os Estados Unidos tinham as condições favoráveis 
para darem o grande passo na utilização da rede de 
informação. Os custos das chamadas telefónicas eram 
baixos e os sistemas telefónicos tinham capacidade 
para aguentar o aumento do número de utilizadores. 

Nos anos 80, a NSF (National Science Foundation) 
investiu na internet de forma a que as Universidades 
norte americanas passassem a estar ligadas em rede, 
aproximando as camadas estudantis da utilização da 
internet, e consequentemente do computador, dando 
origem a um novo movimento social e cultural. Nos 
finais dos anos 80, a rede assumiu uma escala 
planetária. Isto provocou uma corrente cultural 
espontânea e imprevisível que impôs um novo 
percurso no desenvolvimento técnico e económico. 
As novas tecnologias digitais dão corpo a um novo 
espaço de comunicação, de sociabilidade, de 
transacção de mercadorias e de informação. 

O facto novo e extremamente relevante de o 
computador poder ser usado sem fins profissionais, é 
o de permitir que a sua utilização passe a ter um 
carácter mais experimental, afastando--se dos 

"A lei da WEB é a inversa da dos meios 
de comunicação de massas: o valor cria-
se através da relevância ou pertinência 
de cada ligação, ou seja, através da sua 
adequação ao propósito da busca, em 
vez de servir o mínimo denominador 
comum como nas audiências de mas
sas". 

KERCKHOVE, Derrick de, 
Inteligência Conectiva, Fundação para a 

Divulgação das Tecnologias de Informação, 
Lisboa, 1998 
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serviços informáticos das empresas e dos 
programadores profissionais para se tornar um 
instrumento para a criação de textos, imagens, 
músicas, para a organização de dados, para simulação 
e para diversão com os jogos interact ivos. 

Paralelamente nos finais dos anos 80, princípio 
dos anos 90, os Multimédia ganham dimensão no 
campo das aplicações, na quantidade de participantes 
na produção e na quantidade de utilizadores. Isto 
porque os meios como os canais de televisão, rádios 
e jornais, actualizaram os equipamentos para o 
sistema digital, pelo facto de este sistema permitir 
maior e melhor qualidade e rapidez de execução e 
difusão de informação, assim como novas 
possibilidades estéticas. Esta alteração implicou um 
grande investimento qualitativo da indústria de 
softwares e hardwares para fins profissionais. Esta 
indústria, ao desenvolver os seus produtos para um 
mercado especializado, está também a criar oferta 
para um mercado com um carácter amador. A 
democratização dos softwares possibilita um custo 
mais baixo, permite o acesso a um maior número de 
utilizadores que, por falta dè prática profissional, 
usam o computador de modo experimental , 
conseguindo com isso produzir alguns resultados 
inesperados. 

A utilização de programas para digitalização de 
sons e imagens, programas de animação 3D, 
programas de manipulação de imagem e som, provoca 
novas formas de mensagens interactivas que 
consequentemente possibilitam novas formas de 
comunicação, novas indústrias e novas profissões. 

A evolução de hardwares e de softwares nasce 
da necessidade de dar resposta às exigências de 
mercado de um crescente número de utilizadores. 
Tudo o que fazemos passa pelo uso do computador, 



desde levantar dinheiro, mandar um e-mail, 
quase sempre num ambiente gráfico suportado no 
desenho digital. 

Invadidos pelo computador, cada vez mais a sua 
presença faz parte do nosso dia a dia. A importância 
das tecnologias de informação para a actividade 
económica reflecte-se no peso que a indústria de 
informática representa na economia mundial. 



Ill DESENHO 



3.1 Dois momentos de ruptura na história do desenho 

"A História da Arte revela mudanças de comporta
mentos artísticos, pela análise formal das produções artís
ticas e pelas propostas de interpretação conceptual, inves
tigando dados que nos podem permitir estabelecer rela
ções entre a arte a e vida. Modificações de vária ordem 
contribuem para uma conjuntura de acontecimentos que 
pressionam a criação de novas formas de ver o mundo e de 
vontade prática de agir. 

O desenho é um testemunho destas alterações que 
ocorrem ao longo da História, constituindo prova irrefutável 
da importância que esta disciplina teve para certos perío
dos artísticos . " 

Não se pretende de maneira nenhuma, neste tra
balho, fazer uma descrição exaustiva da história do 
Desenho, mas pretende-se, sim, reflectir sobre alguns 
dos momentos históricos mais pertinentes da prática 
do desenho porque alteraram decisivamente as suas 
práticas e processos e porque contribuíram para for
mar a ideia que hoje temos das funções e actuações 
do Desenho. Tentaremos então perceber quais os 
factores geradores de mudanças e quais as mudanças, 
para podermos estabelecer relações entre o passado e 
o presente. O ponto de partida para a esta breve in
trodução, será a Idade Média, com os Exempla, que 
são cadernos de imagens (pattern books) que podem 
ser descritos como cademos-padrão, com carácter en
ciclopédico, onde se podiam encontrar desenhos de 
arquitectura, figuras, plantas, ornamentos que servi
am de modelos para as várias aplicações do desenho. 
O artista coleccionava-os, como se fosse um compên
dio, com exemplos de desenhos que usava como um 

Amandi, Claudia 
A IDEIA DE GESTO- O Gesto no Desenho 

Trabalho de Síntese- Prova de Aptidão 
Pedagógica e Capacidade Cientifica, 2000, 

p. 57 

Villard de Honnecourt (activo entre 
1230-1240) 

Caderno classificador de 33 folhas 
pergaminho. 

Pena ou estilete. 
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repertório de modelos na sua oficina e no seu próprio 
trabalho. 

Estas imagens eram realizadas na sua maioria pe
los copistas nos seus mosteiros e subordinadas às dou
trinas da igreja e que viajando de mosteiro em mostei
ro asseguravam alguma uniformidade de estilos na pro
dução artística ao longo da Europa. 

Na Idade Média o desenho tinha uma função mui
to pragmática de servir como catálogo de formas 
dispoíveis para as diferentes áreas, quer seja a pintu
ra, a escultura e a arquitectura, quer sejam as artes 
decorativas e ornamentais. Mais raramente e mais usa
dos no final da Idade Média, o desenho servia também 
como "desenho de contrato", isto é, como pré 
visualização perante o patrono, como maquete para 
aceitação da encomenda. Não era de todo concebido 
como um acto de criação ou como um registo da marca 
individual de um autor. Assim os indícios de marcas pes
soais era cuidadosamente anulados na finalização da 
imagem, contribuindo para essa linha clara e incisiva 
que caracteriza o desenho medieval. Estas formas usa
das e extraídas dos exempla, (só muito raramente e 
como diversão eram feitos registos do natural) subju-
gavam-se a padrões geométricos, em que a medição ou 
movimentos das figuras serviam apenas para revelar a 
natureza espiritual das coisas. Vemos então que a utili
zação da geometria não é só um método de 
concretização e de registo, é um reflexo do pensamen
to escolástico da época em que se considerava que a 
geometria captava a essência das coisas, a sua "forma 
substancial", enquanto que a imitação do real ao cap
tar as suas formas exteriores, a sua aparência, não cap
tava mais do que a sua "forma acidental". 

'These pattern-books traveled 
form cloister to cloister or from 
atelier to atelier, and assured 
a certain uniformity of style 
throughout all Europe. " 

TOLNAY, Charles de - History and 
Technique Of Old Masters Drawings. 

New York: Hacker Art Books, 1972, p.2 
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"Corporal creatures exists in the soul in higher manner 
than they exists in themselves ". 

Nestes desenhos Villard de Honnecourt * 
submete a imagem a estes padrões de espiritualidade. 
A interpretação é feita através dos códigos geométri
cos. A geometria é antes de mais a interpretação espi
ritual do mundo, não é simplesmente uma construção 
inerente à forma. Os padrões geométricos segundos 
quais Villard subordinava a sua experiência visual e a 
sua fantasia, não eram invenções, mas sim conven
ções da época. 

"O desenho tinha uma função ilustrativa, que não po
dia conciliar-se com a liberdade dos esquissos. A sua 
concretização estava quase sempre relacionada com os "de
senhos de contrato" que, como refere Ames-Lewis, consisti
am em desenhos acabados para composições ou em ilustra
ções para os "model-books," que forneciam padrões para 
posteriores utilizações. Estes, pelo seu propósito formal e 
pela qualidade dos materiais utilizados, foram preservados 
e chegaram até aos nossos dias. O pergaminho pelas suas 
qualidades de superfície, de absorção e de resistência, tor-
nou-se, apesar do seu elevado custo, o suporte mais usado 
para as iluminuras e para os "pattern-books". 

TOLNAY, Charles de - History and 
Technique Of Old Masters Drawings. New 

York: Hacker Art Books, 1972. 
p. 2 

Villard de Honnecourt (activo 
entre 1230-1240) 

Caderno classificador de 33 folhas 
pergaminho. 

Pena ou estilete. 
24 x 16 cm 

Amandi, Claudia -op. cit, p.57 

0 desenho não tinha portanto um fim em si como 
obra, nem pretendia sequer ser considerado como "ar
tístico", dado que se assumia quase exclusivamente 
como um repertório de formas a utilizar. Se o desenho 
tinha como função ser uma linguagem universal, não 
podia ser uma representação individual. Daí a necessi
dade dos pattern-books que permitiam uma uniformi
zação das imagens, reduzindo assim o espaço da 
criatividade. Podemos falar sim de habilidade manual 

*Villard de Honnecourt, artista 
francês do séc. XIII (1235), deu talvez 

origem à primeira definição de 
desenho na Idade Média. 
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necessária aos copistas para desempenharem semelhan
te tarefa. 

Da mesma forma e com funções próximas pode
mos comparar os "pattern-books", com os actuais ban
cos de imagens que são utilizados no desenho digital 
muitas das vezes em diferentes situações por 
utilizadores "menos" criativos. 

A semelhança entre estas duas situações afasta
das no tempo, aproximam-se pelo facto, de ambas se 
limitarem a utilizar imagens padrão, imagens precon
cebidas, sem nenhuma preocupação criativa, limitan-
do-se apenas à eficácia ilustrativa da imagem. A gran
de diferença na utilização de um ou outro modelo, é 
que o primeiro necessita de habilidade manual, enquan
to o segundo precisa de saber dominar os menus dos 
softwares. A utilização de imagens preconcebidas não 
se limita apenas à ideia de apropriação como iremos 
analisar no texto respectivo ao assunto "Imagens pre
concebidas." 

"Quer dizer este desenho de que escrevo: antes 
determinar, inventar ou figurar ou imaginar aquilo que 
não é para que seja e venha a ter ser. " 

Francisco de Holanda: Da ciência do 
desenho, 1571, p. 21. 

Esta frase de Francisco de Holanda sintetiza cla
ramente as alterações produzidas no conceito de De
senho quando do Renascimento. Nesta altura o papel 
do desenho transforma-se, recebendo uma nova digni
dade, um outro estatuto e novas funções, contribuin
do para a concretização da ideia de autor, de indivíduo 
criador e para a assunção das artes plásticas á catego
ria de ars liberalis . 

O Renascimento fo i , mais que um simples 
revivalismo, uma recriação de uma perspectiva de vida 
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centrada na crença e valor do Homem, nos ideais 
humanistas e no conhecimento da realidade, foi assim 
uma nova aquisição de consciência do mundo. Este novo 
modo de ver teve no desenho um instrumento privile
giado, tomando-se ele mesmo um símbolo dos valores 
e pesquisas do Renascimento. Desenhar, para o artista 
toscano do Quatroccento significava o acentuar dos 
valores da realidade, pois há que os procurar na Natu
reza, através da paisagem, e no Homem, através da 
figura. Assim o desenho adquire diferentes papeis quer 
de ordem prática, quer teórica, no trabalho das ofici
nas da Renascença, tomando-se, para além do seu pa
pel importantíssimo na formação dos jovens aprendi
zes, cada vez mais o instrumento privilegiado para a 
experimentação e desenvolvimento de novas ideias pic
tóricas, assim como, e mais significativamente, o de
senho se torna o meio pelo qual o artista se debate 
com as novas exigências e expectativas, geradas pelas 
mudanças culturais e intelectuais da Renascença. 

O Renascimento italiano vem então revolucionar 
toda a concepção do desenho com a introdução denovos 
processos de trabalho, instituindo-se como elemento 
gerador da criação, trabalhando no espaço entre a in
tenção da obra e a sua execução. 

O desenho toma-se ferramenta essencial para o 
estudo das disciplinas como é o caso da anatomia, geo
metria e perspectiva consideradas como disciplinas fun
damentais para uma aproximação científica aos objectos 
da natureza ou aos concebidos pela imaginação. 

A sua crescente e constante utilização possibili
tou grandes avanços para o conceito actual de desenho 
artístico, muito embora a sua valorização durante o 
período Renascentista, centrada muito mais ao nível 
de processo de criação do que de "obra de arte" não 
lhe tenha conhecido a autonomia que só mais tarde lhe 



será atribuída. 
A sua característica de invenção e criação, iden

tificavao, ao nível teórico, como obra do divino, de 
que é exemplo o conhecido o jogo de palavras, feito 
por Federico Zuccaro (15401609), a partir da palavra 
disegno: segno di Dio (sinal de Deus). 

A existência de Deus declaravase através da mão 
do artista, que criava desenhos com o objectivo de pre

parar e estudar a obra final, que surgia sobre forma de 
pintura, escultura ou arquitectura. 

No séc. XVI Giorgio Vasari (15111574), artista e 
historiógrafo, vai valorizar o desenho como uma arte 
intelectual pela capacidade de tornar visível o concei

to ou a ideia que está no pensamento através do estu

do da natureza. 
A noção de desenho iniciada com Vasari vai ser 

aprofundada por Federico Zuccaro no Maneirismo, que 
eleva o desenho a uma actividade metafísica com as 
suas origens no divino e distingue dois tipos de dese

nho: o desenho interno (disegno interno) e o desenho 
externo (disegno esterno). Por disegno interno Zuccaro 
define a imagem interna ou ideia que o intelecto ne

cessita para realizar a forma externa. 
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Ademar de Chabannes 

(entre 9881034) 
Códice classificador de 212 folhas 

pergaminho 
Ilustração de um texto de Hyginus: 

De Astronomia 
Pena e tinta 

210x150 

"Per disegno interno intendo il concetto formato 
nella mente nostra per poter conoscere qualsivoglia 
cosa, ed operar di fuori coforme alia cosa intesa. . . 
Disegno interno è unlidea e forma nelU intelletto 
rapresentante espressamente la cosa intesa." 

Para Zuccaro, desenho externo era o resultado, a 
concretização da ideia. O resultado que surgia no su

porte era o corpo do desenho que, nas suas operações 
e comparado com o conceito de desenho interno, t i 

ZUCCARI, Federico  Idea dei plttor i , 
scultorl ed architetti. Turim, 1607. In 

TOLNAY, Charles 
History and Technique of Old 

Masters Drawings. 
New York: Hacker Art Books, 1972, 

p.7 
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nha um carácter menos nobre. 
Estas novas definições, possibilitaram reconhecer 

definitivamente no esquisso um novo método de traba
lho que permitia correcções e modificações consecuti
vas resultantes de análises autocríticas, na tentativa 
de encontrar uma aproximação entre a ideia e o resul
tado. 

"0 valor atribuído à ideia no desenho, à necessidade 
do seu ensaio, à sua correcção (pentimento), ás várias revi
sões, o improviso e os reflexos movimentados nessa procura 
vão tornar o esquisso (pensiero, schizzo ou breve ricordo) 
numa ferramenta imprescindível." 

A metodologia do processo criativo iniciava-se com 
os vários esquissos (schizzi), rápidos e sintéticos, que 
definiam as linhas gerais da composição e a distribui
ção geral das figuras. Seguidamente realizavam-se es
boços (bozetti) e estudos (studi) que se caracteriza
vam por conterem informação mais detalhada das figu
ras e dos elementos, realizadas, grande parte das ve
zes, a partir de modelos. Por fim, teríamos o desenho 
final que era executado à escala do espaço que iria 
ocupar; este desenho tinha como objectivo ser trans
posto para o suporte definitivo e tinha como denomi
nação "cartões" (cartone). 

Assim,os esquissos adquirem uma função perse
guidora da ideia inicial, sendo até à exaustão registadas 
nos cadernos de esboços. 

Estes cadernos de esboço passam também a en
globar as notas pessoais do artista, embora por vezes 
se limitassem a esquemas de composição e de imagens 
feitos a carvão, pena ou sanguínea. Estes desenhos ser
viam, tal como na Idade Média, como repertório de 
modelos de uso do artista e da sua oficina, com a dife
rença fundamental, agora, de serem feitos a partir do 

Amandi, Claudia -op. cit, p.70 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 
Estudo de mãos 
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natural ou de memória. Por outro lado, a partir do 
século XV estes cadernos não têm qualquer intenção 
de terem um carácter de trabalhos acabados. A super
fície do papel era utilizada pelo o artista de uma forma 
fluida e solta, sobrepondo figuras e estudando formas, 
que demonstram um realismo ditado pela observação 
directa da natureza. Este realismo procurava antes sub
verter as regras impostas pela Idade Média, através do 
estudo directo da natureza que os aproximaria da es
sência da existência. Os cadernos enchem-se então de 
desenhos à vista e de desenhos de memória, muitas 
vezes misturados com apontamentos escritos e notas 
soltas. 

Consequentemente, a caligrafia destes desenhos 
rápidos também se altera, o suporte assim como os ins
trumentos permitem movimentos rápidos e repetidos 
nas suas procuras, substituindo as superfícies de textu
ras, tão comuns nas imagens dos "pattern-books". 

A figura humana passa a fazer parte dos inúmeros 
desenhos de estudo que constavam nestes cadernos. 

A importância atribuída à sua representação, con
tribui para o desenvolvimento de novas linguagens, subs
tituindo a configuração das imagens da Idade Média. 
Ao registo neutro e linear da Idade média, o 
Renascimento propõe um registo vago e evolutivo do 
acerto e precisão da ideia. " As coisas confusas estimu
lam a mente" como afirma Leonardo da Vinci*. Os no
vos instrumentos tais como "pedra negra" e a sanguí
nea, que produzem registos largos e imprecisos, con
tribuem para essas imagens de conformação das ideias. 
Assim como os instrumentos tradicionais, tais como o 
aparo, adequirem um novo registo mais caligráfico por 
via da sua actuação mais espontânea e imediata. A pro
ximidade entre o registar e o pensar é assim acentuado 
e tornada visual. O desenho institui-se então como o 
meio de configurar o pensamento, nascendo assim a 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 
esquissos, 1480 
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ideia do desenho moderno. Mas se o desenho é funda
mentalmente processo criativo no Renascimento, é só 
no séc. XX é que o desenho assume um papel autónomo 
enquanto objecto artístico. 

Os novos movimentos desde o início do século XX 
vão ser fundamentais para a actual aceitação do com
putador na prática do desenho. Não só pelas novas ati
tudes que apresentam, como no radicalismo que con
sagram ao desenho, tanto como experiência conceptual, 
como experiência caligráfica. 

É com movimentos como a Op Arte e o minimalismo 
que o computador passa a ter lugar enquanto uma nova 
ferramneta de trabalho. 

Pelo facto de estes movimentos artísticos 
substituírem a marca caligráfica do autor nosseus tra
balhos, por registos derivados do campo da matemáti
ca aproxima o processo de criação e execução à fun
cionalidade e eficácia do computador. 

Soil le Witt, artista conceptual, utiliza em mui
tas das suas obras relações matemáticas, tal como o 
cálculo combinatório, para produzir os seus desenhos 
trabalhando em termos processuais, de uma forma aná
loga à sistematização produzida pelo computador. É 
exemplo possível, dentro das suas obras; o " Projecto 
de Desenho" de 1968, em que Soil le Witt explora as 
possibilidades de combinação de registos verticais, ho
rizontais e oblíquos. 

"en el arte conceptual la idea o concepto es el aspec
to más importante de la obra. Cuando el artista se vale de 
una forma de arte conceptual, significa que todo el proyecto 
y las decisiones se establecen primero y la ejecución es un 
hecho mecânico. La idea se convierte en una máquina que 
produce arte." 



Tal como no Renascimento, o desenho é definido 
como actividade mental. Neste contexto artístico per

cebese a apropriação do computador por parte dos 
artistas, enquanto instrumento na prática do desenho. 

Assim e em resumo: 

"... o desenho foi extremamente valorizado, nas ulti

mas décadas, devido ao seu vinculo privilegiado com o pro

cesso mental e com a energia criativa que estão na génese 
das obras. De certo modo, o desenho já era tradicionalmen

te o lugar dinâmico onde as ideias ganhavam forma. Mas a 
valorização recente do desenho  autónomo ou não  remete 
para modos de entender a arte radicalmente diferentes dos 
que vigoraram durante séculos. Podemos mesmo falar de 
uma inversão nos critérios de apreciação do desenho, valo

rizado pela sua espontaneidade e o carácter imediato da 
sua execução, pelas possibilidades de experimentação que 
proporciona, pela economia de meios, pelo carácter 
inacabado dos seus resultados, pela capacidade de dizer o 
essencial através do mínimo. " 
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3.2 o que se entende por desenho 

"Desenhar, o acto de realizar um desenho, impli
ca o registo directo dos movimentos da mão, o que 
quer dizer uma relação manifesta entre quem faz e o 
resultado desse fazer. Mobiliza o corpo do sujeito que 
desenha, numa relação particular da mão com o cére
bro, e do cérebro com o olhar ,imprimindo ao resulta
do desse agir -o desenho- um carácter próprio, 
directamente relacionado com o gesto do fazer; uma 
harmonia extrínseca resultante de um ritmo e 
gestualidades pessoais. " 

Se o tema principal desta reflexão é sobre a prá
tica do desenho, será então conveniente tentar definir 
o que se entende por desenho. Ao longo deste traba
lho reflexivo pretende-se perceber se o desenho dito 
digital tem um lugar na prática do desenho tradicional 
e, se sim, de que modo aquele altera modos e proces
sos instituídos neste. 

Se procurarmos no dicionário o significado da 
palavra desenho, encontramos a origem da palavra no 
latim designu e que significa - registo gráfico produzi
do sobre um suporte bidimensional. Pois bem, só que 
esta simples afirmação não é tão pacífica quanto pa
rece ser. Levariamo-nos a questionar primeiro o signi
f icado de registo gráfico e a nossa noção de 
bidimensionalidade, para que faça sentido falarmos e 
desenvolvermos a ideia de desenho digital. Como tal, 
e para que o desenvolvimento deste texto tenha como 
base um princípio comum, podemos definir num senti
do lato, que desenho é a representação gráfica de uma 
ideia, sendo desenhar o acto de se tornar visível um 

Rodrigues, Ana leonor M. Madeira- O 
DESENHO ORDEM DO PENSAMENTO 

ARQUITECTÓNICO 
EDITORIAL ESTAMPA , 

L i s b o a , 2000 PAC. 18 
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pensamento, independentemente dos meios utilizados. 
Assim, e enquanto desenho artístico será consi

derado desenho não só registos sobre um suporte 
bidimensional, mas sim todos os registos gráficos como 
colagens, recortes, etc., salvaguardando assim proces
sos de execução utilizados no desenho digital que ire
mos desenvolver ao longo deste trabalho. 
Englobando no termo Desenho o acto de desenhar e o 
seu resultado gráfico, o desenho propriamente dito, 
isto é considerando o desenho como uma estrutura 
conceptual e como uma estrutura material podemos 
dizer que o desenho é a acção de se estabelecer co
nhecimento, que tem como obrigação dar corpo, dar 
forma, de mostrar e fazer pública uma imagem. Dese
nhar é, num sentido lato, apresentar, representar, tor
nar presente, tornar visível aquilo de que fala o dese
nho. 

"Desenhar é equivalente a pensar." 

Quando se fala de desenho, fala-se da capacida
de intelectual de conseguir fixar num suporte uma sen
sação, um gesto e uma ideia. 

Entende-se portanto que desenho será uma for
ma de ordenar pensamentos em que a relação cére
bro/mão é fundamental. Esta relação não é pacífica, 
porque, além de nem sempre a acção corresponder à 
concepção, o acto de desenhar é em si um processo 
conflituoso, não linear, de concretização de uma ideia, 
de ordenação de um caos; é muitas vezes uma desco
berta em vez de um modelo formal de representação. 

Como Dora Garcia afirma no texto "El mapa es el 
território. Sobre el trabajo de Matt Mullican y Thomas 

Bruce Naman in GÓMEZ Molina, Juan José 
(coord.) 

Las Lecciones del Dibujo. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1995, 

p.44 
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Bayrle". 

" El dibujo es el descubrimiento de algo que ya estaba, 
pêro cuya definición ha sido dada en y por el dibujo" 

O desenho para além de representação, esquema 
e conceito do real, é antes de mais imagem. Imagem 
que é definida no contexto de uma prática determina

da. Nem todos os desenhos têm a mesma origem, al

guns surgem da necessidade de se apontarem ideias, 
como se de notas se tratassem; outros têm como pro

pósito resolver a execução de um objecto como uma 
escultura ou uma casa. Um outro tipo de desenho surge 
como necessidade de representação do real, mas todos 
estes desenhos são processos de conhecimento. 0 de

senho é uma prática do pensar em várias profissões, 
estejam elas relacionada com o conhecimento 
cientifico, técnico ou artístico que resultam sempre em 
imagens. 

As práticas do desenho resultam em imagens mui

to distintas, e são valorizadas dependentemente dos 
seus interesses vinculados às categorias dos seus co

nhecimentos. Os seus valores estão também relaciona

dos com a facilidade das suas práticas. 0 desenho é um 
termo utilizado como conceito em muitas actividades, 
e que determina o valor mais essencial das mesmas, 
mas é sempre a acção de se estabelecer conhecimen

to. 

GÓMEZ Molina, Juan José (coord.): 
Estratégias del Dibujo en el 

Arte Contemporâneo 
Ediciones Cátedra, 1999, p.593 

" A acção de desenhar representanos a nós próprios 
na acção de representar, clarifica os itinerários da nossa cons 
ciência." Tradução para português pela autora 

GÓMEZ Molina, Juan José (coord.) 
Las Lecciones del Dibujo. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 

1995, p.49 
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O desenho na sua vertente processual tem como 
função acompanhar o pensamento,servindo como ins
trumento de formação e aferição dos nossos registos, 
como um meio de identificação e validação dos propó
sitos, è assim o registo do percurso do processo de in
vestigação, dos diferentes caminhos percorridos, traça 
dos resolvidos e recusados. 

O desenho não é só a resposta aos problemas, é 
muitas vezes o próprio pensamento visual que dá ori
gem a novas questões, dando espaço a novos conheci
mentos, funcionando então como um "motor de busca." 
Enquanto desenho artístico, o resultado final surge de 
uma atitude processual em que a construção do próprio 
desenho vai deixando as marcas temporais dessa cons
trução, sendo por vezes os acidentes e os erros 
dinamizadores desse mesmo processo. Ao definirmos 
desenho artístico como resultado final de todos os ele
mentos presentes desse processo de que são exemplo 
o suporte, os instrumentos riscadores e o corpo enquanto 
produtor de gestualidade estaremos à partida a rejeitar 
o desenho digital enquanto tecnologia capaz de produ
zir desenhos com objectivos artísticos. Ora ,não é, de 
todo nossa intenção demonstrar-essa afirmação. Muito 
pelo contrário, é nossa intenção demonstrar que a 
tecnologia digital incorpora questões processuais que 
dizem respeito à prática do desenho artístico, muito em
bora não possamos enquadrar as duas práticas, a digi
tal e a analógica, segundo as mesmas coordenadas. 
Isto porque, na sua essência as duas tecnologias estão 
à partida condenadas pela sua diferença que é 
exactamente pelo facto de uma ser digital, o que impli
ca linguagem codificada, retirando-lhe automaticamente 
a sua necessidade de existir materialmente, em oposi

ção à prática analógica que só existe enquanto matéria. 
Esta é a questão fundamental e que diferencia uma prá
tica da outra, no que diz respeito aos processos e 



metodologias de trabalho, assim como ao resultado fi
nal. Pretendemos ao longo dos vários conteúdos de
monstrar quais as semelhanças e diferenças, 
condicionantes e consequências nas duas práticas de 
desenho. 



IV DIGITAL VS. ANALÓGICO 



4.1 Tecnologia digital 

"Última etapa desta revolução tecnológica, o numéri

co suscita uma mudança radical no aparelhamento do su

jeito à técnica. Recordemos que a imagem numérica já não 
é o registo de um traço deixado por um objecto preexistente 
pertencente ao mundo real ( traço óptico, no caso da foto, 
do cinema e da televisão, ou traço físico que resulta do en

contro do pincel e da tela, no caso da pintura) e que se 
interpõe entre o objecto e o sujeito, resulta de um processo 
em que o cálculo automático se substitui à luz o tratamento 
da informação ao da matéria e da energia. " 

A tecnologia digital, tal como qualquer novo 
advento, condiciona a produção na qual é interveniente. 
No entanto, não é a única, nem a mais importante 
condicionante no processo, na concepção e na 
concretização de trabalho artístico. As tecnologias são 
meios de visualização de ideias e imaginários, cujos 
utilizadores são culturalmente condicionados pelo 
espaço e o tempo que habitam, assim como, entre 
outras variáveis, as próprias experiências individuais. 
Estes inventam, produzem e interpretam as tecnologias 
das mais variadas maneiras. 

A principal característica e fundamento da 
tecnologia digital é a redução de informação a um código 
binário, séries de zeros e uns que, agrupados de distintas 
formas, têm correspondência em dados informáticos 
(os quais podem ser imagens) passíveis de serem 
transformadas, agrupadas, criadas ou simplesmente 
apagadas, (ver digitalização 4.2.4). 

A informática começou por estar associada a 
disciplinas objectivas, aparentemente distante das 
áreas artísticas. Historicamente, a imagem por 

COUCHOT, Tecnologias da simulação in 
"Revista de comunicação e Linguagens", 

2526 (1998) ■ 
Real vs. Virtual 

Organização de José Bragança de 
Miranda 

Edições Cosmos, 1999, p.25 
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computador começou por estar ligada a aplicações 
técnicas e científicas de que inúmeros laboratórios tiram 
proveito, em particular os Bell Telephone lab., que 
utilizavam o desenho como resultado demonstrativo das 
suas experiências. Porém, há já várias décadas que os 
artistas introduziram esta tecnologia na produção de 
imagens. Os artistas têm tirado vantagens das novas 
tecnologias na produção dos seus trabalhos, explorando 
hipóteses que até agora não eram possíveis de se 
concretizarem. Entre estas, a possibilidade de 
controlarem sensações e informações no âmbito de 
trabalhos que desafiam a percepção da cor, forma, som, 
espaço e tempo. Estes trabalhos deixam o fruidor 
penetrar numa realidade que só lhe é possível ter acesso 
através dos meios digitais. 

Talvez a grande diferença entre esta tecnologia e 
as anteriores resida na possibilidade que esta nos dá de 
interagir com mais do que um sentido simultaneamente 
levando-nos a reagir e como tal a interagir com objecto. 

As tecnologias digitais trouxeram a possibilidade 
de criar novas realidades simuladas, através da 
construção de texturas, luzes, espaços, capazes de criar 
formas tão realistas que o seu resultado bidimensional 
torna-se quase fotográfico. 

A imagem digital abriu novos caminhos no que diz 
respeito à conceptualização e criação de novos espaços, 
que pelas suas características tecnológicas não 
necessitam de existir no suporte físico (realidade 
virtual), assim como tornou possível a criação de 
imagens interactivas que podem ser enviadas e exibidas 
em correio electrónico para todo o mundo. 

"La aparición de la fotografia y los nuevos médios de 
reproductibilidad le descargaban de su misión de los 
acontecimentos y de formular la imagem de la realidad." 

GÓMEZ Molina, Juan José (coord.) 
Las Lecciones del Dibujo. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 

1995, p. 110. 
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Quando se deu a invenção da fotografia, a revolução 
artística deu-se no sentido em que esta reclamou a si a 
representação do real, esvaziando por momentos os 
modelos da pintura. Neste contexto, o digital tornou-
se o meio mais capaz de tornar real o "irreal", isto 
porque, pelas suas características tecnológicas, permite 
a criação e simulação de espaços e sensações até agora 
impossíveis de concretizar. 

Do mesmo modo que o aparecimento da fotografia 
não veio substituir a pintura, o computador nunca irá 
substituir nem a fotografia, nem a pintura, nem o 
desenho pelo facto ocupar um espaço próprio tanto na 
concepção como na concretização, como é nossa 
intenção demonstrar ao longo da dissertação. No 
entanto, é importante relembrar que não é sobre o 
desenho enquanto meio que se irá concentrar o nosso 
estudo, mas sim sobre as diferenças e semelhanças do 
desenho enquanto processo. 

O que nos interessa não é o que a tecnologia pode 
fazer sozinha, mas sim o que nós podemos fazer com 
ela. 

A recente e explosiva adesão às novas tecnologias 
por parte dos artistas decorre do baixo custo do 
equipamento, do seu melhoramento qualitativo e do 
facto de as utilizações de grande parte dos softwares 
ser "intuitiva". 

A maior parte dos utilizadores caseiros são pessoas 
que vão descobrindo aos poucos a capacidade do 
computador e dos programas que têm instalados. A sua 
motivação advém da facilidade de conceber imagens 
sem formação prévia. O computador torna-se cada vez 
mais necessário e utilizado porque é uma ferramenta 
que simplifica e torna mais rápido o trabalho dos seus 
utilizadores. 

A expectativa daqueles que usam os computadores 
como ferramenta de trabalho é de que haja 
continuidade tanto de estrutura como de interfaces na 



actualização de softwares quando lançados no mercado. 
Seria muito penoso para o utilizador ter de voltar a 
aprender um programa de novo aquando da actualização 
de software. Perder-se-ia muito tempo e dinheiro. Esta 
perda seria enorme para quem produz software, já que 
se estaria sempre a reformular todo o sistema. Como 
tal, existe a preocupação da parte das empresas de 
softwares, em cada actualização, em manter as mesmas 
características ou características semelhantes, de 
actualização para actualização para que a utilização e 
a descoberta do programa sejam feitas sem grande 
esforço, tornando-se acessível a qualquer um. 

Há 20 anos atrás o computador era de difícil 
manipulação e só alguns especialistas tinham acesso. 
Além disso, a qualidade cromática de um computador 
era reduzida, apenas nos oferecia uma paleta de 64 
cores. Há 10 anos o número aumentou para 256 cores. 
Hoje, o computador consegue produzir 16 milhões de 
cores no monitor. 

O baixo custo de equipamento, a facilidade de 
utilização dos programas e o treino do utilizador fizeram 
com que este se tornasse para uns, mais uma ferramenta 
de trabalho, para outros o próprio meio de produção. 

Nos softwares actuais, a manipulação da imagem 
é intuitiva. Tanto os interfaces gráficos como os símbolos 
e ícones ilustrativos de acções, das ferramentas e dos 
suportes apontam o caminho para progredirmos na 
concretização do desenho. O computador consegue 
juntar informação sonora, texto e imagem num único 
meio, o qual é codificado em linguagem binária. Por 
isso, consegue-se manipular todos estes elementos 
simultaneamente. A imagem produzida em computador 
diferencia-se das colagens, das montagens e das 
assemblagens, pelo facto de existir como uma só 
imagem, como um todo num só plano. 



4.2 o computadorcomo "espaço" de trabalho na 
prática do desenho 

No início dos anos setenta, começavam-se a dar 
os primeiros passos na arte produzida com o auxílio do 
computador. Esta tecnologia estava no entanto muito 
longe das capacidade técnicas que hoje apresenta (ver 
capitulo 4.1), e os artistas utilizavam-na como 
instrumento de reprodução de imagens criadas segundo 
uma programação matemática pré-definida. Apesar de 
se terem criado grandes expectativas à volta da nova 
tecnologia, estas imagens não passavam de experiências 
soltas, as quais utilizavam computadores rudimentares 
sem softwares específicos para criação de imagens 
(4.2.1 ). Estas experiências foram designadas mais tarde 
como arte informática. 

A apropriação do computador pelos artistas 
oriundos da arte óptica, como Vasarely, Jean-Pierre 
Yvarral, permitiu a estes artistas prosseguirem as suas 
investigações. Vasarely, por exemplo, utilizou o 
computador para criar várias hipóteses rítmicas e 
cromáticas como estudo para as suas pinturas. J. R 
Yvaral usou o computador para programação de 
superfícies pictóricas. A arte inicialmente produzida por 
computador, caracterizava-se por um nível gráfico muito 
primário, isto porque os seu resultados estavam 
condicionados pela inexistência da manipulação directa 
( 4.2.4) assim como pela ausência de softwares 
especializados (4.2.1). 

Com o evoluir da indústria informática, o 
acompanhamento evolutivo por parte das práticas 
artísticas auxiliadas por computador, o baixar dos preços 
dos softwares e de hardwares, assim como o 



aparecimento do computador pessoal, permitiram que 
artistas independentes dos centros profissionais 
utilizassem a tecnologia digital na criação dos seus 
trabalhos artísticos. 

Muitos artistas utilizam a tecnologia digital para 
manipulação e criação de novas imagens. Porém, 
existem outros artistas que combinam o método 
tradicional com o meio digital, de que é exemplo o 
pintor e ilustrador Kovensky. 

Mas foi ao nível da participação interactiva que 
os computadores se tornaram mais atractivos, mas pelo 
facto do nosso interesse de estudo não incorporar o 
resultado da imagem enquanto resultado final, a 
imagem interactiva não será abordada neste trabalho. 
São novos modelos de criação que encontram 
fundamento no seu modo de produção. 

I 
■ 

Caderno de esboços de Kovensky 

desenho feito a tinta preta 

desenho feito a tinta preta 

Programa radial sobre tanso 
Tinta da china e computador, 1998 
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4.2.1 programação / softwares 
acaso 
preconceitos, 

"Na era da automação, o artista não sendo capaz ele 
próprio de inventar o equipamento de que necessita ou de 
(des)programá-lo, queda-se reduzido a um operador de apa
relhos, isto é, a um funcionário do sistema produtivo, que 
não faz outra coisa senão cumprir possibilidades já previs
tas no programa, sem poder, todavia, no limite desse jogo 
programado, instaurar novas categorias." 

0 computador por si só não tem nenhuma 
utilidade. 0 computador só nos é realmente útil quando 
nele estão instalados softwares adequados, pois só assim 
conseguimos produzir, manipular e importar dados. 

Um programa (software) é um conjunto de 
instruções codificadas que servem para fazer cumprir 
tarefas determinadas a um ou mais processadores. 
Os programas interpretam, manipulam, reproduzem 
dados, accionam periféricos, transformam outros 
programas, etc. 

Os softwares são "escritos" em linguagem de 
programação específica, códigos especializados que 
variam determinadamente com as tarefas para os quais 
são destinados. 

A estrutura do programa é finita, isto é, as 
variáveis programáticas têm fim, embora o utilizador 
nem sempre tenha essa consciência. 

Machado, Repensando Flusser eas 
Imagens técnicas in "Revista de comuni

cação e Linguagens", 25-26 (1998) -
Real vs. Virtual 

Organização de José Bragança de 
Miranda 

Edições Cosmos, 1999, p.35 

Al 



" O jogo permutacional, a arte combinatória, como já 
dissemos, dão através do finito, se não a ideia de infinito, 
pelo menos a de multiplicidade das soluções. O campo dos 
possíveis excede infinitamente as capacidades do artista, 
tal como as do consumidor. É o obstáculo com o qual se 
defrontaram os maneiristas da primeira idade da arte 
permutacional. Mas nós, homens do séc.XX, descobrimos o 
segredo analítico da deminação do complexo: as máquinas 
de combinar, os computadores,esgotam sem esforço a 
multiplicidade das combinações. " 

(20) Moles, Abraham -
Arte e computador 

OS programas têm Variadas funções, COmO por Edições Afrontamento, Porto, 1990, 
exemplo: tratamento de imagem e som, montagem de 
som e video, ilustração, processamento de texto e 
organização de uma base de dados. Estes programas, 
que permitem aos computadores prestarem serviços aos 
seus utilizadores, são os chamados softwares de 
aplicação, podendo ser usados sem que o utilizador 
necessite saber de programação. Existem outros 
programas que gerem recursos dos computadores, como 
a memória, entradas e saídas de informação e organizam 
a informação dos softwares de aplicação. Estes 
programas são chamados de sistemas operativos, 
porque eles próprios são o sistema de descodificação. 

Para o nosso estudo, interessa-nos analisar quais 
as condicionantes e resultados da utilização de 
programas na prática do desenho. Como referimos 
anteriormente, os programas são um conjunto de 
regras, comportamentos, ferramentas e acções 
preestabelecidos e concebidas pelo programador que 
explicita as variáveis de utilização para que a utilização 
seja padronizada, isto é, todos os utilizadores de um 
software têm como ponto de partida as mesmas 
condições de trabalho. 

Como já referimos (pág.39) os softwares, neste caso 
preciso os softwares de desenho, estão cada vez mais 
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integrados no trabalho dos designers, arquitectos e 
artistas. De facto, os softwares tornaram-se ferramentas 
de trabalho insubstituíveis, no que diz respeito à 
capacidade de concretização rápida, experimentação 
de soluções e manipulação de imagens. 

Sendo os softwares conjuntos de instruções 
previamente definidas, ou melhor programadas, 
condicionam à partida as possibilidades de 
experimentação. Na verdade, ao longo do processo de 
construção do desenho o computador só realiza o 
previamente definido. Assim, as possibilidades de erro 
ou acasos só serão aquelas que o computador permitir. 
Será então que se pode falar de acaso no processo 
digital? 

S 
Leonardo da Vinci 
(1517-1519) France 

Rodrigues, Contributos para uma 
geneologia do virtual in "Revista de 

comunicação e Linguagens", 25-26 
(1998) -

Real vs. Virtual 
Organi7ação de José Bragança 

de Miranda 
Edições Cosmos, 1999, p.35 

Desenho produzido em 
computador (relevo através 

de curvas de níveis) 
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acaso, 
preconceitos 

"Eu não procuro, encontro!" 

Pablo Picasso 

O acaso no processo digital não existe, existe o 
imprevisto. Queremos com isto dizer, que o acidente 
no sentido experimentalista do termo, não faz parte 
do processo digital. 

Como vimos anteriormente, o processo no desenho 
do computador não existe enquanto resultado como 
soma de hesitações, ou erros, correcções ou certezas. 
Não existem marcas nem resíduos. O processo de 
trabalho dito tradicional favorece o conceito de acaso 
como umapossível mais valia, quer para o processo de 
criação quer para a sua concretização final. No desenho 
digital os imprevistos, só existem do ponto de vista do 
util izador, que por fa l ta de' conhecimento das 
possibilidades do programa realiza uma acção com a 
qual é surpreendido pelo o resultado. De facto, o 
programa só concretiza a ordem para a qual está 
programado de modo a concretizar essa acção; porque 
não estão reunidas todas as condições necessárias, o 
software não reconhece a instrução, e como tal não a 
realiza. 

Podemos concluir que não existe o acaso no 
processo digital pelo facto de todas as acções serem 
condicionadas à partida. 

Por outro lado, o facto de os programas serem um 
conjunto de instruções prédefinidas, permite a 
sistematização de tarefas, e operações que possibilitam 



um resultado mais rápido e rigoroso. A título de exemplo 
demonstrativo, recorreremos ao desenho rigoroso 
resultante do software AutoCAD, utilizado normalmente 
por desenhadores e arquitectos. 0 desenho rigoroso em 
arquitectura é um desenho objectivo e programático, 
em que a utilização de códigos matemáticos e 
geométricos é constante e muito próxima do processo 
utilizado pelo computador. Como tal, este programa 
proporciona, pelas suas capacidades de sistematização 
de tarefas, pela multiplicação, pela possibilidade de 
rectificação e alteração de dados, um maior rigor e 
uma maior rapidez de execução. No que diz respeito à 
visualização do desenho, para além da constante 
visualização no monitor, existem hoje impressoras 
capazes de realizar, com rigor de execução, um desenho 
em poucos segundos. De facto, no exemplo do desenho 
rigoroso, o computador tornou-se uma ferramenta 
indispensável, permitindo-nos uma maior precisão de 
execução. Por via da linguagem codificada, os desenhos 
existem sempre sob a forma de ficheiros informáticos, 
logo todas as alterações e reproduções conservam a 
mesma qualidade e quantidade de informações. A 
circunstância, de a qualquer momento, podermos 
imprimir os nossos desenhos (passagem do virtual ao estado 
físico, ver texto referente aos suportes, pág.50) permite-
nos a visualisação à escala, dispensando o desenho " à 
mão". 

Embora os resultados dos diferentes tipos de 
desenhos sejam imagens, não podemos aplicar o mesmo 
tipo de leituras, porque quando se fala de desenho 
técnico e científico muitas das questões relacionadas 
com o dito desenho artístico ficam inevitavelmente de 
fora. 

A qualidade de um desenho técnico não passa por 
questões estéticas, ou de qualidade autográfica. Os 
desenhos técnicos são desenhos rigorosos que exigem 
informação estruturada visualmente. 



As imagens, no caso de um desenho técnico, são 
resultado de conceitos codificados. 0 princípio da 
concretização de um desenho gráfico ou esquemático 
não é o de realizar uma imagem em si, mas sim 
transformar informação codificada, fórmulas e relações 
matemáticas em imagem. 

Desde sempre o desenho teve como uma das suas 
funções a de ilustrar ideias científicas. A união entre 
desenho e a matemática é visível, como vimos 
anter iormente, desde a Idade Média e mais 
profundamente a partir da Renascença. 



4.2.2 ferramentas 
réplicas, 
simulação 

Normalmente quando se pensa em ferramenta 
pensa-se logo em alguma coisa para manipular com as 
nossas mãos, como uma extensão do nosso corpo. A 
ferramenta necessita do nosso corpo para ser 
manipulada, o nosso corpo é sujeito participativo, 
manualmente ou intelectualmente. Uma ferramenta 
reage ao movimento produzido pelo corpo. 

As ferramentas em regra pertencem a grupos, têm 
características e funções especificas. Ferramenta e 
tecnologias são ambas assistidas pela mão, sejam elas 
analógicas ou digitais. É a mão que estabelece a relação 
entre o cérebro e que o se produz. O resultado depende 
da "habilidade"* que temos em aproximar ou mesmo 
conseguir representar aquilo que vemos ou pensamos. 
Esta distinção entre a aplicabilidade das ferramentas e 
tecnologias diz respeito às duas vertentes tecnológicas 
- tecnologia digital e analógica. A utilização das 
tecnologias corresponde a um objectivo , que pode ir 
no sentido da produção mecânica ou automática, ou 
então no da exploração da tecnologia como um fim 
independente das necessidades de mercado. No que 
diz respeito à tecnologia digital, e como vimos 
anteriormente, a evolução tecnológica, foi direccionada 
de maneira a favorecer um maior número de 
utilizadores. 

Com a revolução industrial, muitas foram as 
máquinas que substituíram o trabalho manual, fazendo 
com que este desempenho passasse para segundo plano. 
A habilidade tomou-se um elemento secundário, visto 
a máquina ter substituído o trabalho manual. De 



facto, a maquina veio contrariar uma relação que existia 
entre produção e os métodos aplicados a esta. Também 
no séc. XIX, e pelo facto de cada vez mais os nossos 
objectos serem de produção em série e com uma 
relação distanciada do fazer, vêem-se surgir movimentos 
como o "Arts and Crafts", que tentaram responsabilizar 
a industrialização pela má qualidade de produção. 

A grande vantagem da máquina é funcionar como 
extensão do nosso corpo. Estas substituições de tarefas 
simplificam e tornam mais rápido a execução do 
produto. Da mesma forma, torna mais sistemático o 
nível qualitativo e quantitativo de produção. 
Tornando mais objectivo o assunto que diz respeito à 
utilização das ferramentas enquanto extensão do nosso 
corpo, analisaremos como é que estas se apresentam e 
funcionam dentro do espaço de trabalho, o 
"computador", na prática do desenho digital. 

As ferramentas por si só não existem, querendo 
com isto dizer que, ao contrário do que acontece no 
meio analógico, em que podemos manusear livremente 
qualquer ferramenta, no meio digital estas são 
dependentes do programa em que estão inseridas, 
sendo neste caso importante para o nosso estudo 
analisar e caracterizar como se apresentam e quais as 
funções das ferramentas que existem inseridas nos 
programas que permitem a criação de imagem. Não 
pretendemos contudo descrever ou fazer um "menu" 
das ferramentas que podemos encontrar num software 
de "desenho". 

Antes de mais, temos que ter presente que não 
estamos a trabalhar com ferramentas que incorporam 
materialidade, mas sim com ícones representativos, isto 
é, são simulacros de ferramentas que se apresentam 
enquanto réplicas das correspondentes que podemos 
encontrar nas tecnologias "analógicas". Por este motivo, 



podemos compreender a ausência de marca, de tensão 
exercida no suporte, que abordaremos mais 
aprundadamentemente, no texto referente ao corpo, 
(pág. 61). 

Existem dois grandes grupos de ferramentas. São 
eles o grupo das ferramentas que são réplicas das 
ferramentas do sistema analógico (de que são exemplo 
o lápis, a borracha, o pincel) e o grupo que incorpora 
os comportamentos, as acções, os filtros que não dizem 
respeito à noção de habilidade que importamos do 
sistema di to t radic ional , mas sim à noção de 
operatividade que introduzimos na nossa prática de 
trabalho aquando do aparecimento da tecnologia 
digital. 

Não podemos deixar de referir a importância de 
estas ferramentas terem características semelhantes 
às das ferramentas utilizadas no desenho tradicional, 
para a eficácia da manipulação directa por parte do 
utilizador (ver manipulação directa). 

Operatividade é um termo utilizado na prática 
digital, já que se entende por operação um tipo de 
acção ou de comportamento preestabelecido no 
software, daí que, neste sentido a palavra operação 
não é utilizada na prática tradicional. Existem quatro 
operações fundamentais nos sotwares: seleccionar, 
cortar, colar, transformar. Podemos relacionar a 
operatividade com termos como processo, prática e 
método. Ao mesmo tempo, será um erro se reduzirmos 
o conceito de uma operação a "ferramenta" ou "meio". 
De facto, teremos de ver se fará sentido relacionar, ou 
melhor, aplicar conceitos do meio analógico ao meio 
digital. É preciso aplicar novos conceitos para novos 
meios, como interface e operação. 

Neste momento trataremos apenas da questão da 
operatividade, visto que o interface enquanto imagem 
interactiva não faz parte de estudo desta dissertação 



por se tratar de uma imagem acabada, interessando 
para o nosso o estudo a ideia de processo e não o 
desenho enquanto produto final. 

A ideia de operação está intimamente ligada a 
automatização, num sentido que não pode ser aplicado 
às ferramentas tradicionais, já que a ideia de 
automatização está associada à necessidade de 
comportamentos preconcebidos, que podem ser 
infinitamente repetidos de forma a tornar as operações 
mais rápidas. 

Como vimos anteriormente no i tem sobre 
ferramentas, algumas ferramentas digitais são réplicas 
das ferramentas tradicionais, mas existem outras que 
só encontramos no meio digital, como behaviors* e 
transições '*. A possibilidade de se aplicar behaviors 
permite um processo de trabalho mais eficiente. 



4.2.3 suportes 
físicos, 
virtuais 

É possível desenhar sobre quase tudo o que tenha 
uma superfície, no entanto, o papel é o suporte que 
mais vulgarmente se associa ao desenho, e o seu 
aparecimento, divulgação e características está 
intimamente ligados à história do desenho desde o séc. 
XIV. 

No entanto, desde o aparecimento de softwares 
específicos o desenho ganhou outra "físicalidade". 

A fim de se poder enumerar quais as características 
que diferenciam os suportes digitais dos suportes 
analógicos e quais as implicações inerentes a essas 
diferenças, quer na concretização, quer enquanto factor 
importante no que diz respeito ao processo, 
começaremos por distinguir os suportes quanto à sua 
condição física e virtual. 

No que diz respeito à prática do desenho 
"analógico", analisaremos a importância do suporte 
dando como exemplo um desenho do artista plástico 
Alberto Giacometti, sobre um papel branco realizado 
a grafite. 

Olhando para os elementos que cobrem 
parcialmente esse suporte, podemos referir os traços 
feitos a grafite, que se distribuem sobre a folha com 
maior e menor intensidade conforme a necessidade 
em representar o volume da figura, assim como podemos 
ver que existe por baixo desses mesmos traços, uma 
mancha que parece resultar de várias correcções 
sucessivas. 

Nem toda a superfície do papel se encontra 
marcada. Podemos perceber uma espécie de margem 
em volta da figura, praticamente intacta, que se opõe 
ao tratamento gráfico da figura, que pelo facto de ter, 
sido consecutivamente riscada e apagada acabou por 



afectar o suporte "rasgando-o". Sobre o suporte ficaram 
"armazenados" os registos gráficos resultantes de todas 
as hesitações, gestos e indecisões do autor. ( Este 
assunto será abordado mais aprofundadamente no 
capítulo sobre o corpo). 

No caso do computador, ou mais propriamente 
dito, no monitor, estamos perante um suporte material, 
no sentido literal da expressão, pois ocupa espaço, tem 
volume, etc, mas que na verdade produz num suporte 
virtual uma imagem que possibilita a realização de todo 
o processo num código binário "não material". 

0 monitor funciona tanto como o suporte do nosso 
desenho, assim também como o espaço visual de 
ambiente de trabalho. Não só é a nossa "folha", como 
também é através dele que vemos o interface do , , , . . 

^ ' interface e o aspecto visual como se 
software no qual se encontram desde as "ferramentas apresenta o software ao utilizador, com 

„ „ „ . , , ° qual este interage, realizando assim 

nscadoras aos suportes do desenho. os seUS -trabalhos". 
Dentro do monitor existe um tubo de raios 

catódicos (CRT) semelhante a uma lâmpada com um 
painel alisado na ponta. A superfície interna deste painel 
alisado é revestida com fósforo, que brilha e produz 
luz quando atingido por um feixe de electrões. Estão 
presentes no fósforo as seguintes três cores vermelho, 
verde e azul (RGB) que quando excitadas com diferentes 
valores produzem diferentes cores. 

A imagem que vemos no monitor nunca será igual 
à sua versão impressa, o que afecta automaticamente 
o resultado final da impressão sobre o papel. Mas não é 
necessário que assim seja, isto é, o desenho não 
depende de um suporte " físico" para existir. Este existe 
sempre virtualmente, ou melhor, simulado no monitor, 
a não ser que a imagem representada seja uma imagem 
interactiva ou virtual. Queremos com isto dizer que o 
suporte só poderá ser considerado simulação se o 
desenho sobre ele realizado tiver como objectivo a 
impressão sobre um outro suporte. 
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No caso de imagens interactivas, de que são 
exemplo as páginas web e as imagens virtuais que só 
existem no monitor, o suporte não pode ser considerado 
uma simulação porque de facto é o suporte dessas 
imagens, e essas sim, é que poderão ser, consideradas 
virtuais. 

Concluindo, o monitor só poderá ser considerado 
um suporte simulado ou virtual quando se apresenta 
com as características e com o objectivo de substituir 
outro suporte de características "analógicas". A partir 
do momento em que as imagens estejam unicamente 
dependentes da fisicalidade do monitor e concebidas 
para existirem neste, são as imagens que assumem o 
papel de simulações ou virtualidade, conferindo-lhe um 
carácter matérico. 



4 .2.4 corpo 

velocidade, 
memória 

Quando se pensa em desenho, pensa-se 
obrigatoriamente num registo que resulta do movimento 
do corpo. Assim sendo, todos os registos produzidos num 
suporte são resultado de movimentos e de actuações 
de gestos. 

" A mão, ao desenhar uma qualquer linha livre, vai 
imprimir-lhe uma intensidade que tem que ver com a força 
ou a leveza com que a linha foi traçada; a tremura ou 
segurança da mão vai ficar registada na forma da própria 
linha, a interacção entre o objecto riscante e o suporte vai 
ainda tornar essa mesma linha mais particular; quer isto dizer 
que ao realizar um registo livre e absolutamente simples ele 
contém já várias informações e a possibilidade de despertar 
no observador um sentir particular, referido ao percepcionar 
desta mesma linha. " 

No desenho dito tradicional, a produção do registo 
corresponde à acção. O gesto produzido pelo corpo deixa 
uma marca no suporte a que chamamos de registo 
gráfico, que é condicionado por questões tão simples 
como o tamanho do nosso suporte. O desenho incorpora 
muito mais a ideia de meio, do que propriamente de 
resultado. Se imaginarmos uma folha de papel de 
dimensões standard, sobre o qual se fixa um momento 
que corresponda a um elemento gráfico, reparamos que 
o espaço de tempo entre a acção e a consequência da 
acção não existe, são simultâneos. 0 movimento que 
eu produzo resulta e tem visibil idade num registo 

Matisse ( desenho sobre a parede) 

Rodrigues, Ana leonor M. Madeira-
O DESENHO ORDEM DO PENSAMENTO 
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EDITORIAL ESTAMPA, Lisboa,2000 
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gráfico. Partindo do pressuposto que estamos a trabalhar 
dentro de um programa cujas ferramentas 
correspondam a objectos riscadores, as mesmas 
questões não são necessariamente verdade. A imagem 
que resulta desse mesmo gesto pode não corresponder 
a um tempo real de execução, além de que não é 
obrigatoriamente necessário para o desenho digital que 
exista um movimento correspondente ao registo gráfico, 
até porque, como vimos anteriormente, no processo 
digi tal podemos desenhar através de fórmulas 
matemáticas, sem que para isso seja necessário o gesto, 
a não ser o movimento necessário para premir no teclado 
comandos capazes de executar acções que produzam o 
desenho pretendido. Por outro lado, as características 
físicas do computador não permitem um relacionamento 
físico, mas sim uma simulação dessa relação. Queremos 
com isto dizer que o corpo não se relaciona com um 
suporte tradicional da mesma forma que se relaciona 
com o rato ou um outro qualquer simulador de registos. 
0 espaço físico do meu corpo, o meu peso, a minha 
agilidade, quando em confronto com o suporte permite-
me variados movimentos. Posso dançar em cima da 
folha, movimentar-me livremente se de um grande 
suporte se tratar, ou apenas limitar os meus movimentos 
a uma folha A5. 0 trabalho é resultado destas três 
variáveis - o meu corpo, o tamanho do suporte e o 
instrumento riscador. 

No processo digital não é assim que acontece, a 
relação é condicionada pelo instrumento riscador, quer 
seja o rato, quer seja a "caneta" digital), assim como 
pelo o monitor. Estes mediadores possibilitam-nos 
através de um ou outro periférico obter um maior ou 
menor suporte, consoante as capacidades da máquina. 
Concluímos que o resultado não depende da variável 
corpo para produzir um trabalho à escala da execução, 
até porque este confronto não existe, pois a dimensão 



é definida consoante as nossas necessidades e poderão 
ser definidas à posteriori. Quase que poderíamos dizer 
que o gesto também é manipulado, se pensarmos que é 
o gesto, o movimento que produz o registo. Limitaremos 
esta questão só ao monitor enquanto suporte, e ao rato 
como se fosse a nossa caneta ou lápis, esquecendo por 
enquanto tudo o que diz respeito à realidade virtual. 
Entenda-se que os meios tecnológicos relacionados com 
R. V. permitem uma variedade enorme de simulações 
que não se resolvem apenas entre gesto/máquina, 
questões relacionadas com simulações espaciais e 
sensoriais. Voltando de novo à questão anterior que nos 
iniciava no tema do gesto/registo gráfico, será preciso 
entender que a abordagem será feita segundo códigos 
intrinsecamente ligados à prática do desenho. Como 
Malcolm McCullough refere no texto "Hands are 
Underrated" que os artistas e as pessoas em geral dão 
às mãos pouca importância enquanto membros do nosso 
corpo, como elemento que nos mantém na maior parte 
do tempo ligados à realidade que nos rodeia. Pelo facto 
de ambas as áreas de produção, seja a tradicional,seja 
a digital, estarem ligadas à realização de imagens, 
somos quase sempre levados a esquecer o papel 
fundamental que as mãos desempenham neste processo 
criativo. 

Contrariamente ao que se possa pensar, o digital 
vem contrariar a ideia de que é um meio 
fundamentalmente da visão. O nosso compromisso com 
a visão passa a ser menor do que nos possa parecer. As 
mãos são um contr ibuto fundamental para o 
conhecimento. Com elas podemos puxar, apontar, tocar, 
sentir, produzir. Se dermos mais atenção às nossas mãos 
quase que percebemos nelas uma vida própria. 
Maior parte do nosso conhecimento provem da relação 
que temos com as nossas mãos. Não se trata obviamente 
de um conhecimento simbólico ou linguistico, mas sim 



de um conhecimento experimental. 

"Por exemplo, talvez se consiga escrever rápido, 
desenhar bem. Provavelmente consegue gerir a sua 
habilidade manual, contudo existem níveis de implicação, 
que por essa razão podem variar de acordo com os talentos 
em que são aplicados. Contudo será possível generalizar que 
habilidade ou destreza é a compreensão, uma aplicação bem 
sucedida de conhecimento no processo de trabalho. A 
destreza também difere de parâmetros, pode estar 
relacionada com ta lento, com a capacidade de 
conceptualização, assim como com o entendimento reflexivo 
q u e temOS d e t o d o O prOCeSSO. " Tradução livre de Inglês para Português da 

autora, do excerto do textode 
McCULLOUGH, Malcolm 

Abstracting Craft-Th* Practiced 
Digital Hand 

Massachusetts Instute of 
Tecnhology 1996 p.2 
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velocidade 

" Apesar do grande mal estar social e de uma 
recessão mundial, a nossa imparável aceleração 
tecnológica pode dar-nos a impressão de que tudo vai 
bem demais, que vamos depressa de mais a caminho 
de um destino que não conseguimos distinguir, à medida 
que vamos experimentando colectivamente a adrenalina 
de uma alienação consensual." 

KERCKHOVE, Derrick de 
A Pele da Cultura (Uma investi-

. , . , . sacão Sobre a Nova Reatidadede) 
Neste momento vive-se uma imparável aceleração RELÓGIO D-ÁGUA, usboa, 

tecnológica que, embora nos traga um factor positivo iw,p.n8 
de desenvolvimento, nos deixa a consciência de que 
não conseguimos distinguir níveis de experimentação 
e da aprendizagem. A velocidade a que se dão as 
alterações a nível da produção, da informação e do 
conhecimento, desresponsabil izamo indivíduo na 
retenção dessas informações. 

Os dias em que vivemos já não são os da velocidade 
do telégrafo, mas sim os da transmissão em satélite, 
da internet, CD-rom e televisão interactiva. O fascínio 
com o directo, com o instantâneo, o tempo real, são 
tudo maneiras de realização do imediato. 
Partimos do conceito generalista de velocidade, onde 
se reflecte na aceleração de estímulos a que nos 
sentimos obrigados a dar respostas com a integração 
dos computadores nas nossas práticas diárias. Mas o 
assunto sobre o qual pretendemos reflectir é sobre se o 
conceito "velocidade" existe e de que modo, no desenho 
digital e no que tradicionalmente se chama desenho. 
Antes do mais, definiremos o conceito de velocidade 
nas duas práticas do desenho artístico, ou seja, no 
desenho digital e no desenho dito tradicional. 

A questão de velocidade no desenho tradicional 



tem pressupostos e agentes diferentes do desenho 
digi tal . Se pensarmos no desenho tradicional a 
velocidade dependerá do desenhador, assim como do 
objectivo e função do desenho, podendo o objectivo 
ser ou não cumprido dependendo da destreza manual 
de quem desenha. O conceito de velocidade neste 
contexto será o da capacidade em responder num 
determinado tempo a determinado objectivo, sendo a 
eficácia de concretização dependente de quem desenha 
e dos objectivos a que se propõe, obtendo como 
resultados um desenho mais rápido, de que é exemplo 
o esquisso, ou um desenho de análise mais conclusiva. 
0 factor velocidade só tem significado no chamado 
tradicionalmente desenho, enquanto medida de tempo 
de concretização. 

Os agentes do desenho tradicional também fazem 
parte e têm presença activa na prática digital, ou seja 
quem desenha, o desenhador e o que desenha,o tipo 
de desenho. Na prática digital existe a variável 
velocidade, que é o tempo que o computador demora 
a executar uma ordem dada pelo desenhador. O que é 
importante analisar sobre a ideia de velocidade quais 
as implicações da aceleração do .processo de produção 
e de concretização. A questão da rapidez de difusão 
embora pertinente, não fará parte da nossa reflexão, 
pelo facto de concentrarmos a nossa análise sobre 
questões que fazem parte do processo da construção 
de um desenho e não sobre o meio de difusão que o faz 
chegar ao público. 

Enquanto na prática tradicional a relação entre 
acção /registo é simultânea, na tecnologia digital nem 
sempre existe simultaneidade entre ordem de execução 
e concretização da acção, como desenvolvemos no 
texto anterior, que aborda a ferramenta enquanto 
extensão do nosso corpo. 

Os componentes que constituem o computador são 



pode ser feita entre uma auto-estrada de oito faixas 
que permite rápida circulação de tráfego sem risco de 
congestionamentos. 

A capacidade de memória é medida em bytes. Um 
byte é constituído por 8 bits, sendo o bit a mais pequena 
unidade de informação digital. 0 desempenho do 
computador no que se refere á velocidade de 
concretização depende dos diferentes constituintes, 
referidos ao longo do texto. 



memoria 

'Temos pressa, não mais para viver uma vida mas 
muitas numa só. Temos pressa de viver mais e, para isto, 
precisamos utilizar critérios selectivos para priorizar, 
seleccionar, arquivar e recuperar o que é preciso lembrar, e 
O que é preciso esquecer. " Vânia Moreira Kenski, 

Memória e conhecimento na era 
tecnológica, 

Cada vez mais as nossas vidas são aceleradas, in Real vs. virtual, ms.pág. 166 
andamos sempre a correr de um lado para o outro, temos 
o nosso tempo ocupado com isto ou com aquilo, 
acabamos sempre por nos dispersar num mundo em que 
somos solicitados a todo o momento através dos meios 
de informação. 

A tecnologia serve como extensão da memória 
humana. Mais uma vez a tecnologia vem ao encontro 
das necessidades do homem, oferecendo-nos neste caso 
a "memória tecnológica", que podemos encontrar na 
memória dos computadores, nos programas, nos 
suportes de armazenamento como disquetes*, zipp*, 
CD* e jazz *guardam informação Sempre acessível e * suportes de armazenamento de 
disponível para ser utilizada. dados digitais 

Como vimos anteriormente no capitulo sobre a 
velocidade, o conceito de memória não se esgota na 
sua capacidade de armazenar informação. É também 
componente fundamental no que diz respeito à 
velocidade de processamento de informação, porque 
quantos mais dados armazenados na memória do 
computador menor é a velocidade de processamento. 
Ou seja, a velocidade está também directamente ligada 
com a capacidade de memória, bem como a outros 
factores que como referimos anteriormente 
condicionam a capacidade de processamento dos dados 
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informáticos. O significado preciso destes dois termos, 
memória e armazenamento, sobrepõe-se, mas será 
melhor compreendido ao longo do texto se definirmos 
que memória é a área do computador onde os dados 
são mantidos para acesso rápido; armazenamento de 
dados é uma área separada para onde são colocados 
dados menos urgentes . 

Desde o princípio da informática a memória tem 
evoluído sempre no sentido de ampliar a sua capacidade 
de armazenamento, fiabilidade, miniaturização e de 
cada vez mais ter um custo mais baixo. Favorecendo 
cada vez mais a relação preço /qualidade, possibilita a 
um maior número de pessoas o acesso a melhores 
condições de trabalho. Como nos diz Vânia Moreira 
Kenski no seu texto "Memória e conhecimento na era 
tecnológica", publicado na revista Real vs. Virtual: 

" A memória virtualmente gravada nos equipamentos 
eletrônicos reproduz na atualidade os acontecimentos, na 
ordem e nas formas como foram registrados, com a 
parcialidade e a subjectividade de quem as registrou. A 
mesma parcialidade e a subjectividade que a memória 
individual utiliza para registrar vivências que, muitas das 
vezes, serão "esquecidas" após serem transferidas para o 
seu complemento tecnológico. " vânia More(ra Kenskj _ pág 167 

Memória e conhecimento na era 
. , . . , t . , ~ tecnológica, in Real vs. Virtual, 1998 

A memoria informática armazena com exactidão 
o mesmo tipo de mensagem, dados informáticos, 
comportamentos, conservando sempre a mesma 
qualidade de informação porque a informação 
codificada permite que assim seja. Para além da 
faci l idade de armazenamento, temos também 
possibilidade de transportar informação de um lado para 
o outro sem que existam perdas ou alterações na 
informação. A memória informática oferece ao 
utilizador das novas tecnologias a aquisição rápida e 
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operativa dos conhecimentos disponíveis para serem 
alterados e manipulados, bem como a possibilidade de 
se criar um banco permanente de informação sempre 
disponível. 

A memória informática existe para o homem, mas 
mais notavelmente para além dele, o utilizador 
apropria-se pontualmente da informação armazenada 
na memória informática, conforme as necessidades 
operativas. A memória informática funciona como um 
depósito onde armazenamos coisas, não são memórias 
ou recordações com as quais estabelecemos e 
relacionamos informações. 

" A utilidade maior dos códigos não é, afinal, a de 
extensão de memória, é sim, a de desmutiplicação da 
capacidade do pensamento; (...). A memória prolonga em 
extensão; o código prolonga em possibilidades de 
combinação. Outra das características do código é 
transformar em elementos simples e universais (umas vezes 

Rodrigues, Ana leonor M. Madeira 
mais, outras vezes menos universais) ideias referidas a áreas o DESENHO ORDEM DO 

„ PENSAMENTO ARQUITECTÓNICO 
especificas de pensamento. EDITORIAL ESTAMPA, Lisboa, 

2000, p.101 

A possibilidade de armazenarmos dados 
informáticos, seja na memória do computador, seja nos 
suportes de armazenamento digitais, alteram a relação 
processual do desenho entre quem desenha e o objecto 
desenhado. A capacidade que temos em conservar na 
memória os momentos de cada desenho, ou seja, pelo 
facto de podermos gravar separadamente vários 
momentos do processo do desenho faz com que 
possamos aceder, a l tera- lo e retoma-lo 
consecutivamente sem que estas experiências façam 
parte da sua "história f i na l " . Ao contrário do 
tradicionalmente dito desenho que conserva em si 
todo o seu percurso, toda a sua história, desde a sua 



fase inicial até à sua finalização, sendo o desenho final 
o somatório de todas as fases. 
Daí se poder, com alguma propriedade, chamar ao 

desenho tradicional de analógico. 
Partindo de duas situações semelhantes, com as 

mesmas variáveis de trabalho, isto é, suporte (folha 
ou monitor) e riscadores (lápis, lápis digital ou rato) 
percebemos que a partir do momento em que iniciamos 
o trabalho nunca mais teremos o mesmo processo. O 
que vai acontecer com o desenho analógico é que a 
partir do momento em altere o estado inicial do 
suporte, seja através dum risco duma mancha, este 
nunca mais voltará a ter as características iniciais. 
Mesmo que se tente apagar os registos anteriormente 
produzidos, permanecerá sempre a marca tanto desse 
registo, como da tentativa de apagar. Todas as acções 
são registadas e afectam o suporte na sua natureza. O 
mesmo não se passa no suporte digital. Tudo aquilo 
que produzimos poderá ser apagado sem nunca deixar 
vestígio da sua existência. O suporte nunca é afectado. 
Os desenhos digitais perdem o passado, passado esse 
que é parte integrante do desenho. O convívio com a 
marca, o erro, as falhas e correcções condicionam o 
percurso do nosso desenho.São estes elementos, que 
o constituem como único e irrepetível. O desenho 
digital está condicionado à partida por ser uma 
simulação. Quando estamos a desenhar em computador, 
existe uma descodificação da acção em registo gráfico. 
Existe um software que "traduz" o nosso movimento 
num elemento gráfico, a acção/consequência não é 
directa e nem sempre acontece ao mesmo tempo. Como 
tal, segundo estas variantes os processos e metodologias 
não podem ser as mesmas, porque em ambas situações 
temos como resultado imagens, que são afectadas na 
sua natureza pela tecnologia utilizada. 

Num dos parágrafos anteriores já referimos a 



questão do diálogo, entendendo-se por diálogo a relação 
que estabelecemos com o processo construtivo do 
desenho que é condicionado por factores de carácter 
instrumental, suportes, objectivo e função do desenho 
e também por quem desenha. 

As relações que se estabelecem no processo do 
desenho digital são dependentes não só da capacidade 
criativa, conceptual, cinestésica do indivíduo, mas 
também das características de software e de hardware 
do computador. 



4.2.5 digitalização 

"0 processo analógico é contínuo, isto é não é 
aparentemente divisível." 

Converter um elemento analógico em um outro 
digital, tem o nome de digitalização. Digitalizar uma 
informação significa que essa informação passa a ter 
tradução numa linguagem numérica. 

Os computadores usam um sistema de numeração 
binário para representar os números decimais padrão. 
Ao contrário do sistema decimal, que usa dígitos 
individuais (0 ou 9), o sistema binário usa apenas dois 
(0 e 1). Os números binários são constituídos por 
números individuais chamados bits e representam 
números decimais normais . 

A digitalização processa-se em dois passos 
"amostragem e quantificação". No que diz respeito à 
imagem, esta pode ser decomposta em, pixels (picture 
elements) ou em pontos a chamada resolução, neste 
caso da imagem. O segundo passo é a quantificação da 
imagem em valores numéricos. Cada um destes pontos 
tem correspondência em dois números para definir 
precisamente as coordenadas do plano, e outros três 
números que dizem respeito à intensidade de cada uma 
das cores (vermelho, azul e verde na síntese aditiva). 
Existem variados aparelhos que podem registar e 
transmitir números codificados em linguagem binária. 
Estes números binários circulam através dos fios 
eléctricos, informam os circuitos electrónicos, 
polarizam as bandas magnéticas, produzem depressões 
nos discos ópticos. 

Estas informações codificadas digitalmente podem 

Isaac Victor Kerlov and Judson 
Rosebush, Computer Graphics for 

Designers and Artists ( New York: Van 
Reinhol, 1996),p.14 

Tradução para português pela autora 

l , N \ W 

Imagem produzida por computador 

(multiplicação da mesma Imgem) 

Capsel, 1982 
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ser copiadas e transmitidas infinitas vezes, sem perda 
de informação, isto porque a mensagem original pode 
quase sempre ser reconstituída, salvo a possibilidade 
de acidente em que a informação seja destruída. 

Um objecto digital, criado no computador ou 
convertido de analógico a digital, é composto por um 
código que tem representação numérica. Este facto tem 
duas consequências directas: 

-um objecto digi ta l pode ser traduzido 
matematicamente, logo pode ser reproduzido através 
de linguagem matemática. 

-um objecto digi ta l é susceptível de ser 
manipulado matematicamente. Por exemplo, 
conseguimos automaticamente "limpar" uma imagem, 
alterar o contraste e a luminosidade, alterar a 
proporção, porque é programável através da linguagem 
binária. 

t i W'*9CJA 

Adam Finkelstein e Sandy Farrier 
" JFK/MM", 

Arte produzida em computador, 1994 
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manipulação 

A manipulação, e neste caso a manipulação da 
imagem digital, é, como já foi referido em textos 
anteriores, uma das maiores vantagens e consequências 
da tecnologia digital . Conceitos anteriormente 
definidos como a velocidade, a memória e a 
digitalização favorecem a metodologia digital na 
manipulação da imagem preconcebida em vez da 
criação. 

Os primeiros utilizadores do computador como 
ferramenta de desenho, não tinham softwares 
específicos e tudo aquilo que produziam faziamno 
através de programação. 

Assim, em 1983 surge no mercado um software 
pensado por Ben Shweiderman em que a principal 
inovação era a possibilidade de utilizar o rato como 
intermediário das nossas acções e a possibilidade de 
visualização do resultado dessa mesma acção. 

Especificamente este software combinava três das 
fundamentais acções: 

a possibilidade de se visualizar continuamente o 
que produzimos. 

 a relação quase directa entre acção / objecto. 
 resultados visuais imediatos. 

■ a i i n i 

n ivu^èfMi n in ir LTJM 

Imagem ilustrativa de um gráfico de 
manipulação. 

'The slogan What you see is what you get popularized 
the essence of this technical combination, but handeye 
coordination meant more than just visual fidelity." 

A Macintosh popularizou a manipulação directa de 
dados nos anos 80, lançando no mercado programas 
como MacPaint e MacDraw. Com estes programas tornou 
possível seleccionar, distorcer, reproduzir, cortar, colar 
assim como outras operações sem que fosse necessário 

McCULLOUGH, Malcolm 
Abstracting Craft-The Practiced 

Digital Hand 
Massachusetts Instute of 

Tecnhology 1996, 
p.23 
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desenhar através de números que se escreviam no 
teclado. A manipulação directa foi um grande passo 
para o desenvolvimento do desenho digi ta l . A 
possibilidade de manipular uma ferramenta 
directamente, alterar a cor, fazer um risco, assim como 
outras operações foi tão importante na tecnologia 
digital, como o aparecimento do papel para o desenho 
analógico. 

"O aparecimento do papel vai alterar o desenho no 
sentido experimental e acabado. As modificações provocadas 
com o aparecimento e utilização deste material vai para 
além da simples alteração de suporte a sua introdução leva-
nOS mais longe. " Amandi, Claudia -op. cit, p.72 

Em 1330 Fabriano era o maior produtor de papel 
da Europa: uma parte ficava para consumo italiano, 
outra parte era exportada para o resto da Europa. A 
expansão foi lenta, até porque o papel era considerado 
um material inferior pela sua fragilidade e propensão à 
deterioração, e como tal não era util izado em 
manuscritos ou documentos institucionais onde se 
continuava a utilizar o pergaminho. Só no final do séc. 
XV o uso do papel se tornou mais acessível, o que 
permitiu aos artistas utilizarem-no para desenvolverem 
de modo mais experimental os seus desenhos. 

A invenção da imprensa incrementou a utilização 
do papel. O subsequente desenvolvimento da impressão 
aumentou em grande número a edição de livros, textos 
e imagens. Assim, possibilitou, pela disponibilidade e 
pelos preços mais baixos, que novas classes sociais e 
profissionais adquirissem livros. A difusão da impressão 
fez com que aumentasse a produção de papel, baixando 
os custos facilitando a sua aquisição. O papel tomou-se 
o suporte mais utilizado na mediação de texto e 
imagem. Não se pense no entanto que o preço e a 
disponibilidade permitiram a sua livre utilização. 

, . - ^ 

Imagem ilustrativa da manipulação 
directa (rato/control da imagem) 
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Existem desenhos que demonstram a utilização que 
os artistas faziam do papel como suporte em vários 
trabalhos. São vários os exemplos de suportes, 
utilizados na frente e no verso, assim como vários 
estudos produzidos na mesma folha. 

Existem semelhanças nas consequências 
processuais devidasao aparecimento da manipulação 
directa no processo digital, eo aparecimento do papel 
no desenho analógico. 

A manipulação directa da imagem no computador 
veio permitir que o desenhador pudesse assistir ao 
objecto que constrói, mantendo uma relação "quase" 
directa entre o gesto da mão e a imagem produzida. 
Quase directa porque o tempo de desenhar e da 
visualização da imagem no monitor está dependente 
da capacidade e da memória do computador. 

O papel é fác i l de transportar podendo 
acompanhar-nos para todo o lado. A qualquer momento 
podemos registar uma ideia. A analogia que se pretende 
ao colocar estes dois acontecimentos em paralelo é 
percebermos que ambas as situações favorecem a 
operatividade entre ferramenta/mão/visão na 
concretização do desenho. 

Já vimos que a manipulação directa tem a ver com 
habilidade manual, seja digital ou analógica manipu
lação indirecta por sua vez nada tem haver com des
treza manual. Por se considerar a existência de mani
pulação habilidade manual, digital ou analógica . 

A similitude entre as alterações ocorridas com a 
possibilidade da manipulação directa da imagem 
trabalhada no computador e a disponibilidade 
"operativa" dos instrumentos e suportes tradicionais, 
reside no facto de ambos terem alterado tanto os 
processos de trabalho, como os modelos de 
representação e o próprio resultado final. 

As novas imagens raramente são criadas de raiz; 



normalmente são colagens de partes de outras imagens. 
Na cultura digital a criação desde a origem foi 
substituída pelo seleccionar, cortar e colar existente 
no "menu". A metodologia digital assenta muito mais 
na manipulação do que na criação. Não queremos com 
isto dizer que a manipulação não seja um acto criativo. 

A metodologia de trabalho difere em ambas as 
práticas, porque as tecnologias as condicionam e as 
caracterizam. Enquanto o desenho "analógico" recorre 
à ferramenta enquanto extensão do nosso corpo para a 
criação de elementos gráficos, a tecnologia digital 
sustenta o seu trabalho na manipulação e transformação 
de imagens preconcebidas, sejam estas apropiadas de 
outros autores ou imagens " analógicas" de nossa autoria 
que depois de digitalizadas se transformam em imagens 
digitais. 



imagens pré concebidas 

No início do séc. XX, a sociedade moderna 
desenvolveu tecnologias capazes de automatizar a 
criação de imagens como a fotografia e a câmara de 
filmar. Estas tecnologias produziram durante anos 
imagens que foram guardadas e armazenadas. Os 
suportes das imagens, pela sua presença física, 
conferiam materialidade à imagem. 

Com as noyas tecnologias digitais as imagens 
produzidas são isentas de matéria porque são 
convertidas em código numérico e arquivadas em CD, 
Jazz, Zip, disquetes ou no próprio disco do computador. 
Como vimos no texto anterior, este t ipo de 
armazenamento só é possível porque se trata de imagens uchtenstem.Roy 
que são traduzidas em linguagem codificada. Quais as " lmage DuPUcator" 
implicações desta imaterialidade ? 

O facto de estas imagens ficarem guardadas em 
suportes de pequenas dimensões, que por sua vez 
comportam um grande número de imagens (dependendo 
da capacidade do suporte e do espaço em memória que 
a imagem ocupe), permite-nos acessibilidade e facíl 
transporte. 

A possibilidade de estas serem reproduzidas e 
manipuladas, sem nunca perderem o seu referente 
inicial, como já vimos anteriormente, permite a 
transformação de uma só imagem em variadíssimas 
outras (multiplicação da imagem). A tecnologia digital 
por todas as suas caracteristicas favorece mais a 
manipulação das imagens preconcebidas do que a 
criação de imagens originais. Não queremos com isto 
dizer no entanto que o computador iniba a criação 
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desde o primeiro traço até à concretização final do 
desenho, nem tão pouco é nossa intenção retirar às 
operações como a manipulação e a transformação de 
imagens o seu componente criativo. 

" But the end of twentieth century, the problem was 
no longer how to créât a new media object such as an image; 
the new problem was how to find an object that already 
exists somewhere. If you want a particular image chances 
are alredy exists - but it may be easier to create one from 
scratch than to find an existing one. " 

O que se pretende demonstrar é que pelas 
características da tecnologia digital, esta favorece 
muito mais o princípio da transformação e manipulação 
de imagens como processo de criativo, ao contrário do 
processo "analógico" que se baseia no principio da 
construção processual enquanto criação de imagens. 

Quando falamos de um esquisso, por exemplo, 
sabemos à partida que se trata de um apontamento 
executado num curto espaço de tempo, fluido, que 
tenta perceber ou dar a perceber uma ideia. Num 
desenho que exige uma actuação mais analítica, a 
relação temporal acontece de uma outra forma onde 
os vestígios da nossa presença no suporte são elementos 
participativos desse desenho, fazem parte dessa 
construção. Esta situação só é possível porque o suporte 
físico assim o permite. Acções como, por exemplo, de 
nos distanciarmos de um desenho para o 
percepcionarmos melhor, de trabalharmos em vários 
suportes ao mesmo tempo estando estes sempre 
presentes, permite-nos criar "afectos" que o desenho 
digital não nos permite. Afectos que acentuam a 
envolvencia física, corporal e temporal com os 
desenhos. Envolvencia física porque estamos rodeados 
por eles, de alguma maneira estamos nos seus espaços. 

MANOVICH, Lev 
The Language of New Media 

Massachusetts Instute of 
Tecnhology 2001, p. 125 
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Temporal porque fazemos existir no espaço, os tempos 
das suas execuções, persistência da memória da nossa 
convivência com esses desenhos. A impossibilidade do 
desenho digital dá-se pelo facto de o desenho digital 
ser uma simulação e não existir enquanto processo 
construtivo independente do monitor, anulando assim 
os vestígios e a residuidade do desenho, anulando as 
suas memórias, o seu tempo. 

Percebemos que, pelas características do 
computador, não fará muito sentido falar de "convívio 
temporal" com os variados desenhos, até porque, como 
sabemos, podemos ter na desktop vários desenhos ou 
documentos abertos ao mesmo tempo o que não 
podemos ter é a mesma relação física que temos quando 
espalhamos os desenhos no chão ou no estirador. 

" An artist operates like God creating the Universe-
she starts with an empty canvas or a blank page. 
Gradually filling in the details, she brings a new world 
into existence. " 

Frank O. Gehry, museu Guggenheim 
de Bilbao, tinta sobre papel 

(esquisso), 1991 

Frank 0. Gehry, museu Guggenheim 
de Bilbao, representação produzida 

em computador 

Esta ideia de que o artista atravez de um percurso 
reflexivo vai acrescentando a um espaço vazio, 
elementos que trabalhados vão dar origem a um desenho 
é uma ideia culturalmente pré-industrial, em que toda 
a produção de trabalho era dominado pela mão, pelo 
saber fazer. 0 que acontece com a revolução industrial 
é que a metodologia de trabalho vai ser alterada no 
sentido da produção. 0 séc. XX é caracterizado como o 
século da electr ic idade, da mecanização e 
homogeneização de massas, que abriu portas para um 
séc. XXI, não da electricidade mas do digital, da 
informação abstracta, da manipulação e da 
automatização. 

Como exemplo da sociedade industrial, das 
metodologias e processos de trabalho, pode-se referir 

McCULLOUGH, Malcolm 
Abstracting Craft-The 
Practiced Digital Hand 
Massachusetts Instute of 

Tecnhology 1996, 
p.28 

Frank 0. Gehry, museu Guggenhefi 
de Bilbao, representação produzida 

em computador 
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a actuação da fotografia . A fotografia e utilizada não 
só como uma tecnologia capaz de representar o real, 
mas também de construir novas realidades através de 
elementos preexistentes. A fotomontagem é o exemplo 
mais expressivo deste novo processo, que tem como 
metodologia a transformação de imagens preexistentes 
em outras imagens, não perdendo no entanto a sua 
ligação com o real. A fotomontagem tornou-se, a partir 
de então uma das formas de expressão priviligiadas de 
algumas correntes artísticas tais como:o dadaísmo, 
construtivismo, surrealismo e mais tarde, nos anos 60 
da Pop Arte. Podemos tomar como exemplo a Pop 
americana, e de que maneira a concretização técnica 
vai de encontro a uma atitude política e social do artista, 
que neste caso foi evidente. Nos meados dos anos 50, 
princípios de 60, com a ascensão da classe média o 
poder de compra aumenta e é correspondido pela 
criação de hábitos de consumo. Os E.U.A. estão em 
ascensão económica. É neste cenário que os artistas 
Pop surgem. Aparecem inseridos numa sociedade de 
consumo desenfreado, onde se consomem produtos e 
pessoas. Foi com base nesta realidade que estes artistas 
exploraram o seu trabalho plástico. O desenvolvimento 
industrial deu origem a um desenfreado consumo de 
massas. Os meios de reprodução e os sistemas de 
comunicação estavam a iniciar a um novo mundo de 
imagens. Imagens estas que não só alteravam os 
discursos e os processos criativos, como também 
alteravam os mitos. Produziam-se imagens que cada 
vez menos dependiam dos sistemas tradicionais de 
produção, procurando um meio alternativo como 
resposta para a produção dos trabalhos artísticos. 

O que aconteceu com a Pop foi que esta alterou 
definitivamente a ordem das prioridades em relação à 
imagem, admitindo que eram os meios de produção que 
configuravam o repertório das imagens: o meio passa a 



sertão importante como a imagem. 

"No transpone la realidad bajo una figura, sino 
que unicamente la expone. Se pierde el sentido de 
pureza transcendente de la representación, y pese a 
que en ciertos discursos de vanguardia, a los que 
dificilmente se poderia seguir aplicando este nombre, 
se sigue manteniendo un cierto tema puramente 
retórico a los fenómenos de realidad y representación, 
son estos cada vez más los únicos que mantienen la 
identidad de la obra. " 

O imaginário destes artistas encontra na 
reprodução mecânica uma resposta para a concretização 
plástica dos objectos. Partindo muitas vezes das 
colagens e da montagem, propunham-se "desmascarar" 
o óbvio. As propostas não tinham pretensões filosóficas 
sobre a arte. A intenção era mostrar o que estava à 
vista de todos, o quotidiano. Dedicavam-se sobretudo 
a reciclar objectos e motivos preexistentes. Utilizavam 
tecnologias como a serigrafia e a fotografia, que 
permitiam a reprodução ilimitada da mesma obra. A 
ideia modernista do "or ig ina l " é substituída 
especificamente pela produção em série, assim como a 
questão do autor, fundamentada a part i r do 
Renascimento era posto em questão. As obras da Pop 
Arte atacavam todo este mundo do artista moderno, 
onde a obra era produto de um subjectivismo idealizado 
e individual. Estas ideias apoiavam-se em Marcel 
Duchamp mais propriamente nos conceitos de object 
trouvé e ready made, que desafiavam abertamente os 
cânones convencionais da obra enquanto original, único 
e irreproduzível. As alterações do valor da imagem 
produzidas pelas vanguardas do séc.XX, a partir da sua 



reprodutibilidade mecânica e electrónica, vem conferir 
à imagem o papel de disponibilidade de uso e 
manipulação. A história da Vanguarda pode ser 
considerada como exemplo em que a arte foi afectada 
pelas as inovações tecnológicas, científicas e dos meios 
de comunicação. 

fig 1 e 2- Andy Warhol, 
"Coloured Campbell's Soup Four 

Cans", 1965 
acrílico e serigrafia sobre tela 

92x61 cm (cada) 

fig 3 e 4 - Manipulação em Photoshop 
das imagens anteriores 

Roy lichtenstein, 
"Composition I I " , 1964 

óleo sobre tela 137x120 cm 
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4.2.6morte da cópia 
função multiplicadora 

" Por princípio a obra de arte sempre foi reprodutível. 
0 que os homens tinham feito sempre pôde ser imitado por 
homens. Tal imitação foi também exercitadfa por alunos para 
praticar a arte, por mestres para divulgação das obras e, 
finalmente, por terceiros ávidos de lucro. Em contraposição 
a isto, a reprodução técnica da obra de arte é algo de novo 
que se vai impondo, intermitentemente na história, em fases 
muito distanciadas uma das outras, mas com crescente 
intensidade. " 

A ideia de cópia como uma metodologia de 
aprendizagem, cultivada ao longo dos séculos, que 
incentivava o conhecimento pela reprodução de de 
modelos de imagens de referência, perde o seu 
significado na tecnologia digital. Com a tecnologia 
digital a ideia tradicional decópia é substituída pela 
ideia de réplica. 

A própria sua metodologia de trabalho recorre 
sistematicamente à réplica para realizar as operações 
necessárias à concretização do desenho. 

Abraham Moles define a arte permutacional como 
sendo uma estrutura definida, onde existe um conjunto 
de regras geradores de variáveis que desenvolvem no 
artista a consciência dos possíveis. 

Este sistema organizado caracteriza-se por ser um 
conjunto de códigos que agrupados segundo diferentes 
estruturas, dependentemente da forma como estão 
organizadas, originam diferentes resultados. Como 
vimos anteriormente, o código binário (linguagem 
utilizada no sistema digital) existe para além do suporte 
físico, isto é são códigos com correspondência em dados 
informáticos. Os elementos digitais sejam eles filmes, 

Benjamim, Walter- Sobre arte, 
Técnica, Linguagem e Política 

RELÓGIO D*ÁGUA, 
Lisboa,1992, p. 75 
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(imagens animadas), som, imagem, behaviors podem 
ser agrupados em vários tipos de documentos sem nunca 
perderem as suas características. Independentemente 
do documento em que estão inseridos, estes são sempre 
autónomos, existem para além da aplicação em que 
estão a ser utilizados. 

Outra característica fundamental para o 
entendimento da tecnologia digital enquanto processo 
de trabalho artístico que recorre à réplica da imagem, 
não só como objectivo artístico mas também como modo 
de tornar possível a concretização deste. 

"Estas obras todas diferentes e todas similares realizam 
essa renovação do previsível que é o oposto da cópia." 

MOLES, Abraham 
Arte e computador 

Edições Afrontamento, Porto, 
1990 

Título original Art et 
Ordinateur 

Como vimos anteriormente todo o processo de 
trabalho digital não conserva fisicamente as marcas, 
os registos que se vão produzindo ao longo do trabalho, 
enquanto no desenho dito tradicional, quando riscamos 
ou apagamos esse mesmo risco, estamos afectar 
inevitavelmente o suporte, onde vão ficar gravadas essas 
marcas. Como o suporte na tecnologia digital não é 
físico, enquanto existe no monitor, trata-se de um 
desenho simulado, mas que do mesmo modo tem que 
conservar os registos gráficos, as manchas, as linhas 
que farão parte do nosso desenho. O que acontece 
pelo facto de o suporte não ter fisicalidade, da mesma 
forma que as linhas são traduzidas em linguagem 
binária, a maneira que o computador tem em conservar 
todas as acções que levam à concretização do desenho 
é gravar essas mesmas operações, não no suporte, mas 
sim na memória do disco do computador. 

Também por este motivo não faz sentido falar em 
"cópia" no sistema digital visto este sistema recorre 
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não à ideia de cópia mas sim à desmultiplicação de 
uma imagem em várias imagens iguais. 

Para a criação de um QuickTime movie, utilizando, 
por exemplo, o programa Director da Macromedia, que 
serve para realizar aplicações multimédia, podemos 
agrupar imagens paradas, imagens animadas, sons que 
têm a sua origem em fontes e programas diferentes 
fazendo-os correr ao mesmo tempo. Isto porque todos 
os elementos são criados separadamente, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem que aplicação 
"Director" seja afectada. Um filme pode ser agregado 
a outros filmes, e assim por diante, sem nunca perderem 
a sua identidade. 



simulação da imagem 

Só faz sentido falarmos de simulação de imagem 
digital, se antes definirmos o conceito de simulação, 
digital ou analógica uma vez que, toda a imagem é 
simulação. Não é objectivo deste tema "simulação da 
imagem" divagar e dissertar sobre o conceito da 
simulação inerente a questões imagéticas ou de 
semiótica. É segundo um ponto de vista mais pragmático 
e centrado na questão da imagem digital que iremos 
analisar as alterações processuais pelo facto de a 
imagem digital ter como uma das características 
principais a possibilidade de simular fotograficamente 
imagens virtuais. 

A simulação da imagem digital não fica limitada 
apenas a duas dimensões. Os protótipos já podem ser 
simulados em 3D, existindo periféricos capazes de 
transformar informação codificada em realidades 
tridimensionais. Com a robótica, os computadores são 
capazes de concretizar informação digital em objectos. 
No caso dos softwares 3D a possibilidade de 
visualizarmos os nossos objectos antes de se tornarem 
físicos é vantajoso principalmente porque podemos 
dispensar a maqueta. O que significa poupança de 
tempo, material e, acima de tudo, a visualização de 
um objecto não existente fisicamente. 

O intervalo de tempo desde os desenhos iniciais 
até a simulação final torna-se muito mais curto. Isto 
porque, posteriormente à fase de reconhecimento 
inicial do objecto (esquisso) até à visualização da 
maqueta virtual passa a existir um curto espaço de 
tempo. Assim como as fases entre o desenho rigoroso 
(técnico)/ maquetização se tornam quase simultâneas. 
Por outro lado, todo o processo de construção através 
de desenho pode ser acompanhado por uma visualização 
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em 3D do objecto em construção. 
A questão é perceber se a metodologia de trabalho 

é afectada pela tecnologia digital pelo facto de esta 
permitir uma visualização que o aproxime o objecto 
real. Não descurando o facto de a imagem enquanto 
produto final ser alterada quando da introdução das 
tecnologias digitais, não será de mais lembrar que não 
é objectivo desta dissertação demonstrar as alterações 
provocadas do ponto do resultado final, mas sim 
alterações nos processos de trabalho artístico. 

Uma das grandes alterações que se dão no 
processo criativo, é que a alteração da distância que 
vai desde a fase de concepção até a finalização de uma 
ideia, seja ela medida em tempo ou em fases de 
experimentação é menor do que no processo tradicional, 
porque quando se está a trabalhar em computador o 
acesso às imagens que produzimos têm um carácter mais 
finalizado do que na prática tradicional. 

Entende-se assim que o intervalo que existe entre 
o espaço mental e o fazer é menor na prática digital. 
Ao fazer consegue-se visualizar simultaneamente, uma 
simulação aproximada ao objecto. Pelas características 
dos softwares para simulação de imagem, podemos 
encontrar, (quase) tudo aquilo que precisamos para a 
concretização da nossa ideia. 



CONCLUSÃO 

"no me preocupa la rebelión contra la tradición: 
me inquita la ausência de tradición." 

Octávio Paz 

A nossa intenção ao escolher este tema para a 
dissertação do nosso trabalho de investigação teórico, 
decorreu da vontade de analisar paralelamente situa
ções decorrentes da introdução das novas tecnologias 
digitais no desenho, encarado enquanto processo cria
tivo. 

A intenção de estudar e de aprofundar os varia
dos e complexos factores que condicionam o processo 
de elaboração do desenho, desde a escolha da 
tecnologia às opções mais especificas, como o suporte, 
a gestualidade, os instrumentos de registo, ou mesmo 
o factor tempo, ficou constrangido pelo facto de só 
nos últimos quatro meses ter tido a oportunidade de 
ver acompanhado esse esforço pelos orientadores des
ta tese. Tal facto, do qual fui apenas vitima, não impe
diu a apresentação desta tese, reconhecendo-lhe limi
tações daí advindas. 

Neste trabalho foi defendido que, independente
mente das tecnologias usadas, o fundamental do dese
nho se radica no seu processo. A observação em para
lelo das duas práticas no processo criativo, reforça a 
anterior afirmação ainda que mostre as diferenças e 
semelhanças consequentes da utilização das diferen
tes tecnologias. A tecnologia digi tal produziu 
consequentemente um novo desenho mental, um novo 
espaço de trabalho com uma ordem e como uma nova 
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estrutura narrativa de que é exemplo o desenho digi
tal. A argumentação utilizada para a validação dos mei
os digitais na prática do desenho, não contraria a ar
gumentação da validação do desenho tradicional, ape
nas é demonstrativa de que é mais uma ampliação dos 
processos disponíveis. Mais do que simples ferramenta 
de que hoje dispomos, o computador é acima de tudo 
um novo espaço de trabalho, com os seus processos, 
ferramentas, operatividades, suportes, espaços, me
mórias e resultados, representando também um novo 
desafio conceptual. 

Os suportes, assim como os instrumentos 
riscadores, faz do desenho dito tradicional um meio e 
uma ferramenta que proporciona um diálogo quase 
directo entre quem desenha e o desenho. Proporcio-
nando-lhe um espaço priveligiado no que diz respeito à 
sua opertividade enquanto ferramenta e meio capaz 
de tornar visível uma ideia. 

0 aparecimento da tecnologia digital não veio 
ocupar o espaço do dito desenho tradicional. No en
tanto é de salientar, e como foi demonstrado ao longo 
do texto, que a tecnologia digital se apropriou de mui
tas dos elementos que figuram na prática do desenho 
para a concretização, concepção das suas "novas ima
gens." 

Foi assim ao longo da história do desenho, em que 
sempre que os artistas se apropriaram de novas 
tecnologias, ou ferramentas para a execução dos seua 
trablaho, ampliaram a sua variada capacidade de res
postas. 0 desenho sofre consequências aquando da in
trodução de novos materiais e suportes, de que é exem
plo o Renascimento com a apropriação de novoa 
su°portes e instrumentos riscadores como o papel, a 
sanguínea na prática do desenho. 

Da mesma forma que o Renascimento alterou for
mas de concepção e de concretização do desenho, 



aguardam-se as transformações provocadas pela apro
priação do computador na prática do desenho, tendo 
desde já a certeza que não será através da substituição 
que se dará a transformação, mas sim através da am
pliação das possibilidades de escolha. 



VI MEMÓRIA DESCRITIVA DO TRABALHO PRÁTICO 



MEMORIA DESCRITIVA 

T í t u l o - "VOU VER SE SOU CAPAZ DE ENTRAR 

NO TRAÇO DESTE DESENHO." 

Anton Francesco Doni, 1547 
Dimensões- 20mx 9m x4m 
Técnica- Instalação multimédia-

madeira, papel, grafite, 
sensores, feixos de luz e 
software específico. 

Data- 2000/01 

O trabalho prático resulta de um processo de 
investigação teórica. Poderia ter escolhido desenvolver 
um trabalho prático onde aplicaria os conhecimentos 
que adquiri no Mestrado de Artes Digitais-Multimédia 
ao longo de estes últimos dois anos, concretizando um 
objecto interactivo, por exemplo. 

Pode parecer estranho que depois de dois anos a 
frequentar um mestrado com uma componente prática 
muito forte, a minha tese tenha resultado num trabalho 
teórico cuja reflexão deu origem ao trabalho prático, 
onde apenas apresento imagens.que simulam o espaço 
que me propus trabalhar, não pretendendo porém que 
este seja encarado como uma experiência 
demonstrativa de uma investigação teórica. 

Tendo tido já a posibilidade de produzir trabalho 
profissional na área dos multimedia, utilizando a 
informação recolhida neste mestrado de que por 
exemplo saliento a produção de CD-rom(s), de páginas 
web e de espectáculos multimedia para instituições 
culturais, aproveitei este espaço a que se chama 
dissertação para exactamente dissertar sobre algumas 
problemáticas desta área, e de propor um projecto de 
uma possivel instalação como trabalho prático. 

0 trabalho prático coloca em paralelo duas 



questões que me parecem pertinentes no que diz 
respeito às duas práticas do desenho, sendo portanto 
demonstrativo de uma situação, e não um resultado 
conclusivo. 

Pelo facto de ter uma formação em Artes Plásticas 
- Pintura, e ter continuado a estudar tecnologias que 
me deram acesso a novos meios de expressão, senti 
necessidade de fazer um balanço de toda aprendizagem 
que venho a desenvolver desde a Faculdade de Belas 
Artes até à Escola das Artes da Universidade Católica. 
Acho que este momento funcionou como um momento 
de reflexão, onde pensei sobre o que tinha aprendido, 
e o que poderei fazer com essa aprendizagem. Sinto 
que esta aprendizagem se consolidou de maneira a que 
ambas as práticas possam interagir como um só 
conhecimento. 

Foi deste processo reflexivo que a concretização 
do trabalho teórico /prático surgiu. Pelo facto de a 
minha dissertação se concentrar no estudo dos 
metodologias e processos em ambas as práticas, a 
prática digital e a prática analógica, no que diz 
respeito à concretização de trabalhos artísticos, limitei 
a apresentação da minha proposta prática apenas a 
desenhos. Estas representam a procura do objecto, 
segundo caraterísticas formais e construtivas, 
recorrendo para isso a desenhos rápidos (esquissos), 
feitos a lápis ou esferográfica sobre qualquer suporte 
de papel, desde a toalha da mesa do restaurante até 
ao bloco de desenhos. Numa fase em que o objecto já 
existia formalmente recorri ao desenho digital, 
realizado com um software 3D, que permitiu uma 
visualização mais próxima do objecto final. Aí, já se 
prevê o estudo da iluminação, do espaço físico utilizado 
por pessoas, assim como a simulação dos resultados que 
poderemos obter com os movimentos dos corpos que 
irão habitar esse espaço. 



Primeiro senti necessidade de pensar e reflectir 
sobre as tecnologia digitais, quais as suas metodologias, 
práticas e estratégias na realização de um trabalho 
artístico. Por leccionar a cadeira de desenho, de há 
dois anos a esta parte, no ensino superior, e ser 
confrontada com questões que têm que ver com a 
introdução do computador como mais uma ferramenta 
na prática do desenho dito tradicional, achei que seria 
altura de aprofundar questões que foram surgindo em 
ambas as práticas. 

A concretização do trabalho resultou de um 
trabalho de uma investigação teórica- prática, que se 
desenvolveu ao longo do tempo com o apoio dos 
coordenadores Prof. Pintor Mário Bismarck (Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto), coordenador, 
e o Prof. Anthony Esquivel(Escola das Artes da 
Universidade Católica Portuguesa), co-orientador. 
Assim, a parte prática teria a forma de instalação, se 
as condições o tivessem permitido. Como tal não foi 
possível será proposta a sua apresentação em forma 
de memória descritiva com apoio de imagens realizadas 
em computador (imagens 3D), como também de alguns 
esquissos feitos a lápis sobre papel. 

Porquê o suporte instalação? 
Será melhor começar por redefinir que de uma 

forma geral, a ideia de instalação onde os meios e 
tecnologias da imagem audiovisuais constituem um 
elemento essencial. Talvez o termo instalação 
multimédia seja mais preciso e clarificador. 

Neste projecto o suporte é mais do que essencial 
no desenvolvimento do conceito, daí que o suporte 
tenha que abarcar o próprio corpo humano, visto este 
estar para o espaço assim como o "rato" está para o 
monitor. É com ele que produzimos a interactividade 
com a obra, é com ele que decidimos por este ou aquele 
percurso. 



A instalação é por excelência uma forma artística 
metafórica. É o desdobramento no espaço de diversos 
elementos: objectos, imagens, sons, textos, etc. 
Cumpre um papel agregador, mais ou menos óbvio, 
que é o de criar uma cenografia que quer ser habitada 
e navegada pelo observador 

Os nossos movimentos, a pressão do nosso corpo 
afectariam o suporte deixando duas possibilidades de 
registar o movimento produzido pelo nosso corpo. Não 
se poderá falar de desenho, no sentido em que o 
desenho vai além da ideia de um registo resultante de 
um gesto. 0 desenho de que falamos ao longo da 
dissertação pressupõe o conceito de desenho como uma 
forma de conhecimento. Assim sendo, na aplicação 
prática limitaremos-nos a um resultado gráfico, sem 
pretensões de se falar em desenho. 

0 nosso corpo vai ser o responsável da acção. Pôr 
em paralelo as duas práticas enfatizando os problemas: 
corpo/marca e corpo/tempo. 

Assim, teremos um espaço com uma entrada e 
uma saída predefinidas, que obrigam as pessoas a 
percorrerem a totalidade da sala. Todas as paredes 
serão de cor branca, e o chão será um bloco gigante de 
folhas de papel. Para substituir o "lápis" do desenho 
analógico primeiro havia pensado num pó que se colaria 
aos pés e assim riscaria o suporte do chão, mas com o 
andar o pó não seria suficiente para percorrer todo o 
espaço. A solução será os usufrutuários da obra calçarem 
uns sapatos feitos de grafite, permitindo assim um 
registo contínuo. 

Por outro lado, no que diz respeito à pratica digi
tal teríamos sensores colocadas estrategicamente na 
sala traduzindo o movimento do corpo em elementos 
gráficos sobre a forma de feixos de luz, que seriam 
projectados na parede. Introduzindo a questão das pre-
-definições, programação, velocidade, os registos digi-



tais seriam projectados nas paredes ern tempos dife
rentes. Isto é, simetricamente estariam a ser 
projectadas numa parede, em tempo real as imagens 
resultantes dos movimentos do corpo, na parede simé
trica seria projectada a mesma imagem com 
desfazamento de tempo, permitindo aos utilizadores a 
visualização dos seus próprios movimentos em forma 
de registo gráfico. 

Com este trabalho pretende-se que os " visitan
tes" sintam presente, o confronto entre as duas 
tecnologias no que diz respeito à produção de registos 
gráficos. Esse confronto e os resultados que dele advêm, 
serão a motivação para a participação dinâmica de 
quem visita este espaço. Estimular os usufrutuários a 
entrarem no traço dos seus próprios desenhos, é o 
objectivo pretendido com este trabalho. 



síntese das fontes de informação 

Quando iniciamos o trabalho de levantamento, ele
gemos as fontes de informação ditas "tradicionais", que 
se encontram publicadas na sua maioria em livros, te
ses, revistas, jornais, artigos e catálogos. Não quise
mos, no entanto descurar as fontes de informação en
contradas na internet onde encontramos alguma da in
formação de que necessitamos para o desenvolvimento 
desta dissertação. 
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