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Abstract:
The project presented in this report intends to investigate and explore 
the images of the undefined in the context of drawing and engraving. 
It is about the things that escape us, whilst escaping us. This gap that 
defines the delay of our own understanding, which in some phenomena 
separates us from them, can be compared to the figure of a veil, to the 
procedure of the unveiling, and that implies exploring the conditions that 
define the contact with what we have before us, the intermediate surfa-
ces that intervene there. The exercises of direct observation were inten-
ded to cultivate the pleasure of delay, the quiet fatigue of inspecting the 
subject: the concrete distance of drawing, the full path from where the 
eye stops to where it resumes.

The notions of potentiality found in the text were based on “Bartleby” by 
Herman Melville, Agamben’s reflections on this tale, and also from fic-
tion by Jorge Luís Borges.

Drawing and Printmaking are used, in the context of this investigation, 
as tools to study the perplexity of perception, exploring in it the circums-
tances that characterize the direct observation and the construction of 
images in plen air, recording the contingencies of attention, the oscilla-
tions of curiosity and the ability to grasp the complexity of the theme. 
Frequently the moments of greater foresight are a consequence of wan-
dering movements that begin by surrounding the subject, approaching 
and moving away from it.

Drawing and Etching from nature, under the necessary conditions of 
execution, and the character of romantic expedition that they entail, are 
central subjects here. Taking into account the technological procedures 
of some engraving processes, the workshop methods and protocols 
have been revisited (and adapted and developed, within certain limits) 
in order to make this practice possible outside the workshop context. 
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Resumo: 
 
O presente projecto pretende investigar e explorar as imagens do indefi-
nido no contexto do desenho e da gravura. O trabalho debruça-se sobre 
as coisas que nos escapam, enquanto elas nos escapam. Esse intervalo 
que define a demora da própria compreensão, que nalguns fenómenos 
nos separa deles, pode comparar-se à figura de um véu, ao procedimento 
da desvelatura, e que implica pensar as condições que definem o contac-
to com o que temos à nossa frente, as superfícies intermédias que ali se 
interpõem. Pretendeu-se, nos exercícios de observação directa, cultivar o 
prazer da demora, a canseira tranquila de perscrutar o assunto: a distân-
cia concreta de desenhar, o percurso total de onde o olhar se resume e 
onde se detém. 

As noções da potência que se encontram no texto foram pensadas a partir 
de “Bartleby” de Herman Melville, das reflexões de Agamben sobre esse 
conto, e também a partir de algumas das ficções de Jorge Luís Borges. 

O Desenho e a Gravura são utilizados, no contexto desta investigação, 
enquanto práticas de estudo da perplexidade da percepção, exploran-
do-se nela as circunstâncias que caracterizam a observação directa e a 
construção de imagens do natural registando as contingências da aten-
ção, as oscilações da curiosidade e a capacidade de apreensão da com-
plexidade do tema. Frequentemente os momentos de maior clarividência 
são consequência de movimentos errantes que começam por rodear o 
assunto, aproximando-se e afastando-se dele. 

O trabalho do desenho e a gravura do natural, sob as condições de exe-
cução a que esse exercício obriga e contaminados por um carácter de ex-
pedição romântica que ele comporta, constituem aqui assuntos centrais. 
Tendo em conta os procedimentos tecnológicos de alguns processos de 
gravação, foram revisitados (e adaptados e desenvolvidos, dentro de cer-
tos limites) os métodos e os protocolos oficinais de forma a tornar possível 
esta prática fora do contexto da oficina.  

Palavras-Chave:

Deambulação

Maravilha/Espanto

Indefinido

Percepção, 

Desenho

Gravura do Natural
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Na pintura de Caspar David Friedrich Mulher à janela, a per-
sonagem fita a paisagem exterior num exercício de contem-
plação comum às representações românticas (Rosenblum, 
1993). A posição de observação da figura central é exemplo 
do encanto romântico pela imensidão da Natureza por se 
entender como criação divina. Esta imagem serve aqui um 
propósito: iniciar a discussão dos processos de observação e 
percepção que instigaram o desenvolvimento do projecto que 
se relata adiante. 

No desenvolvimento do trabalho, a discussão da condição de 
observador, considerados os limites do Corpo e da Razão, foi 
sendo conduzida pela minha curiosidade sobre as hesitações 
da percepção e os seus limites. 

As primeiras questões ligadas ao processo de observação-
-em-si dedicam-se sobretudo a uma ideia: a maravilha do 
que nos escapa, sobretudo aquelas questões associadas ao 
mundo natural. Como é que o corpo e os sentidos recebem 
e processam informação? Que elementos se intersectam no 
processo de observação? Quais os limites da nossa percep-
ção? Quais são as características desse espaço de incom-
preensão? 

O desenvolvimento do trabalho no Desenho e na Gravura 
tornou necessária a análise de algumas possibilidades e con-
dições de representação sobre as incertezas da observação. 
Como é que a incerteza se revela? Como é que se representa 
o indefinido (sendo a representação, por natureza, definida)? 
Como se desenha o que não tem contornos precisos? Ou o 
que possui vários contornos? Que contributos tem a represen-
tação do natural para a experiência dos limites da percepção?

A figura que observa, assombrada, protagonista de muitas 
das composições de Caspar David Friedrich1, torna evidente a 
curiosidade e inquietação que a imensidão do mundo natural 
provocava no período Romântico. O confronto com a infini-
dade das paisagens terá animado a curiosidade e o espírito. 

Figura 1  Caspar David Friedrich: Mulher à 
Janela, 1822. Óleo s/ tela, 73 x 44 cm. Alte 
Nationalgalerie, Berlim.

1 São exemplo: O monge à beira-mar, 1808-1810; óleo sobre tela, 
110 x 171.5cm; Palácio de Charlottenburg, Berlim. E, Mulher diante 
da aurora, 1818; 22 x 30cm, óleo sobre tela; Museum Folkwang, 
Essen.

Para lá da representação das figuras absorvidas na admiração 
da Natureza, também no início do século XIX se produziram 
obras cuja imagem é resultado da agitação dos sentidos, a 
figura dominada pela maravilha seria o próprio artista – as 
obras de J. M. William Turner são exemplo disso.2

A diferença entre a insólita calma das figuras que observam, e 
a agitação dos gestos que transparecem nas representações 
de fenómenos naturais de Turner (os mares conturbados ou 
os vulcões em erupção), aponta dois temas: a representação 

da admiração pela Natureza por representação de figuras na 
posição de observador, inquiridor, reflexo da curiosidade ro-
mântica; e a representação das propriedades avassaladoras 
e maravilhosas da Natureza em si. Os dois são formas de 
explorar e registar o processo de observação. Neste projecto 

o trabalho desenvolveu-se à volta das consequências da ob-
servação e da percepção no desenhador/gravador e não na 
representação e estudo de figuras que observam.

Em A Varanda de Édouard Manet são três as figuras que ad-
miram o exterior, mas aqui o observador do quadro não vê o 
que as duas mulheres e o homem vêm – pois todos eles estão 
representados de frente, havendo apenas acesso ao interior 
da casa.  Mais a mais, nenhumas das três figuras centrais se 
relaciona entre si, parece que cada um está imerso no que o 
rodeia. Mas como não vemos o que vêm, fica-nos a impressão 
de que eles, ainda que fitem o exterior, possam também estar 
a meditar sobre os seus próprios desassossegos. O conflito 
entre os estímulos exteriores e a introspecção, o concurso 
entre os pares exterior/interior ou fora/dentro é palpável nesta 
obra.3  A condição de observador à janela, este lugar da jane-
la, traduz muitas vezes uma observação distraída.4 Talvez um 
estado de admiração e análise intrigada sobre o que está lá 
fora. A proximidade com a matéria que se manteve no desen-

Figura 3 Édouard Manet: A Varanda, 1868. 
Óleo s/ tela, 170 x 124 cm. Musée d’Orsay, 
Paris.

Figura 2 J. M. William Turner: Navio na 
tempestade, 1823-26. Grafite e aguarela s/ 
papel, 24.1 x 30 cm. Tate, Londres.

2 Cf. Joseph Mallord William Turner, Sun Setting over a Lake 
c.1840; óleo sobre tela, 91.1 x 122.6 cm; Tate, Londres; e, Joseph 
Mallord William Turner, Norham Castle, c. 1845; óleo sobre tela 
90.8 x 121.9cm; Tate, Londres.

3 (Carr-Gomm, 1992)
4 Talvez o termo mais adequado seja abstraída, alheada. No caso, 
alheada do conjunto de personagens que rodeia e abstraída ou pela 
paisagem que não vemos ou pelos desassossegos interiores a que 
também não temos acesso.
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volvimento do trabalho tem também que ver com esta condição de obser-
vação distraída, entretida, absorta. O contacto físico, demorado e íntimo 
com os materiais, e as atmosferas dos espaços em que essa relação se 
produz, vão envolvendo o corpo e a razão, cultivando a curiosidade.

Na exploração e estudo do desenho e da gravura por observação directa, 
no registo imediato do que temos perante, fui muitas vezes confrontada 
com a dificuldade em perceber o motivo. Desta dificuldade, a experiência 
dos limites da percepção, resultou o principal tema deste projecto.

A orientação e o desenvolvimento do trabalho foram conduzidos na reve-
rência pela Natureza, no interesse pelo carácter atmosférico das repre-
sentações, das paisagens tempestuosas e dos fenómenos naturais, e nas 
representações do indefinido, do desconhecido, ou do vazio. Tratou-se de 
um confronto com aquilo que nos transcende. Ora na escala, por ser mui-
to maior ou muito mais pequeno do que aquilo com que a dimensão do 
nosso corpo se consegue relacionar; ou o que nos ultrapassa em comple-
xidade ou síntese, por não compreendermos ou não conhecermos a sua 
composição e estrutura.

O Desenho foi um espaço privilegiado de exploração do incerto, já que 
as suas ferramentas permitem acompanhar e registar as aproximações e 
fracassos da percepção. O carácter non finito dos esboços e esquissos, 
a sua imagem vacilante, composta de várias linhas hesitantes que justi-
ficou em tempos a sua reclusão a exercício transitório, é parte principal 
desta reflexão associada aos conceitos de potência desse espaço vazio 
da indefinição. Na sua tentativa de aproximação às configurações, com-
portamento e propriedades de um assunto incerto e indefinido, o Desenho 
é um recurso privilegiado de recolha e de registo de informação, de conju-
gação de dados e de projecção de hipóteses de definição.  

A par disto, o desenho atmosférico e as representações de fenómenos 
naturais foram aguçando, no trabalho, a vontade deste se acercar ao im-
perceptível ou transcendente. 

A prática en plein air, a pintura, o desenho, e a gravura do natural, capa-
zes de responder de imediato aos estímulos dos sentidos face à paisa-
gem instigaram muitos artistas da época a expedições. A Escola de Bar-
bizon e as obras inspiradas na Floresta de Fontainebleau, foram recurso 
imagético e tecnológico sobretudo para o estudo das condições da Gra-
vura do Natural e para a recuperação dos procedimentos técnicos adapta-

dos ao contexto exterior. Nomeadamente as gravuras de Charles François 
Daubigny, a obra de Francis Seymour Haden e o manual Sketching from 
Nature de Tristam J. Ellis5.  A empatia gerada no confronto com o motivo 
que se desenha corresponde à vontade de captar as coisas que nos es-
capam enquanto elas nos escapam. Neste sentido, o volume fundamental 
que constitui o trabalho prático apresentado no contexto desta dissertação 
foi produzido do natural.

Sobre a representação do indefinido, e voltando a Friedrich (1774-1840), 
vale a pena atentar às qualidades quasi-religiosas das representações 
do período Romântico. (Rosenblum, 1993) O entendimento da paisagem 
natural como uma extensão do criador, como uma parcela da construção 
divina, e a utilização de uma linguagem simbolista e alegórica, explica a 
projeção de propriedades humanas na paisagem. John Ruskin, umas dé-
cadas mais tarde, introduz o exemplo da concepção grega dos deuses e 
da sua mais serena descrição do que nos ultrapassa. O autor, comparan-
do uns versos de John Keats, sobre o mar, com as palavras de Homero 
avança essa distinção da ponderação clássica: “Homero tinha sentimen-
tos sobre o mar; uma fé na sua animação mais forte que a de Keats. 
Mas essa sensação de que algo aí vivia, Homero considerava como uma 
entidade abstracta, o Poder do Mar. Ele nunca diz que as ondas se enfu-
recem, ou que estão ociosas. Diz que há algo em, e maior do que, as on-
das, que se enraivece e torna ocioso, e a isso chama um deus.”6 Ruskin 
estende-se sobre a Mitologia Grega atentando no peso da Razão sobre 
as inquietações da existência. 

Este procedimento de antropomorfização, esta operação que passa por 
atribuir propriedades humanas a fenómenos ou elementos que não com-
preendemos, tal como é descrita por Thomas Cole7, é indicativa dos cons-
trangimentos da percepção e da leitura das formas naturais por tentativas 
de aproximação à nossa condição para as percebermos melhor: a “patéti-
ca falácia” que descrevia Ruskin.
5 (Ellis, 1883)
6 trad. livre. Cit original: “Homer had some feelings about the sea; a faith in the 
animation of it much stronger than Keats’. But all this sense of something living 
in it, he separates in his mind into a great abstract image of a Sea Power. He 
never says the waves rage, or the waves are idle. But he says there is somewhat 
in, and greater than, the waves, which rages, and is idle, and that he calls a god. 
(Ruskin, 1906, p. 179)
7 “Treading the mosses of the forest, my attention has often been attracted by the 
appearance of action and expression of surrounding objects, especially of trees. 
I have been led to reflect upon the fine effects they produce, and to look into the 
causes. They spring from some resemblance to the human form. (Cole, 1856, p. 
65)
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(...) na medida em que é uma falácia, é sempre o sinal de um estado men-
tal mórbido, e comparativamente fraco. Mesmo no profeta mais inspirado, 
é um sinal da incapacidade da sua visão ou pensamento humanos em su-
portar o que lhe foi revelado.8 (Ruskin, 1906, p. 176)

Nesta citação de Ruskin torna-se explícita a relação dos limites da per-
cepção com o fragmento, nomeadamente no que toca à nossa relação 
com a imensidão da Natureza. A necessidade de fragmentar e entender 
o mundo por partes, organizando-o segundo determinada ordem é ele-
mentar para pensar os processos, também fragmentados, que servem de 
ferramenta tecnológica para representar o assunto. A Gravura e o Dese-
nho do Natural são práticas com procedimentos técnicos divididos, onde 
se percebe o motivo que se representa pelas partes e pelo todo de forma 
errante, com interrupções e percalços. A natureza dos resultados deste 
trabalho são aliás metáfora dessa percepção fragmentada: as gravuras e 
os desenhos que resultaram desta investigação configuram uma espécie 
de atlas.9 

Na incapacidade de apreender a infinidade da Natureza, esta ideia de 
atlas que vai enunciando várias noções e imagens ajuda à aproximação 
do que nos ultrapassa. O exercício de evocação de algumas propriedades 
de uma coisa indefinida permite o acerto da comunicação10 (Eco, 2009). 

A imensidão da Natureza, o desconhecido que ela comporta, pode tam-
bém ser confundida com o vazio. Nem o todo, nem o vazio, são conceitos 
fisicamente tangíveis ou perceptíveis, um e outro ultrapassam as nossas 
noções de escala ou dimensão (condicionadas pelo nosso próprio tama-
nho). A fabulação sobre o vazio, a obscuridade do que não se conhece vai 
incitando a curiosidade e a imaginação a congeminarem hipóteses contra-
riando a possibilidade de algum espaço estar efectivamente vazio, vácuo. 
Acrescenta-se à reflexão do indefinido, (1) a incapacidade de conceber o 
todo sem o fragmentar e enumerar as suas partes; e (2) a resistência em 
conceber o nada, a ausência de conteúdo. 

8 trad. livre. Cit original: “(…) so far as it is a fallacy, it is always the sign of a 
morbid state of mind, and comparatively of a weak one. Even in the most inspired 
prophet it is a sign of the incapacity of his human sight or thought to bear what 
has been revealed to it.” (Ruskin, 1906, p. 176)
9 “forma de saber destinada a recolher, em imagens, a dispersão – mas também 
a secreta coerência – da totalidade d nosso mundo.” (Didi-Huberman, 2013, p. 
86)
10 “A razão pela qual se fazem listas práticas é óbvia. Mas porque é que se 
fazem listas poéticas? (…) porque não é possível enumerar algo que escapa à 
nossa capacidade de controlo e denominação” (Eco, 2009, p. 117)
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A redação deste relatório tornou necessária uma reflexão e uma organi-
zação dos conceitos e das inquietações que gravitam em torno do meu 
trabalho. Neste capítulo tentam-se enunciar as problemáticas que conse-
gui identificar nesse processo. O tratamento do tema do indefinido, por 
natureza vago, e com nuances difíceis de fixar, ditou que a própria escrita 
fosse algo errante e difusa. Os enunciados propostos abaixo pretendem 
tornar inteligíveis esses fragmentos, de maneira a se obter assim um 
enquadramento geral do desenvolvimento do trabalho. A ordem da apre-
sentação não corresponde inteiramente à deambulação que caracterizou 
a realização do trabalho – e que foi mais caótica. Ela permite, contudo, 
elaborar e desenvolver as problemáticas em jogo. 

Os capítulos apresentados configuram uma lista que se poderia desdo-
brar em capítulos, como uma lista que se pode estender até à exaustão. 
Numa primeira fase considera-se o indefinido no contexto dos limites da 
nossa percepção e analisam-se ali as narrativas e imagens projectadas 
sobre esse intervalo de compreensão. Nos três subcapítulos seguintes as 
inquietações são mais aproximadas dos contextos disciplinares em que 
se desenvolveu o projecto, nomeadamente as questões de visibilidade e 
os constrangimentos e metamorfoses explorados a partir da figura do véu. 
Bem como a experiência da dúvida no desenho. O permanente exercício 
de especulação e verificação de hipóteses descreve uma deambulação 
que replica a deambulação das projecções da imaginação. A reflexão 
sobre os intervenientes e as condicionantes que negoceiam e definem o 
contacto entre duas coisas cruza-se aqui com o entendimento do espaço 
entre como espaço de potência. 

As necessárias operações de fragmentação das coisas para as podermos 
aproximar do nosso tamanho e da escala da nossa compreensão impli-
cam a oscilação entre o detalhe, as formas principais e a forma total do 
assunto. Essas aproximações e afastamentos da percepção são regista-
dos no Desenho e na Gravura e descrevem a distância física que com-
prova os limites da percepção e a incapacidade de absorver tudo o que é 
revelado duma vez. É esta é a função imprescindível do véu.

A. Breve enquadramento conceptual
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a idéia obscura, quando corretamente transmitida, deve ser mais estimu-
lante do que a clara. É a nossa ignorância das coisas que causa toda a 
nossa admiração, e excita sobretudo as nossas paixões. (…)1  
(trad. livre de Burke, 1823, p. 81)

Edmund Burke, na Investigação Filosófica Acerca da Origem das Nossas 
Ideias do Sublime e do Belo (1ªed. 1757) sugere que o carácter obscu-
ro, indefinido ou desconhecido das coisas, move mais o observador que 
aquilo que é (ou está) determinado com clareza. A agitação e o tumulto 
provocados pela incerteza são substancialmente mais provocadores. O 
entendimento que o confuso anima e estimula mais a nossa percepção 
sugere que a experiência do sublime e da maravilha (ou espanto) pode 
decorrer mais frequentemente do confronto com circunstâncias difíceis de 
perceber. Em concordância com esta consideração, a perseguição das 
manifestações desse indefinido, a admiração pelo instável, estimulam o 
encanto dos momentos suspensos de indagação e especulação.

O indefinido está determinado pelos limites da nossa percepção. Nessa 
fronteira, construímos explicações e representações daquilo que não co-
nhecemos ou não percebemos para o justificar ou, pelo menos, para nos 
sossegar face à ameaça do que não conseguimos alcançar e dominar. 
A confusão convoca cautela. Muitos mitos resultam desses limites. No 
quadro da análise das representações do mito podemos, a título de clarifi-
cação, referir alguns casos exemplares, como as pinturas das tumbas no 
Antigo Egipto, assim como os Capítulos do dia-a-dia ou Livros dos Mortos 
que serviriam de guia aos defuntos para lidarem com a sua imaginada 
nova circunstância. Estas imagens merecem referência até porque nos 
avisam para o cuidado e reverência com que esta civilização entendia o 
espaço vago do Desconhecido. A reflexão sobre estes objectos foi, natu-
ralmente, limitada, tendo eu experimentado maior facilidade em tratar a 
problemática no contexto das concepções religiosas do Ocidente. 

A ficção sobre o Jardim do Éden, o descanso com a natureza e os seus 
prazeres é explorado em várias ocasiões. As mais irreverentes vão suge-

1. Indefinido

1 Cit. Original: “the obscure idea, when properly conveyed, should be more affec-
ting than the clear. It is our ignorance of things that causes all our admiration, and 
chiefly excites our passions. (…)” (Burke, 1823, p. 81)

rindo imagens para o Estranho, infringindo com extravagância 
as normas do conhecido. O Jardim das Delícias de Hierony-
mus Bosch (c. 1500 Museu do Prado: Madrid) e A Alegria de 
Viver de Henri Matisse (de 1905-06 Barnes Foundation: Fila-
délfia) são dois exemplos distantes no tempo, mas que apesar 
das intenções e características que os distinguem, sugerem 
hipóteses de representação das paisagens idílicas que preen-
chem o imaginário europeu sobre a vida para além da morte. 

A origem destas narrativas, isto é, o seu carácter verdadeiro 
e factual não é relevante nesta análise, o que se pretende ci-
tar aqui é a capacidade de especulação: o que poderia ser. 
Estas narrativas e imagens são muitas vezes construídas à 
nossa semelhança ou, pelo menos, aproximam-se de nós 

o suficiente para que as possamos reconhecer e comunicar 
as propriedades e características que julgamos identificar no 
assunto - ainda que seja realmente impossível fixá-lo numa 
definição. Os desenhos de Leonardo Da Vinci sobre a água 
parecem ser feitos no sentido de investigar e compreender os 
vectores de força do seu movimento, as direcções e contra-
-direcções (correntes e contra-correntes), tudo isto pensando 
um objecto cuja configuração é mais próxima e familiar, mais 
facilmente observada, com uma escala mais fácil de dominar 
e perceber - e estabelecendo analogias visuais, como com os 
caracóis do cabelo e da barba.2  Esta operação é também ci-
tada no capítulo seguinte associada à reflexão de John Ruskin 
sobre esta questão. É nesse limbo do dúbio que se pretende 
trabalhar, produzindo imagens daquilo que nos persegue ou 
que queremos perseguir, reagindo ao que vemos ou achamos 
que vemos. 

As narrativas mitológicas, para além da sua capacidade de 
suscitar fantasias sobre o que não conhecemos, reflectem 
concepções do Tempo que contribuíram para o aprofunda-
mento desta problemática no presente trabalho. Como refere 
Mircea Eliade, “O mito conta uma história sagrada, relata um 
acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fa-
buloso dos ‘começos’” (Eliade, 1989, pp. 12-13). Com recurso 

Figura 4 Henri Matisse: A Alegria de Viver, 
1905-06. Óleo s/ tela, 238,1 x 174 cm. Bar-
nes Foundation, Filadélfia.

2 Velho Sentado num Afloramento Rochoso, Visto de Perfil Voltado 
Para a Direita, com Estudos Sobre Água, c. 1510-1513. Pena e 
tinta, 15.2 x 21.3 cm. Windsor Castle, Royal Library.
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a entidades divinas ou atribuindo qualidades divinas a objectos ou ritos, 
estas criações culturais idealizam o mito do Início (a Origem). Mesmo nos 
entendimentos circulares do tempo, esse início representa sempre uma 
espécie de pureza que se pretende recuperar. A curiosidade sobre o tem-
po mítico da origem incita ficções sobre esse instante primeiro e cultiva 
uma admiração pelo estado natural/original/imperturbado das coisas.3 

Os conceitos de repetição e do retorno, e da procura incessante e intermi-
nável do essencial, da síntese, da matriz que rege o que existe, ainda que 
aparentemente paradoxal, faz parte da reflexão sobre a resolução do in-
definido. Não conseguimos perceber o mundo se não por em partes, mas 
pressentimos uma unidade no que existe. O carácter uno das circuns-
tâncias e a vontade de representar a sua atmosfera são exemplo de que 
parece haver uma coordenação, um acordo universal para que tudo faça 
sentido. Uma ordem para nós indecifrável e impossível de articular. Como 
a organização dos volumes na descrição da Biblioteca de Babel de Jorge 
Luís Borges: “A Biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajor a 
atravessasse em qualquer direcção, comprovaria, ao fim dos séculos, que 
os mesmos volumes se repetem na mesma desordem (que, reiterada, 
seria uma ordem: a Ordem)” (Borges, Ficções, 1969, p. 94). Esta Bibliote-
ca, depositária de todos os livros, de tudo e do seu contrário, serve para 
pensar a constante e interminável incerteza, e sugere a fragmentação do 
mundo, ainda que se entenda como uma entidade una.

A análise da eternidade e do tempo sucessivo de Borges (Borges, 1999), 
a sua exposição da problemática do presente pela nossa inabilidade para 
o conceber e articular; a utilização regular de estruturas narrativas que se 
dividem e subdividem até ao infinito parece defender a fragmentação do 
mundo como necessária para a compreensão da sua totalidade. “Se nos 
mostrassem o ser de uma só vez, ficaríamos aniquilados, anulados, mor-
tos. (…) A eternidade permite-nos realizar todas essas experiências de 
um modo sucessivo. Temos dias e noites, horas e minutos; temos a me-
mória, temos as sensações actuais e logo temos o porvir, um porvir que 
ignoramos a forma, mas que pressentimos ou tememos. (…) A totalidade 
do ser é para nós impossível. Assim, é-nos dado tudo, mas gradualmente” 
(Borges, 1999, p. 210). Talvez que a experiência do momento, a tentativa 
de imersão em determinado motivo, nas suas configurações e ordem in-

3 esa persecución de lo sobrenatural sería desviada hacia la observación de la 
propia naturaleza, cada una de cuyas manifestaciones, desde la flor silvestre 
más común hasta la más singular cumbre montañosa, podía ofrecer una intuición 
de la divinidad (Rosenblum, 1993, pág. 223) 

terna, permita contrariar esta forma de viver sucessiva. A incapacidade de 
se estar onde se está, quando se está, parece travar a experiência total 
do presente, e talvez do sublime. Esta imagem implica a fragmentação 
das coisas, fragmentação essa que, de tão recorrente, parece ser impres-
cindível para a concepção e a reflexão sobre estes assuntos transcenden-
tes – e para a sua representação.

Estas considerações, associadas ao Espelho que Foge de Giovanni Pa-
pini4, provocam a vontade de pensar o presente de forma mais profunda. 
A condição de observador absorto e os desenhos de motivos difíceis de 
definir e contornar, são estudados neste projecto como forma de aguçar 
a sensibilidade para essa tarefa de conceber a experiência do momento 
em que se está. A questão será pois: Pode-se fazê-lo sem projectar o mo-
mento seguinte?5 

O Fantástico é um tema que se junta a esta nossa reflexão por permitir 
ficcionar os conceitos do insólito, e do estranho. Ele é, neste sentido um 
desvio de uma ordem estabelecida, qualquer que seja: “Tanto um método 
de explicação maravilhoso, irracional, em que tudo é possível, como um 
sistema racional admitem igualmente o fantástico como momento crítico 
e como factor de perturbação” (Bentler, 1992, p. 102). É uma estratégia 
de narrativa que contorna (no sentido de ultrapassar) a incapacidade de 
definir alguma coisa, e por recurso a alegorias, metáforas ou criação de 
elementos sobrenaturais consegue explicar aquilo que nos escapa. 

A eficácia da comunicação será então corresponderá então à eficácia 
da evocação, ao reconhecimento das coisas na imagem. Disto nos fala 
Bentler, quando refere que Platão afirma que:

“(…) uma imagem que seja conforme em tudo e por tudo com o modelo 
já não o é, perde o seu estatuto de imagem; uma imagem, para ser ima-
gem, não pode «reproduzir tudo tal e qual aquilo que imita». Nada, em 
suma, se pode representar na plenitude e acabamento das suas proprie-

4 “E descobrirão esta coisa tremenda; que o futuro não existe como futuro, que 
o futuro é apenas uma criação e uma parte do presente, (…) só os demónios se 
podem rir friamente da vossa corrida rumo ao espelho que foge!” (Papini, 2007 
[1992], pp. 21-22)
5 “Pense, cavalheiro, pense na grandeza do progresso que se cumpre diante 
dos nossos olhos – no progresso que transporta os homens do passado para o 
futuro, do que já não é para o que ainda não é, do que se recorda para o que se 
espera” (Papini, 2007 [1992], p. 16)
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dades (…) O imitar, no sentido de «fazer imagens de», não consiste em 
reproduzir, no sentido de «duplicar». (…) Não há oposição entre imitação 
«perfeita» e imitação «imperfeita», no sentido em que a imitação perfeita 
já não é imitação, mas sim a própria coisa, ou pelo menos um seu duplo 
absolutamente idêntico e coincidente – finalmente, a única imitação é a 
imperfeita.” 
(Bentler, 1992, pp. 18-19)

Na intenção de representar o Indefinido, “mais do que da semelhança em 
absoluto, se deve falar, como já se disse, de «equivalência»; mais do que 
de «verdade» ou «falsidade» das imagens, deve falar-se da sua funciona-
lidade” (Bentler, 1992, p. 40).

As estratégias para transpor as dificuldades de compreensão tentam es-
tabelecer regras e modelos que, de certa forma, organizem e ordenem o 
que existe e não se compreende.

O Fantástico “dura apenas o tempo duma hesitação”6, tira partido da dú-
vida, do não se saber o que é, da incerteza em definir “isto é isto” - a não 
atribuição de correspondência entre o objecto e o significado. É uma es-
tratégia de narrativa que pode contornar (no sentido de ultrapassar) a in-
capacidade de determinar alguma coisa, e por recurso a alegorias, metá-
foras ou criação de elementos sobrenaturais conseguir explicar aquilo que 
de facto escapa à razão. É um género de desafio à ordem estabelecida, 
ao Normal, ao já Definido (Bentler, 1992). É uma forma de gerar suspen-
se, alguma coisa que continua a gravitar sem se deixar definir. 

É na barreira do não se conseguir dizer o que precisa ser dito, dele ser 
maior que a nossa compreensão, de não se poder conter ou determinar... 
que se gera o encanto. Aquilo que nos transcende tem a maravilha da 
deriva. Na procura de registos de fixação daquilo que é, por natureza, 
difuso e insólito, a utilização da ferramenta do desenho não é válida por 
reproduzir essa realidade, mas por causa da sua virtude na investigação e 
captura do tema.

“Uma coisa é desenhar para representar – e aí sabe-se o que se quer -, 
outra é desenhar para descobrir – aí nada se sabe, nem tão-pouco se de-
senha para se alcançar um resultado, mesmo se este último poder desco-
brir o que estava encoberto.” 
(Faria & Zimbro, 2003, p. 30) 

6 (Bentler, 1992, p. 113)

A representação do indefinido pode ser um exercício de sínte-
se e unidade ou de multiplicação e difusão. 

A estratégia de comunicação do indefinido pode ser pela abre-
viação ao fundamental, o resumo das configurações capitais. 
Aqui são exemplo as figuras modeladas por Waldemar Otto7, 
que descrevem a síntese da Forma com lucidez. Uma omis-
são ponderada como escrevia Philip Gilbert Hammerton8 . 

Por outro lado, a representação do indefinido pode ser feita 
pela enumeração difusa das propriedades do motivo. A figura 
das listas, trabalhada por Umberto Eco9 (Eco, 2009), natural-
mente ambíguas por se poderem multiplicar em ramificações, 
mas que intentam citar as pistas possíveis que pretendem en-
capsular a coisa que escapa. É que as propriedades aciden-
tais de algo, o que está latente10 em si, é infinito.

O indefinido é compreendido assim como expressão do funda-
mental e do ambíguo, da unidade e da fragmentação, do cos-
mos e do caos. A potência e as possibilidades.

“Aquilo que se mostra no limiar entre ser e não ser, entre sen-
sível e inteligível, entre palavra e coisa, não é o abismo incolor 
do nada, mas o raio luminoso do possível.”  
(Agamben, 2007, p. 30)

7 Mulher com pano de ouro (Frau mit Goldtuch), 2008. Bronze 1/12, 
22x7x7 cm.
8 “Some of the most powerful masters of concentration have begun 
by working elaborately, and gradually eliminated unnecessary detail, 
til, by a long labour of thoughtful omission, they arrived at lengght 
at such summary ways of work as best suit the purpose of etching.” 
(Hammerton, 1876, p. 76)
9 “Defronte de algo imensamente grande ou desconhecido, acerca 
do qual ainda não se sabe o suficiente ou nunca se virá a sabê-lo, 
o autor diz-nos não ser capaz de dizer, e portanto, propõe frequen-
temente um elenco como espécime, exemplo, alusão, deixando o 
resto à imaginação do leitor.” (Eco, 2009, p. 49)
10 “latência – um hipotético depósito de sentido – onde algo poderia 
esconder-se para daí voltar a surgir, para poder ressurgir a qualquer 
momento.” (Didi-Huberman, 2011, p. 38)

Figura 5 Mulher com pano de ouro 
(Frau mit Goldtuch), 2008. Bronze 1/12, 
22x7x7 cm.
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No lugar da janela – no sentido em que este é referido na Introdução – 
quando se está a observar o que está para além de nós, tal como quando 
estamos detidos a fitar a vegetação marginal à estrada, não estamos, na 
verdade, propriamente distraídos, estamos concentrados em qualquer coi-
sa da qual não fazemos parte, que nos é exterior. 

O espaço vago que nos separa de alguns fenómenos parece seduzir to-
dos os sentidos para essa contenda que é o desvelar do mistério. Esse 
constrangimento que trava o acesso ao esclarecimento pleno e à expe-
riência total do que existe1 descreve uma espécie de superfície de separa-
ção que é aqui comparável à figura do véu (e da velatura).

Os véus que cobrem o corpo, recorrentes nas representações religiosas 
ocidentais, parecem anunciar a maravilha, com mistério e sedução: confi-
gurando, ainda assim, uma forma de entrever o maravilhoso, uma frincha 
do Ideal. Sobre a virgem em La Madonna dei Garofani (c. 1506-07, Natio-
nal Gallery: Londres), o véu pintado por Raffaello, com limites sinuosos, 
produz uma forma mais sedutora, acrescenta à elegância da virgem a 
leveza e o mistério da transparência do tecido. Esta aplicação da figura do 
véu sustenta o seu carácter mediador do contacto faseado com o que nos 
ultrapassa.

Na nossa exploração, a lógica da reserva na utilização de máscaras, ver-
nizes e outras técnicas de isolamento e protecção de zonas cruza-se com 
a figura do véu. Este cobrir ou proteger de alguma coisa, de forma integral 
ou parcial, está associado à consideração de que o objecto ou zona que 
se protege é preciosa ou encerra o poder da revelação.

Trata-se afinal das condições do carácter sugestivo e estimulante das 
circunstâncias de contacto e das consequências do encontro de duas 
coisas. Ann Hamilton explora este conceito de contacto na sua instalação 
The Event of a Thread (Park Avenue Armory, 2012).2 

2. A imagem da fronteira (véu)

1 Cf. Borges, Jorge Luís Borges: Obras Completas 1975-1988, 1999
2 “The title of the piece The Event of a Thread actually comes from a phrase of 
Anni Albers. In her definition of weaving she talks abouth that a cloth is about the 
event of a thread. A cloth is made by two things crossing and this piece is, then, 
about the possibility of you crossing with the many elements and their associative 
lives.” (Hamilton, Ann Hamilton: The Event of a Thread, 2012)
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Esta camada imperceptível que intercepta a curiosidade, mantém a am-
biguidade das coisas: serve de instrumento de ilusão e disfarce, cultiva 
o segredo para seduzir e manter suspenso (ou em suspense), manter 
latente. O filtro que transfigura o que existe, ora superfície indelével, ora 
nevoeiro denso, ora vazio significante, mistura os contornos e confunde a 
leitura organizada e esquematizada segundo as relações previamente es-
tabelecidas do signo e do significado. 

O que escapa à identificação e atribuição de Nome e Significado abre 
um espaço fundamental de sugestão que denuncia as possibilidades de 
determinação do assunto. Esta irresolução relaciona-se com os limites da 
percepção, sobretudo, com as fronteiras da visibilidade, e com as fanta-
sias da imaginação que aproveitam o espaço inexplorado. A vastidão das 
hipóteses suspende a definição e justifica o encanto do ambíguo. A am-
biguidade das coisas, aquilo que pode ser uma e outra coisa; a inexistên-
cia de fronteiras oferece uma imagem que não está definida, que não se 
circunscreve, que não se faz terminar (Agamben, 2007). O despertar da 
dúvida, do inquietante e insólito cria um ambiente de perplexidade. 

Os exercícios que foram desenvolvidos pretenderam estreitar a distância 
que separa o assunto do inquiridor, ou quiçá aproveitar a extensão de 
hipóteses dessa distância. O desenho e a gravura do natural foram estra-
tégias para acercar-se aos motivos de inquietação e pensar esse espaço 
do entre, abrindo um novo leque de questões, potencialmente férteis: O 
que é que ficou no espaço entre? O que é que foi afinal registado como 
contacto físico? Que coisas que se perderam na negociação da marca? O 
que se esconde? O que se revela?
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O dilema do acesso, ou melhor, dos limites do acesso ao que existe, é 
uma problemática que pode ser também discutida no âmbito da História 
do Desenho: os desenhos escondidos.1 Esta é uma espécie de condição 
invisível do desenho na História da Arte que torna a disciplina inseparável 
desta reflexão sobre o véu. O desenho foi sendo encoberto, disfarçado, 
esteve muitas vezes vinculado à tarefa de ensaio associada ao momento 
anterior à elaboração da obra de arte verdadeiramente dita. Ainda que 
houvesse, a determinada altura, particular curiosidade em conhecer e por 
vezes coleccionar os esboços que foram servindo a prática de artistas 
(Petherbridge, 2014), o Desenho continuava vinculado a uma categoria ou 
estatuto de inferioridade. Hoje, contudo, parece evidente que esta virtude 
que o desenho possui para assistir (assistir de ajudar, servir, ser útil) à 
concepção e à formulação da Ideia, veiculando-a ele mesmo, é exemplo 
da sua singular capacidade para pensar a realidade (Temkin, Rose, & 
Koepplin, 1993)2.

O carácter especulativo do processo de desenho encerra uma capacida-
de de sugestão que estimula a aproximação ao objecto.3 Por outro lado, 
questiona-se como e se se pode construir uma imagem gráfica do que 
não tem definição; e qual o interesse dessa investida [o intuito não é de-
finir o indefinido, é representá-lo, atentar na diferença destes conceitos: 
representar/definir], ou seja, a tentativa de clarificação do campo poético 
que se julga associado a esse conceito.

O desenho possui um inato sentido de movimento, ora pelas sugestões 
incessantes, ora por ser transparente quanto ao processo criativo da ima-
gem. Não é que seja graficamente transparente, mas ele pode proporcio-
nar, no observador, uma peculiar empatia, dando-lhe acesso às pulsões 
que conceberam e agitam a imagem. 

3. Desenhos invisíveis

1 “Spontaneous and private other to the synthesised, public and finished work of 
painting, sculpture or printmaking, which can also be ingested into the body of the 
object or performance as the spark and impulse of its origination.” (Petherbridge, 
2014, p. 18)
2 “Drawing is the first visible form in my works” Joseph Beuys in Thinking is Form: 
The Drawings of Joseph Beuys (Temkin, Rose, & Koepplin, 1993, p. 73)
3 Os estudos da água, e dos fenómenos naturais de Leonardo da Vinci (1452-
1519) são referência fundamental desta reflexão.
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John Berger descreve com precisão esta qualidade do desenho:

“As linhas no papel são vestígios deixados para trás pelo olhar do artista, 
que sai sem cessar, interrogando a estranheza, o enigma, do que está 
diante dos seus olhos, por mais comum que possa ser.”4 
(Berger, 2008)

A circunstância tradicional em que o desenho se desenvolveu foi sempre 
associado à fase de concepção da obra de arte propriamente dita, acaba 
por ser a linguagem embrionária que adianta as formas da Ideia. Mes-
mo reconhecido o seu valor, trata-se efectivamente de uma linguagem 
de criação, de origem. O esboço e o esquisso são então antecipações à 
Forma da Ideia ou da representação do Real/Natural. Consubstanciam o 
momento anterior à concretização: vir a ser.

Seja por motivos históricos, ou por motivos tecnológicos de utilização do 
desenho como suporte a outro meio, o desenho está, em muitas ocasiões, 
por debaixo de camadas de tinta ou num outro espaço marginal, a servir 
de modelo, de estrutura fundamental trabalhada e terminada (dada como 
terminada) noutra disciplina. Este carácter velado do Desenho contribui 
para a discussão do imperceptível.

O esboço é exercício duma fase de entendimento, tem uma qualidade 
transitória (Petherbridge, 2014)5. Naturalmente é ainda utilizado numa 
fase preliminar da obra de arte, na fase da concepção. O que se verifica 
é que o esboço em si reflecte também esse carácter transitivo da errân-
cia do confronto entre a realidade e a vontade de a entender e fixar. A 
imagem gráfica que resulta destas investidas conserva as hesitações do 
processo: linhas repetidas que reafirmam determinada configuração da 
forma ou que voltam a tentar aproximar-se e apurar os contornos que se 
especularam. 

A dúvida é um motor para conhecer melhor o que se observa, para se de-
cifrar o que nos rodeia. O diálogo de tentativa-erro verifica-se em muitos 
esboços, desenhos de indagação e inquirição do Real e da Ideia. Isso 
é evidente nos estudos de Leonardo para A Virgem e o Menino com St. 
4 trad. livre cit original: “The lines on the paper are traces left behind by the artist’s 
gaze, which is ceaselessly leaving, going out, interrogating the strangeness, the 
enigma, of what is before his eyes, however ordinary and everyday this may be.” 
(Berger, 2008)
5“Its [sketch’s] essential aspect is its suggestiveness: open-ended, ambiguous, 
imprecise, it allows for interpretations and reinterpretations, and lends itself to 
corrections, second thoughts, redrawings, rewritings and reorderings” (Pether-
bridge, 2014, p. 28)

Ana (1501-1510), em particular o que pertence ao British Museum.6 As 
gravuras sucessivamente reinventadas de Rembrandt são disso exemplo 
(Hammerton, 1876), como é o caso, nomeadamente, dos vários estados 
da gravura em ponta seca Christ Crucified between the Two Thieves: The 
Three Crosses (1653; Met Museum: Nova Iorque). 

A mobilização dos instrumentos e estratégias do Desenho para, ao mes-
mo tempo, endereçar a dúvida e a tentar esclarecer, mesmo que resulte 
frustrada, decerto aponta pistas que vão aclarando o tema. De qualquer 
das formas, é a evidência desse processo no resultado gráfico, no dese-
nho em si que serve de prova dessa capacidade de ser fiel ao processo e 
de o traduzir para imagem. Assim, é possível fixar a sensação de ambigui-
dade que se procura neste estudo.

Os esquissos, a partir da observação da realidade, reforçam-se nesta 
insistência do apuramento das formas. Este não saber, o não conseguir 
resumir e contornar o assunto do desenho, o não conseguir delimitar as 
suas fronteiras. Em questões como “Onde é que acaba?”, “Onde é que 
começa?”, todo este processo dialéctico materializa-se numa imagem em 
que as hesitações se revelam. 

“A relação entre o próximo e o longínquo, e o comprimento e amplitude da 
cena (...) As linhas rápidas e seguras de Rembrandt despertam a nossa 
admiração, mas seu domínio supremo da paisagem brilha mais onde é 
menos óbvio - na parte intocada da página.”7

(Schneider, 1990)

A insegurança em definir completamente a configuração das coisas faz 
com que estes esboços e esquissos, ainda que muitas vezes cheguem a 
captar a essência do que pretendem representar, tenham um aspecto ina-
cabado, non finito (Petherbridge, 2014). 

Do ponto de vista da vontade do autor, os desenhos estão terminados, fo-
ram deixados na fase em que se apresentam, são aquilo e nenhuma outra 
coisa. Mas, em si, estas imagens, por serem ambíguas e incertas, nunca 
terminam, estendem-se em leituras e interpretações que não acabam de 
classificar e resumir o que se evoca nelas.
6Estudo para “A Virgem e o Menino com Sta. Ana”; c.1501. Pena e tinta sobre 
pedra negra, 26 x 19,7 cm. Londres, British Museum.
7trad. livre cit original: “The relationship between near and far, and the length and 
breadth of the scene (…) Rembrandt’s swift and sure lines rouse our admiration, 
but his supreme mastery of landscape shines most brightly where it is less obvi-
ous – in the untouched part of the page.” (Schneider, 1990)
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O desenho pelas suas características sugestivas e ambíguas pode ter um 
carácter permanentemente inacabado. Neste projecto considera-se que 
talvez essa seja, de facto, uma condição existencial do desenho, o nunca 
estar terminado. Não é um produto final no verdadeiro sentido da palavra, 
é um sistema sucessivamente em ebulição. 
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4. A distância de desenhar

1 Esta reflexão foi alertada numa sessão da disciplina Campos e 
Funções do Desenho. A apresentação foi da Profª Cláudia Amandi 
sobre a sua dissertação de doutoramento “Funções e tarefas do 
Desenho no Processo Criativo”, 2010, FBAUP. 
2When there’s motion, let that motion, rather than predetermination, 
be the energy for the drawing—rather than consulting the aesthetic 
prejudice of the moment, which we usually do when we draw if our 
eyes are open. (Anastasi, 2012)
3 A empatia inerente ao homem de que fala Edmund Burke (Burke, 
1823, p. 54) contribui de forma determinante para o acerto da repre-
sentação, esta sintonização com os gestos, replicando-os.

Figura 6 William Anastasi, S/ Título (Subway 
Drawing), 2009. Grafite sobre papel, 20.3 x 
29.2 cm

A diferença dos objectivos que conduzem a utilização do De-
senho em vários quadros disciplinares dita as estratégias as 
quais se desenha e as virtudes que se aproveitam sejam tam-
bém diferentes. Para serem satisfeitas as funções estipuladas 
para o Desenho em determinada área de produção ou inves-
tigação, a atenção e a definição da prática vão-se ajustando 
com os assuntos que se pretende endereçar, analisar, discutir 
e/ou resolver. A definição e a lucidez dos propósitos com que 
se parte para determinado estudo é factor fundamental para a 
mobilização das capacidades e estratégias que melhor assis-
tam à sua resolução.1

Em alguns exercícios de desenho de observação, nos quais 
se tornam abstractos os elementos do que se observa, ou 
seja, onde se transformam signos comuns e correspondentes 
expectativas de figuração em formas abstractas, é evidente o 
significado da atenção na compreensão e na aprendizagem: 
a capacidade de transpor efectivamente o que se está a ver, 
sem vícios nem signos pré-concebidos (Anastasi, 2012). A 
franqueza em fazer-se mover/conduzir pela circunstância e o 
acompanhamento do instinto de gravar a informação que se 
vai recolhendo, o efeito sismógrafo na captação do que se 
está a ver é determinante para a experiência e o registo (e a 
experiência do registo)2.

Os desenhos com esta qualidade são capazes de sintonizar 
os gestos com o que se observa3,tornando-se assim talvez 
mais aptos para apanhar as pistas daquilo que se está a ten-
tar representar.



3938

O Desenho implica uma experiência concreta da distância. Sobretudo 
quando confrontado com um motivo inquietante, difícil de decifrar, ou um 
motivo de encanto, cuja sugestão anima a imaginação, o sujeito que de-
senha ora se demora, ora retoma. 

O exercício de observação directa cultiva o prazer da demora, a canseira 
tranquila de perscrutar o assunto: a distância concreta de desenhar, o per-
curso total onde o olhar se resume e onde ele se detém.

O acto do desenho acompanha e emula a incerteza que perpetua o mov-
imento de inquirição da realidade, entre dúvida e hipótese de definição. É 
nessa vacilação que se vão evidenciando não só as configurações e os 
contornos exteriores, mas também a estrutura interna das coisas, os seus 
movimentos e os seus comportamentos e modos de funcionamento. 

Esta relação com o enigma obriga a uma implicação sensível e atenta 
do corpo. O Desenho e a Gravura são utilizadas neste nosso percurso 
enquanto práticas de estudo da perplexidade da percepção. Explora-se a 
circunstância de observação e a construção de imagens do natural reg-
istando as contingências/eventualidades da atenção, as oscilações da 
curiosidade e a capacidade de apreensão da complexidade do tema. A 
tarefa de estudar o indefinido apresenta problemas essenciais pela na-
tureza fugidia dos ambientes e fenómenos que se pretende captar, mas 
essa fronteira ténue anima o trabalho. Entre a atenção e a dispersão 
potenciam-se ocasiões de clarividência que podem desbloquear e despo-
letar avanços importantes. Na inefável fronteira entre a concentração e o 
vaguear sem rumo adivinham-se novas oportunidades de compreensão.

“Eu argumento (...) que a atenção e a distração não podem ser pensadas 
fora de um continuum em que os dois fluem incessantemente um para o 
outro, como parte de um campo social em que os mesmos imperativos e 
forças incitam um e outro” 
(Crary, 2001, pp. 50-51)

Neste sentido a noção de ambiente como um todo não belisca a ex-
ploração do fragmento. A sensibilidade para apreender a circunstância na 
sua totalidade não trava a compreensão do particular, aliás contribui para 
o entendimento geral do contexto em que o elemento se insere; como o 
primeiro caracteriza o segundo e vice-versa. Que ecos estão em acção e 
que reverberas tem um sobre o outro, o fragmento sobre o todo, o con-
trário, e os fragmentos entre si?

4“The romance of the fragment is part of the romance of the ruins; they are the 
places where the past and presente become eternally one” (Temkin, Rose, & 
Koepplin, 1993, p. 76)
5“There is a human body when, between the seeing and the seen, between 
touching and the touched, between one eye and the other, between hand and 
hand, a blending of some sort takes place” (Merleau-Ponty, 1964, p. 163)

Os desenhos são muitas vezes interrompidos, hesitantes e caprichosos. 
Essa qualidade fragmentada e dividida também pode decorrer do proces-
so, ele mesmo intermitente da apreensão da realidade. Os desenhos de 
Cy Twombly e Joseph Beuys, de maneiras distintas, avisam para este ro-
mance do fragmento e da ruína  (Temkin, Rose, & Koepplin, 1993)4.

Apesar de se considerar que a atenção abre caminho para a apreensão 
e compreensão da realidade e que é uma caraterística fundamental para 
o desenvolvimento da prática artística, entende-se que também existem 
momentos de dispersão, erro e desvios que potenciam, discutem e esta-
belecem relações que contribuem para o desenvolvimento do trabalho. 
O paradoxo instalado entre os estímulos da proximidade na observação 
directa e a distância tecnológica que os procedimentos da Gravura impli-
cam, alerta para o conflito entre a abstracção necessária para o processo 
e a utilização da Gravura do natural. A Gravura tem um carácter profunda-
mente material e concreto. Ainda assim, os seus procedimentos obrigam a 
alguma abstracção no que diz respeito à necessidade de sucessivamente 
reagir e decidir sobre as marcas e resultados das várias fases da con-
strução de uma imagem sobre a chapa. 

Voltando, mais uma vez, à análise da condição de observador, cabe citar 
o ensaio “O Olho e o Espírito” de Merleau-Ponty que instigou a prática 
mais frequente do desenho do natural. A sinceridade na observação e o 
acompanhamento do instinto de gravar a informação que se vai recolhen-
do pela percepção, essa espontaneidade e rapidez na captação do que 
se está a ver é determinante para que não nos escape. A tentativa de per-
correr os contornos, acertar as configurações e aceder à estrutura interna 
do motivo que nos interessa, mobiliza o corpo, os sentidos e a razão para 
nos relacionarmos com o que temos diante de nós.5 Quiçá por ser uma 
aproximação à experiência do presente, um tanto quanto transcendente e 
sublime. 

Nos Banhistas de Asnières, de Georges Seurat (1884; Tate: Londres), o 
olhar fica enfeitiçado pela apatia e descanso da figura sentada na margem 
do rio. Tudo parece estar suspenso, não no sentido de se ter registado e 
como que congelado um momento; pelo contrário, tudo parece continuar. 
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6 “Their [Barbizon school] legacy is the plen-air landscapes of Impressionists, 
which are difficult, if not impossible, to imagine without the presence and prece-
dent of the Barbizon artists.” (Turner, 1996, p. 213)
7 It is by lending his body to the world that the artist changes the world into paint-
ings. (Merleau-Ponty, 1964, p. 162)

E é nessa indiferença, essa impavidez e serenidade, que, de alguma for-
ma, advém a sensação de descanso. 

“Que importa o tempo sucessivo se aí 
houve uma plenitude, um êxtase, uma tarde.” 
(Borges, 1998, p. 250)

A Escola de Barbizon, os desenhos e gravuras de Daubigny, Whistler, 
Corot, e a obra de J.M. William Turner esclarecem-nos sobre as vanta-
gens do exercício de observação directa.

“O seu legado [da escola de Barbizon] é a paisagem exterior dos impres-
sionistas, que são difíceis, se não impossíveis, de imaginar sem a pre-
sença e o precedente dos artistas de Barbizon.”6 
(Turner, 1996, p. 213)

No envolvimento do seu próprio corpo no trabalho realizado a partir 
do natural, o artista, tal como sugerido por Merleau-Ponty7, regista os 
ecos do corpo e, pelas pistas que vai indicando, contribui para a lucidez 
sensível sobre o assunto. 
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B. O desenvolvimento do trabalho prático

Este capítulo pretende reunir os principais casos do projecto, analisando o 
modo como as problemáticas apresentadas incidiram sobre prática e tam-
bém quais as revelações trazidas pelo desenvolvimento do trabalho. 

O trabalho prático pode ser entendido para efeitos de análise e pondera-
ção, em três fases fundamentais: (1) o estudo da Orquestra Sinfónica do 
Porto e os desenhos de arbustos e outra vegetação; (2) a gravura do na-
tural, nomeadamente a prática do verniz mole; e (3) o alerta e exploração 
das superfícies intermédias sejam elas os papéis de transporte, a translu-
cidez do papel ou a utilização do papel químico.

A primeira fase é determinante por significar a experiência da dúvida no 
Desenho. O confronto com a atmosfera da orquestra e a vontade em de-
cifrar o volume (a forma) do som avisado pelo maestro ditou a fragmenta-
ção do conjunto da orquestra. O processo de desenhar avisava também 
para a necessária empatia com os gestos dos músicos ou com as leves 
oscilações da vegetação. Ainda que os desenhos da vegetação tenham 
sido marginais ao estudo da orquestra, o facto é que lado a lado se diria 
ter havido um acordo tácito entre as suas marcas. 

Na segunda fase, manteve-se o interesse pelo exercício a partir do natu-
ral. Os momentos de concentração e dispersão quando confrontada com 
contornos que não conseguia discernir, aguçavam a experiência de dese-
nhar. 

A utilização do verniz mole potenciou a reflexão sobre o contacto. Sendo 
uma técnica com mais sensibilidade para fixar o que toca a superfície, 
após alguns testes foi protagonizando a prática em atelier. A adaptação 
da Gravura para o contexto exterior permitiu aproveitar as vantagens da 
disciplina no contexto natural. Paradoxalmente, o carácter profundamente 
matérico da Gravura cultiva uma intimidade com o objecto/chapa que con-
tribui para a reflexão sobre as tentativas de captar o que nos escapa.

No contexto de atelier foi sendo recorrente a acumulação dos papéis de 
transporte utilizados no verniz mole. Tendo em conta a lógica de trans-
missão da marca desenhada de uma superfície para a outra, foram sen-
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do feitos ensaios com papel químico. Todas estas operações produziam 
fantasmas da imagem. Esses rastros aguçaram a lucidez sobre o encanto 
destas superfícies intermédias, que afinal podem consubstanciar o espaço 
entre que se discute na reflexão sobre o indefinido. A potência destas pelí-
culas é que absorvem informação que não se transmite. Ficam no espaço 
entre, em potência. 

O espaço de atelier foi povoado por estes papéis que afinal são os restos 
e os rastros do que se fez, permitem reflectir sobre o que se revelou e o 
que ficou escondido, o que passou e o que se perdeu.
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1. Orquestra

Figura 7 Maria Catarina, 2016. Grafite e 
lápis de cor s/ papel, 42x29 cm.

O carácter intangível da música e, portanto, o desafio que 
significa representar os ambientes que cria e a organização 
de uma orquestra enquanto entidade una, mas passível de se 
dividir em secções e elementos individuais, foram as principais 
motivações para a análise da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música. O trabalho foi sobretudo feito por desenho 
de observação directa, umas raras vezes mediado por vídeo, 
e sempre feito a partir da geração de empatia com os gestos 
descritos pelo objecto de estudo numa tentativa de re-encenar 
as suas dinâmicas específicas.

Os ensaios a que se assistiu foram, na esmagadora maioria, 
na Sala Suggia, apenas 2 ensaios foram numa outra sala de 
concertos mais pequena. Inicialmente foram levados cadernos 
A5 e materiais riscadores secos, sobretudo grafite e lápis de 
cor. À medida que se foi ganhando mais confiança e à vonta-
de foram feitos desenhos em formatos maiores. A maioria dos 
desenhos oferece dificuldades de visibilidade, as linhas são 
muito ténues e a escala é reduzida. Este constrangimento de 
visibilidade e a escala dos desenhos obrigam a uma proximi-
dade que cria um espaço de intimidade em que o observador 
pode decifrar as marcas.

No contacto com a realidade foi, de facto, mais difícil fazer 
uma análise mais demorada e capaz de realizar registos de 
forma calculada: os ensaios vão também variando entre mais 
ou menos interrompidos, com mais ou menos extensões dos 
instrumentistas, com mais ou menos perturbações ao decorrer 
das peças ensaiadas. É claro que, uma vez desenvolvida des-
treza a designar os guias fundamentais da imagem, foi mais 
fácil abordar a questão dos gestos.

O intuito central que define estes desenhos de observação 
directa é a absorção plena do ambiente, o tornar palpável, 
inteligível e transmissível aquilo que são sensações, reações 
envolvidas nessa observação. Como elas se podem traduzir e 
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explicar; por que são importantes e o que adicionam à descrição oral ou 
escrita. A sinceridade na observação e o acompanhamento do instinto de 
gravar a informação que se vai recolhendo pela percepção, essa esponta-
neidade e rapidez na captação do que se está a ver é determinante para 
que não nos escape. 

A realidade de estímulos concorrentes e ambiente irresoluto foi o terreno 
em que se desenvolveu o trabalho. O estudo da orquestra provocou uma 
experiência física de deambulação. Entre a recolha da informação ge-
ral das figuras e a definição da sua estrutura e forma principais, haviam 
desvios da atenção para decifrar um ou outro detalhe. Os momentos em 
que o desenhador se demora em qualquer coisa que lhe escapa e agita 
a curiosidade, potenciam o envolvimento e a sintonização com o assunto, 
testemunhando a mais-valia dos movimentos errantes.

A reflexão sobre a atenção impôs-se na prática de desenho da orquestra 
já que os desenhos resultam do testemunho da atenção focada num ou 
dois músicos - e não na captação da dinâmica geral, do ambiente do en-
saio e do concerto. Conseguir através do desenho essa sensação de ima-
gem una de uma coisa que se percebe de forma fragmentada, em partes, 
ainda está por resolver. O caso da orquestra é representativo da resistên-
cia de alguns motivos em se mostrarem ou a incapacidade do sujeito que 
desenha em penetrar na sua essência, compreender a sua estrutura e os 
seus contornos. A configuração é a pista inicial para o exercício de inves-
tigar. No caso da orquestra, ao contrário do que inicialmente se perspecti-
vava, o trabalho foi fragmentado, vacilante e não se construíram imagens 
totais. No entanto, há nos fragmentos representados uma sugestão da 
natureza circunstancial e em alguns casos fica implícito na imagem que 
se trata de uma parte, ou seja, fica anunciado o todo. 

Vale a pena valorizar também aqui as revelações que a atenção ao objec-
to de estudo in situ durante o processo de investigação permite. A empatia 
do desenhador é uma das vantagens no tratamento da forma, das suas 
configurações e comportamentos. Nos desenhos da orquestra, a empatia 
com os gestos dos músicos, ainda que mais imediata por se tratarem de 
corpos semelhantes ao do desenhador, foi determinante para a procura 
da forma do som. Aliás, o alerta para pensar a forma do som foi dado 
sobretudo pelas indicações codificadas do maestro: os gestos pareciam 
descrever fisicamente o som. A utilização de papel vegetal foi permitindo 
conjugar informação sobre o movimento e perceber o encadeamento dos 
gestos. O que escapava provocava uma sensação de urgência na próxi-

Figura 8 Maria Catarina: S/Título, 2016. Grafite s/ papel 42x29 cm.

ma tentativa. A fugacidade das circunstâncias, a sua natureza transitória 
exigiu persistência e repetição, uma atenção dedicada para acompanhar 
o motivo.

Os movimentos das cordas, ora curtos e rápidos, ora demorados e ar-
queados, sinuosos, longos, pareciam partir-se, dividir-se, voltar a descre-
ver um contínuo que voltava a ser interrompido. Cada maestro descrevia 
gestos de amplitudes diferentes, uns visivelmente mais contidos e violen-
tos, outros mais fluídos e amplos; todos com algum tipo de atalho para 
comunicar com a orquestra, ora trautear o início da partitura que queriam 
endereçar, ora mimetizando o gesto dos braços e do tronco quando a 
tocar os instrumentos de arco assinalando que pretendiam um som mais 
longo, mais curto, ou com quaisquer outras características, impercetíveis 
para leigos da matéria.
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Figura 9 Maria Catarina: S/Título, 2016. Grafite s/ papel 42x29 cm.
Figura 10 Maria Catarina: Viola 07-01-16, 2016. Grafite s/ papel, 15x21cm.
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Figura 11 Maria Catarina: Mapa, 2016. Grafite sobre papel, 42x29 cm

Figura 12 Maria Catarina: S/ Título, 2016. Grafite sobre papel, 42x29 cm.
Figura 13 Maria Catarina: Maestro 01/12/15, 2015. Grafite sobre papel, 29x42cm.
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2. Arbustos

Paralelamente, a análise de plantas, sobretudo vegetação baixa, foi ocu-
pando a prática em atelier e do natural. Esta incursão serviu para investi-
gar como se acumula informação na própria imagem, e de que forma se 
provoca, sublinha e/ou valoriza a evocação desse signo do Estranho, do 
Desconhecido, do Território ainda não explorado, ainda não atravessado, 
ainda não ocupado, ainda não dominado. 

As experiências sobre a translucidez do papel serviram para aguçar a 
sensibilidade e o interesse na figura, atrás referida, do véu: as películas 
finas, delicadas que podem interceptar o contacto com a superfície se-
guinte. O aproveitamento da translucidez do papel, consegue, pelo dese-
nho sobre suportes com o mesmo ou diferentes índices de transparência, 
misturar numa única imagem vários desenhos (e vários tempos), caracte-
rizando a leitura de uma representação nebulosa, com zonas de diferente 
opacidade. A utilização destes papéis tem um carácter de revelação, ao 
folhear é possível percorrer fisicamente os planos de profundidade como 
se fossem secções e ir desvelando o desenho. 

A imagem fabulosa do mato inexplorado é atalho para pensar o carácter 
sedutor daquilo que é estranho e longínquo. A Natureza é assim, funda-
mentalmente, o denominador comum daquilo que não compreendemos e 
assim a expressão da vegetação, sobretudo das plantas rasteiras de cres-
cimento selvagem e a confusão dos arbustos são alegorias utilizadas por 
resultarem em composições densas e intrincadas, que instigam a ideia do 
desconhecido e inexplorado. 

Mesmo que a concentração não se traduza na representação fiel e rigo-
rosa do assunto, o deter-se nas suas nuances e mesmo, a determinada 
altura, o perder-se do elemento que se estava a perseguir e o dedicar-se 
a outro, cria, para além do prazer do passeio, cria uma imagem com uma 
sobreposição de informação densa que traduz a experiência errante de 
desenhar. O estado de envolvimento com o tema é quase como que um 
presságio do sublime, com todos os alertas do corpo focados a absorver a 
circunstância.

Nos desenhos da vegetação densa surgiu um alerta - coordenado com as 
sugestões do trabalho teórico -, para a prática fragmentada de desenhar. 
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A perseguição de cada elemento multiplicado, impossível de numerar e 
acompanhar sem recuos, implicava a noção do espaço vazio: o que é 
que interrompe a forma? A multiplicidade de planos de profundidade e a 
sua sobreposição torna mais difícil, quase imperceptível, o discernimento 
sobre o que está mais próximo e o que se esconde por trás. As configura-
ções variáveis dos ramos e a sua mistura com ramos de outros arbustos 
próximos complicava o entendimento separado de cada forma. Na tenta-
tiva de ultrapassar essa dificuldade, aguçava-se a atenção aos espaços 
vazios. O desenho do natural alerta para os espaços vazios dentro do 
contorno principal da forma como provas da fragmentação daquele volu-
me: a interrupção/corrupção da forma. 

A sucessiva descodificação da informação não resolve todos os mistérios 
da posição e configuração de cada ramo: as condições aparentemente 
periféricas, da luz e do vento, também interferem na apreensão das coi-
sas, na sua configuração e no juízo sobre o seu tamanho.

Figura 14 Maria Catarina, 2017. Grafite, papel translúcido e fita cola de papel, diário 
gráfico, 30x21 cm

Figura 15 Maria Catarina, 2017. Grafite, diário gráfico, 30x21 cm
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Figura 16 Maria Catarina, 2016. Grafite, diário gráfico, 21x15 cm.

Figura 17 Maria Catarina, 2016. Grafite, diário gráfico 15x21 cm
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Figura 18 Maria Catarina, 2016. Grafite, corrector e fita cola de papel sobre papel, 42x29cm. Figura 19 Maria Catarina, detalhe, 2016. Grafite, corrector e fita cola de papel sobre papel, 42x29cm.
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Figura 21 Maria Catarina, S/ Título, detalhe, 2016. Grafite sobre papel. 29,2x18,7 cm

Figura 20 Maria Catarina, S/ Título, 2016. Grafite sobre papel, 29,2x18,7 cm

Voltando à Mulher à Janela de Caspar David Friedrich, o interesse sobre 
condição de observador à janela, nomeadamente em viagem, instigou a 
recolha de vídeo. As imagens em trânsito foram utilizadas como referência 
imagética e de análise. Os frames retirados do vídeo citam os bosques 
das fábulas e estórias. São imagens densas e as zonas de sombra agu-
çam a curiosidade e convidam à inquirição e perseguição.

Figura 22 Maria Catarina, 2017. Vídeo.
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Figura 23 e 24 Maria Catarina, 2017. Vídeo. Figura 25 e 26 Maria Catarina, 2017. Vídeo.
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3. A Gravura: experiência física do véu

A gravura foi retomada pelo seu carácter profundamente ma-
terial. A experiência da robustez da matéria, a resistência que 
oferece à incisão é expressão física que confirma o contacto 
com a matéria. 

A experiência física do véu na técnica do verniz mole permitiu 
explorar a negociação da marca gráfica pelos elementos e fer-
ramentas que intervêm: os instrumentos riscadores e a super-
fície de transporte. 

A prática do verniz mole foi iniciada pela necessidade de re-
cuperar o carácter material do trabalho, mas também porque 
permite a captação de todas as coisas que entram em contac-
to com o verniz, de forma mais ou menos rigorosa, conforme 
o cumprimento minucioso dos protocolos tecnológicos. Esta 
receita que abranda a secagem da substância e lhe confere 
uma consistência mole, torna o verniz mais flexível, com uma 
capacidade muito porosa de absorver o detalhe. 

A introdução à técnica foi feita com alguns testes sobre cobre 
que foram evidenciando as insuficiências de rigor e experiên-
cia. Mas as frustrações do transporte e tradução da marca 
para a chapa revelaram possibilidades de exploração. Esta 
técnica calcográfica era tradicionalmente utilizada para imitar 
a expressão do lápis sobre o papel1. No século XX, foram fei-
tas gravuras a partir de outras superfícies pressionadas sobre 
a chapa que levantavam o verniz deixando no metal as mar-
cas dos seus detalhes de textura, dureza e configurações.2

No trabalho desenvolvido no presente projecto apresentado, 
foi empregue a lógica inicial da prática, utilizando, como então, 

1“The original (eighteenth-century) purpose of the soft-ground meth-
od was to imitate the appearance of a pencil- or crayon-drawing; in 
facto to actually reproduce the drawing.” (Chamberlain, 1972, p. 53)
2“D’après Hayter, les graveurs de son atelier comprirent, vers 1933, 
qu’ils pouvaient créer une surface neutre en imprimant des textures 
sur vernis mou plutôt que de produire des valeurs mécaniquement, 
au burin.” (Monaco, 1992, p. 138)

Figura 27 Maria Catarina, 2017. Verniz mole 
sobre cobre. 13,9x21,4 cm
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uma superfície de papel entre a chapa preparada e o lápis ou 
instrumento riscador. Este exercício despertou-me a curiosi-
dade sobre o intervalo que discute as marcas do contacto de 
duas coisas, no modo como funciona a sua tradução gráfica 
e sobre onde ficam os restos da sua proximidade. A imagem 
fracturou-se, fragmentou-se. Cada uma das superfícies utiliza-
das detém, por um lado, parte da intenção da imagem tendo, 
por outro, transportado o remanescente da mesma.

A reflexão sobre a utilização de vernizes, máscaras e isola-
mento de zonas3, ou outros momentos em que se utiliza a 
lógica da reserva, cruza-se com a figura do véu. Estas acções 
de cobertura ou de protecção de algo de forma integral ou 
parcial estão associadas à consideração de que o objecto ou 
zona que se protege é preciosa ou reveladora.

A atenção e apreensão do motivo é determinante para que as 
incisões correspondam à intenção de representação. No De-
senho, o gesto vacilante de procura das configurações do que 
se está a observar tem uma expressão de ferramenta de pen-
samento e acompanhamento da forma. Na Gravura, por não 
se tratar de um método directo de criação de imagem, o es-
paço da dúvida pode ser aproveitado de formas diferentes. As 
marcas são negociadas com a matriz, isso obriga ao desen-
volvimento de sensibilidade suficiente para se compreender as 
possibilidades de expressão das incisões. A firmeza nas deci-
sões sobre a prancha, aproveita as condições de expressão 
que a técnica permite.

Esta firmeza não tem a ver com a profundidade das incisões, 
destas serem fundas ou superficiais, mas tem a ver com o 
compromisso com as decisões tomadas; a segurança na práti-
ca calcográfica é importante para reagir aos estados da chapa 
e acertar a intervenção sobre o metal segundo a lógica ma-
terial da técnica, não segundo as características do desenho 
sobre papel ou outras formas directas de criação de imagem. 

Uma questão importante reside no facto de na errância entre 
disciplinas, o intuito não dever ser o de transferir ou traduzir as 
3 Foi realizado, com os colegas Caroline Silva Cruz, Mariana Sales 
Teixeira, e Silvano Alves, um manual sobre máscaras e reservas 
sobre papel. Este documento apresentava soluções para o controlo 
de zonas para aplicação de alguma substância sobre papel.

Figura 28 Maria Catarina, 2017. Vestígios 
de verniz mole sobre papel. 20,4x14,5 cm

intenções de uma prática para a outra. Os resultados depen-
derão directamente da capacidade de entendimento dos mé-
todos e implicações de cada tecnologia, e da disponibilidade 
para se rearrumar a prática no sentido de aproveitar as parti-
cularidades de cada tecnologia. 

A mera transladação de um desenho para uma chapa de ver-
niz mole como prática parece obsoleta. Só com a aproxima-
ção às subtilezas intrínsecas da técnica em questão é que se 
pode aproveitar, da melhor forma, os seus contributos. A Gra-
vura do natural serve esta discussão porque nela se percebe 
que os procedimentos, as exigências e o trato são diferentes. 
A acção sobre a prancha, para responder aos estímulos da 
observação directa do motivo, deve ser atenta. O entendimen-
to do que se está a fazer é determinante para que as incisões 
aproveitem plenamente a potência da calcografia. O exercício 
do natural exige a adaptação dos processos ao contexto exte-
rior. A prática da Gravura está geralmente alocada a espaços 
oficinais preparados e organizados para o efeito4. As descri-
ções nos manuais consultados sobre a organização e segu-
rança desses espaços torna evidente a sua manutenção em 
ateliers próprios. No entanto, a abreviação ou adaptação dos 
procedimentos tecnológicos (com base nas listas de materiais 
necessários e com o formato da caixa encontrado no manual 
de Tristam J. Ellis), e as gravuras do natural da Escola de 
Barbizon e de Francis Seymour Haden, instigaram a prática. 
À semelhança da caixa referida em Sketching from Nature5 foi 
preparado um kit para transportar todos os artigos necessá-
rios. 

Os primeiros constrangimentos de instalação num espaço ex-
terior, preparação e utilização do kit, foram ultrapassados pela 
produção. Foram feitos alguns acertos na caixa que colmata-
ram as insuficiências que eram sentidas. No trabalho sobre a 
chapa, existem cuidados e procedimentos tecnológicos que 
obrigam a alguma ponderação. Foi mais difícil gravar num 
espaço exterior público e conseguir a dedicar-se plenamente 
à exploração do tema. Ainda não foi ultrapassado esse proble-
ma de descontinuação/suspensão na gravura do natural. 
4 Cf. “The Laboratory and Printing Room”, capítulo V de “Etching 
and Etchers” (Hammerton, 1876)
5 (Ellis, 1883)

Figura 29 Maria Catarina, detalhe, 2017. 
Verniz mole s/ cobre. Chapa: 11,5x21,3 cm
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A caixa/kit que se apresenta no documento em anexo tornou possível e 
eficiente a prática da gravura fora do contexto oficinal. A montagem e uti-
lização deste equipamento partiu da informação reunida de fontes biblio-
gráficas do século XIX e XX sobre Gravura.6

Sobre as referências dos manuais utilizados cabe citar a reflexão de 
Emma Chambers (1997). A autora propõe uma leitura dos manuais e 
edições sobre Gravura no século XIX, atentando na desvalorização da 
disciplina no meio artístico, e nas tentativas dos artistas gravadores para 
instituírem a Gravura como disciplina respeitada e entendida como forma 
artística. Os protocolos associados à produção de uma água-forte explica-
dos nos manuais da primeira metade do século XIX pareciam sufocar os 
possíveis impulsos do artista. Uma vez que a Gravura se utilizou sobre-
tudo para a cópia de obras criadas em outros meios, estava instalada a 
ideia de que a Gravura era uma arte inferior. Philip Hammerton e Francis 
Seymour Haden são aqui considerados os principais motivadores para o 
crescente respeito pela água-forte. A Royal Academy reconheceu os gra-
vadores como membros plenos da Academia em 1928.

A análise da síntese da Forma também ressurgiu na prática da Gravura. 
Philip Gilbert Hammerton (Etching and Etchers, 1876) parece considerar o 
culto do pormenor na Gravura como inútil exercício de vaidade. A mestria 
na utilização das ferramentas para a elaboração maneirista dos elemen-
tos de uma composição não institui a sua beleza. Considera-se que é a 
capacidade de síntese e a qualidade imediata mas lúcida do desenho que 
determina o que é relevante. A gravura não serve apenas para mostrar 
artifício, é uma disciplina com outros contributos.

“Não basta ver a folha, nem mesmo o ramo, nem toda a árvore; devemos 
captar toda a paisagem, ou somos impotentes. Os nossos artistas enten-
dem às vezes, os motivos em grande parte, e então podem ter sucesso 
se não forem dissuadidos pelo sentimento do que o que se chama acaba-
mento é indispensável; enquanto o acabamento, quando consiste na sim-
ples elaboração de partes, é uma ruína irreparável.” 
(Hammerton, 1876, p. 79)7

6 (Lalanne, 1880); (Haden, 1878); (Hammerton, 1876); (Robins W. P., 1922); (Alk-
en, 1849); (Winslow, 1914)
7trad. livre cit original: “It is not enough to see the leaf, or even the branch, or the 
whole tree; we must grasp the entire landscape, or we are powerless. Our artists 
do sometimes grasp their subjects largely, and then they might succeed if they 
were not deterred by the feeling that what is called finish is indispensable; where-
as the finish, when it consists in mere elaboration of parts, is irretrievable ruin.” 
(Hammerton, 1876, p. 79)

Nas situações de invisibilidade das consequências gráficas 
dos gestos é necessária sensibilidade, atenção e consciência 
das regras dos procedimentos tecnológicos. O desenho sobre 
uma superfície que negoceia a transcrição do traço e da força 
do traço para a chapa, dificulta o trabalho.  O equilíbrio entre 
a compreensão profunda dos protocolos e a prática impres-
sionista é necessário para os objectivos que se delinearam 
para o exercício de gravura do natural. A frustração entre as 
marcas na matriz e as impressões, ainda que façam parte 
desta fase de aprendizagem e de contacto e descoberta dos 
métodos, ajudam a perceber a amplitude de coisas que deve-
riam ser antecipadas e examinadas para, de facto, conseguir 
utilizar a tecnologia.

A variação de espessura e profundidade das linhas permite 
distinguir planos de profundidade, e, sobretudo, permite so-
brepor informação ou ecoar formas, aproveitando as caracte-
rísticas de riqueza e versatilidade da disciplina para discutir o 
difuso. Os vestígios de ensaios e simulações, participam num 
género de ilusão da imagem. Na produção de algumas expe-
riências em papel químico que serviam de ensaios para pen-
sar as regras do verniz mole, assinala-se o deslumbramento 
pelos instantes de revelação/aparição. 

A incursão no verniz mole foi determinante para identificar o 
paradoxo da utilização de práticas tão concretas e materiais 
para a investigação de assuntos tão incorpóreos. Afinal, es-
tão a tratar-se projecções da mente, fantasias, coisas do real 
mas cuja realidade não se conhece, com recurso a exercícios 
profundamente concretos, estratégias de observação directa e 
procedimentos tecnológicos bastante ligados à matéria. 

Ainda que a prática do verniz mole tenha sido a mais corrente, 
foram feitos alguns desvios com experiências de ponta seca e 
buril. Nessas composições, sobretudo no contexto de atelier, a 
reacção às incisões foi fazendo a imagem.

“Quando fiz uma marca, algures abaixo das costelas próxi-
mas, a natureza da página mudou novamente. A área da luz 
opaca deixou de repente de ser ilimitada. (...) Deve-se agora 
começar a desenhar de acordo com as demandas, as neces-
sidades, do desenho. Se o desenho já é de alguma forma 

Figura 30 Maria Catarina, Arbusto, 2017. 
Desenho com papel químico. 11,7x24,5 cm
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verdadeiro, então essas demandas provavelmente corresponderão ao que 
ainda pode ser descoberto pela procura. Se o desenho é essencialmente 
falso, elas acentuarão o seu erro.”8 
(Berger, 2008)

As restrições de acesso à imagem que se está a construir enquanto se 
está a construir caracteriza inexoravelmente alguns processos da gravura. 
As superfícies intermédias que se foram identificando funcionam como 
mediadores da transcrição e visibilidade das marcas. A exploração do in-
terstício e do transporte provocou a reflexão sobre o carácter mágico dos 
momentos de aparição e desaparição na Gravura e no Desenho. As ca-
racterísticas de acesso dos métodos indiretos de construção de imagens 
exigem a mediação das expectativas e frustrações do que se perde no 
espaço entre.

8trad. livre cit original: “When I made a mark, somewhere beneath the near 
ribs, the nature of the page changed again. The area of opaque light suddenly 
ceased to be limitless. (…) One now begins to draw according to the demands, 
the needs, of the drawing. If the drawing is already in some small way true, then 
these demands will probably correspond to what one might still discover by actual 
searching. If the drawing is basically false, they will accentuate its wrongness.”

Figura 31 Maria Catarina, 2017. Ponta seca e buril sobre zinco. Chapa: 10,6x10 cm

Figura 32 Maria Catarina, 2017. Verniz mole sobre cobre. Chapa: 7x10 cm.
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Figura 33 Maria Catarina, 2017. Água-forte. Chapa: 13,9x9,9 cm

Figura 34 Maria Catarina, detalhe, 2017. Água-forte. Chapa: 9,9x19,8 cm
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Figura 35 Maria Catarina, Em trânsito, 2017. Verniz mole sobre cobre. Chapa: 

Figura 36 Maria Catarina, 2017. Água-forte.
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C. Considerações Finais 
Fragmento e Unidade

A produção do trabalho e, fundamentalmente o exercício de o relatar 
criticamente, potencia a lucidez sobre as inquietações principais que o 
movem e traça perspectivas de desenvolvimento. A escrita do relatório foi 
definitiva para rebater algumas ideias e ultrapassar bloqueios práticos. 
Ajudou a condensar o que se descobriu e motivou a curiosidade para con-
tinuar a desenvolver o projecto. 

O texto deste relatório estrutura um discurso sobre os resultados e o pro-
cesso de produção. A circunstância de observador foi avisando para qua-
tro problemas principais. O primeiro, os limites da percepção, e a espécie 
de véu que seleciona o que se mantém oculto e o que se revela. O proble-
ma do contacto, as suas circunstâncias e a negociação do que se apreen-
de e o que se perde. De seguida, o entendimento do espaço entre, a sua 
potência. E, finalmente, a condição fragmentada com que assimilamos as 
coisas, o par paradoxal fragmento/unidade.

Afinal esta é uma discussão do acesso que temos à verdade das coisas, 
ou melhor, o acesso que temos de verdade às coisas. A figura do véu 
serve para identificar esta película indelével que se toma, neste projecto, 
como mediadora da percepção. 

O espaço entre descrito pela figura do véu surgiu também na produção 
das gravuras em verniz mole. O espaço de trabalho foi povoado com 
restos dos procedimentos tecnológicos que se entenderiam como transi-
tórios. Os depósitos de metal das lixas na fase de preparação da chapa, 
e os papéis de transporte utilizados, foram estimulando a reflexão sobre 
estas superfícies intermédias que negoceiam o processo de produção. 
A investigação sobre os métodos de translucidez do papel e a utilização 
de papel químico em alguns ensaios contribuiu e alimentou esta reflexão 
sobre o que fica do contacto de duas ou mais superfícies. O que se trans-
mite e continua, e o que se absorve. 

O transitório e instável produz afinal registos que guardam e fixam nuan-
ces do que nos escapa. 

A estes restos das operações tecnológicas acrescentam-se os rastos da 
construção cumulativa da imagem. O que se apaga, o que se corrige, o 
que se tenta alterar deixa formas fantasma que testemunham o processo 
de adição e subtracção. A capacidade de metamorfose sucessiva que as 
disciplinas permitem torna evidente o carácter permanentemente inacaba-
do que as imagens podem assumir. Alterar, voltar a apagar, cobrir, disfar-
çar. 

Face aos objectivos iniciais e as sucessivas descobertas no desenvol-
vimento do trabalho, ficaram por discutir e investigar muitas problemáti-
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cas. A orquestra, o lugar da janela e as estratégias para ultrapassar as 
limitações da linguagem são temas que precisam de mais exploração e 
dedicação. O tema do indefinido, embora motivação e encanto principal, 
condena o projecto à irremediável frustração da sua irresolução. Ou seja, 
ainda que se entenda o volume de produção e esta deambulação entre 
temas, como potência essencial, sinto alguma insatisfação por raramente 
conseguir terminar os trabalhos. 

A errância é parte integrante deste projecto. Estou todavia ciente que o 
processo teria ganho com um maior número de experiências, de forma a 
proporcionar um leque mais alargado de conjugações e combinações – 
para a construção do referido atlas, capaz de transmitir as hesitações e as 
propostas do indefinido. Mas tenho também consciência, por outro lado, 
que a natureza aberta desta proposta encerraria sempre esta sensação 
de incompletude e, afinal, há um momento em que é preciso definir uma 
fronteira, remetendo o desenvolvimento do projecto para um espaço, futu-
ro, desejavelmente perto.
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Anexos
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Gravura do Natural 
Manual instruções Caixa:

A Introdução (resumo de funções do equipamento)

B Precauções fundamentais

C Descrição do equipamento e os elementos que o compõem

D Utilização

E Manutenção

A
A caixa/kit que neste documento se apresenta e resume destina-se a au-
xiliar e tornar mais eficiente a prática da gravura fora do contexto oficinal, 
do natural. Esta caixa torna possível o transporte dos materiais e suportes 
necessários para a água-forte, prevê a aplicação do verniz, o desenho e a 
acidulação da chapa; e os processos de limpeza e segurança que devem 
assistir aos procedimentos técnicos.

A montagem e utilização deste equipamento reúne informação de fontes 
bibliográficas do século XIX sobre Gravura, das gravuras dos artistas da 
Escola de Barbizon, e das gravuras de Rembrandt e Degas.

Este documento explica a construção desta caixa e os elementos que a 
compõem.

B
As substâncias utilizadas para envernizar e corroer a chapa, assim como 
algumas substâncias de limpeza não devem ser inaladas ou manuseadas 
sem luvas. Tratam-se de misturas químicas e ácidos prejudicias à saúde 
que devem ser utilizados com prudência e cuidado. 

A limpeza e arrumação da caixa no final da sessão de trabalho deve aten-
tar na limpeza também do espaço que se ocupou.

C
Os elementos que devem fazer parte da caixa são:

CHAPAS DE COBRE 

As dimensões das chapas de metal devem obedecer às dimensões e for-
mato da caixa. Devem ser transportadas pelo menos duas: uma para ser 
gravada e uma segunda para colocar sobre a grelha e servir a condução 
de calor da lamparina para um aquecimento progressivo e distribuído por 
toda a chapa. O aquecimento da chapa directamente em contacto com a 
chama da lamparina, sem uma superfície intermédia que absorva o calor 
e o distribua de forma homogénea, aquece muito uma zona, mancha o 
verso e empola a chapa.

VERNIZ MOLE

Este verniz pode ser adquirido comercialmente pronto a utilizar, em for-
mato de bola ou em líquido; ou pode ser produzido seguindo as receitas 
sugeridas nos manuais de Lalanne ou Hammerton, variando a mistura 
conforme a consistência e propriedades que se pretendem.

VERNIZ DURO

A utilização deste verniz não obriga a que a sua aplicação seja feita ime-
diatamente antes do desenho sobre a chapa. Assim sendo, não é manda-
tório que este verniz faça parte dos elementos transportados, podem ser 
transportadas as chapas já envernizadas.

PONTAS METÁLICAS

Os instrumentos de metal que sirvam a tarefa de ferir a chapa e abrir sul-
cos podem variar para além das pontas metálicas convencionais. As ferra-
mentas que se entendam marcar ou abrir o verniz podem ser incluídas na 
caixa.

RISCADORES

Os  riscadores servem sobretudo a prática do verniz mole, os lápis de gra-
fite de diferentes durezas mas também os marcadores, canetas e outros 
riscadores servirão para criar texturas e marcas gráficas diferentes.

FITA COLA CASTANHA

ÁCIDO

O ácido deve ser transportado num recipiente de plástico que possa ser 
completamente fechado, que não permita a fuga da substância.

ALGODÃO/PANOS/DESPERDÍCIO

PAPEL DE JORNAL

PAPEL

Os papéis incluídos na caixa servirão sobretudo de superfície intermédia 
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de transporte no verniz mole, as texturas devem ser escolhi-
das conforme o desejado.

LUVAS DE LÁTEX

BONECA DE PELE

A boneca de pele pode ser construída segundo as instruções 
que se seguem. Deve cortar-se dois círculos de cartão com 
um diâmetro entre 10 e 14cm. Atendendo a que o resultado 
final se deve assemelhar a metade de uma bola de algodão, 
junta-se desperdício moldando-o aos círculos de cartão. Co-
bre-se com pele fina com a superfície mais macia para fora, 
puxando as extremidades da pele. Com um fio do norte ou 
outro tipo de corda resistente apertam-se os restos da pele 
para que a boneca não se desmanche nem ceda muito na sua 
forma de meia bola.

PINCEL

O pincel, aqui considerado para a aplicação do verniz duro ou 
do verniz mole, se em formato líquido, deve ser de cerda ma-
cia e espatulado.

FUNIL

A altura do funil não deve ultrapassar a da caixa, se não for 
encontrado um tamanho que se adapte pode-se cortar parte 
do funil, sempre tendo em conta a dimensão da abertura do 
recipiente utlizado para armazenar o ácido.

CARTÃO PRENSADO

LAMPARINA

A lamparina pode ser construída com um frasco baixo de vi-
dro, uma corda de algodão e álcool. A tampa do frasco deve 
ser perfurada, a corda passará por aí. O interior do frasco 
deve ter álcool e a totalidade da corda deve estar embebida 
em álcool. 

TINA DE PLÁSTICO

GRELHA ELEVADA

ÁLCOOL ETÍLICO

FÓSFOROS

FRASCO

Este segundo frasco será necessário para apagar a lamparina, 
tapando a chama até extinguir. Deve ser baixo e poderá tam-

bém servir para guardar o verniz mole, se em formato bola.

ÁGUA

A água será necessária para limpeza e para interromper a ac-
ção do ácido.

D
A utilização da caixa está desenvolvida, em parte, no manual 
de verniz mole sobre cobre do natural que se anexa em segui-
da. Ainda assim, relatam-se aqui algumas situações.

Na aplicação do verniz, uma vez que o aquecimento da chapa 
é feito com uma lamparina, o controlo do calor pode fazer-se 
pousando a chapa de aquecimento que está por baixo da cha-
pa que vai ser gravada numa superfície mais fria, ou, se as 
condições climatéricas o permitirem, o metal pode ser aqueci-
do ao sol.

A limpeza dos materiais que tiveram em contacto com o ácido 
deve ser feita de forma eficiente, uma vez que o transporte de 
água é reduzido.

As circunstâncias climatéricas exigem atenção. Em circuns-
tâncias de vento deve-se armazenar na caixa fechada os 
materiais mais leves que não estiverem em utilização, nomea-
damente os papéis. Em situações de mais calor, o verniz deve 
ser guardado à sombra.

O ácido só deve ser despejado na tina quando necessário 
para reduzir o lixo que se vai depositando.

E
Os materiais consumíveis devem ser substítuidos quando ter-
minarem. As pontas metálicas devem ser aguçadas conforme 
necessário, se for utilizado o método (desenvolvido por Ha-
den) de desenho sobre a chapa enquanto na tina de ácido, o 
desgaste das pontas será mais frequente.
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Gravura do Natural 
Verniz Mole sobre Cobre:
O verniz mole ou verniz brando é uma técnica de calcografia introduzida 
por volta de 1640 por Giovanni Benedetto Castiglione. Segundo o 
historiador Anthony Blunt, teria sido Castiglione a encontrar a possibilidade 
de atrasar o processo de secagem do verniz introduzindo mais gordura 
na sua preparação. Esta inovação deve ser entendida no quadro das 
experiências que estavam em curso. Cabe então citar as tentativas de 
aplicar e controlar o verniz para aproveitar essa virtude que a consistência 
permitia, Jean-Etienne Liotard pressionou um tecido contra uma chapa 
aproveitando enquanto o verniz não secava completamente.1 E as 
experiências, semelhantes à utilização de lixas de água, de Cornelis 
Ploos van Amstel. De qualquer das formas, segundo, Louis Lo Monaco, a 
aplicação do verniz mole não terá sido anterior àquela feita por Benjamin 
Green.2

As características de consistência do verniz mole fazem com que não 
seque completamente e mantenha a elasticidade necessária para se 
destacar do metal por via do contacto ou ligeira pressão. A sensibilidade 
da superfície nesta técnica faz com que consiga replicar com detalhe a 
marca granulada que o grafite/crayon faz, essa capacidade de tradução 
fiel dos instrumentos riscadores clássicos utilizados no Desenho fez com 
que fosse uma solução amplamente utilizada na primeira metade do 
século XVIII para recriar desenhos.

Este processo prevê 6 fases fundamentais: (1) o corte e limpeza da 
chapa de metal; (2) a preparação do verniz; (3) a aplicação do verniz; (4) 
o desenho; (5) a acidulação; e (6) a impressão. A preparação do verniz 
não foi contemplada no presente projecto, tendo sido utilizado o verniz 
adquirido comercialmente, em formato bola. Na adaptação ao exercício 
do natural as primeiras duas fases são adiantadas anteriormente e a 
impressão é necessariamente feita em contexto oficinal. 

1 “Around 1760 Jean-Etienne Liotard used a technique in qhich he pressed a fabric 
into ordinary etching ground while this ground was still warm. He then etched it 
like and aquatint.” (Turner, 1996, p. 562)
2 “Dans un article illustré intitulé «The Inventor of Soft-Ground Etching: Giovanni 
Benedetto Castiglione», Anthony Blunt écrit que Castiglione, inventeur du mono-
type, a également découvert  le vernis mou dans les années 1640. Quoi qu’il en 
soit, il ne semble pas que le vernis mou ait ensuite été utilisé avant que le maître 
de dessin et aquafortiste Benjamin Green réalisât en Anglaterre la première gra-
vure au vernis mou connue, plus d’un siécle plus tard.” (Monaco, 1992, p. 138). Cf. 
também “Credit for the invention of soft-ground etching should go to Benjamin 
Green (c. 1736-1800)” (Turner, 1996, p. 562)

Podem-se ensaiar-se variações em cada um dos procedimentos 
estabelecidos. Na preparação do verniz, pode adaptar-se a receita para 
que corresponda à consistência e elasticidade que se pretende, e para 
que o tempo de secagem seja o adequado à prática do gravador. O verniz 
pode ser aplicado líquido com um pincel, ou em formato sólido com um 
rolo ou uma boneca de pele macia. Como superfícies de transporte podem 
ser utilizados papeis de gramagens e composições diferentes assim como 
podem ser utilizados têxteis ou outras películas que sirvam o efeito. As 
ferramentas ou riscadores para o desenho também podem ser adaptados 
de outras funções, construídos perseguindo determinada textura ou 
expressão ou explorados os riscadores e ferramentas de Desenho 
tradicionais. Para além disto, se o intuito for a gravação de uma textura 
e não o desenho sobre a superfície de transporte, pode ser pressionado 
contra a chapa qualquer objecto, tendo em conta que os resultados podem 
não ser regulares se o objecto não poder ser introduzido na prensa. 
A acidulação pode ser feita de forma vertical, ou por imersão numa tina 
de plástico. A mordedura pode ser única ou por banhos sucessivos. No 
desenvolvimento da prática, para parar a acção do ácido, em vez de 
colocar a chapa debaixo da pressão da torneira, provou-se mais acertada 
a utilização de uma tina com água em que se mergulha a prancha. 
Dependendo do método de mordedura a fase de impressão pode prever 
uma matriz única ou múltiplas. A introdução e controlo da cor pode ser 
feita por este segundo método.

Em todas estas situações, deve-se atentar no manuseamento cuidado que 
a chapa exige se não se quiser ruídos e perturbações imprevistas.

Em contexto de atelier os testes avisaram, em primeira instância, para a 
necessidade de fazer ensaios de acidulação. A utilização de um banho de 
ácido com uma mistura mais forte ou mais novo deve ser antecipada para 
estabelecer os tempos de acidulação. Os testes realizados antecipam 
algumas possibilidades de expressão entre os riscadores. A utilização 
da ponta fez uma linha claramente mais áspera e seca, o esfuminho 
criou uma mancha muito desvanecida, a esferográfica aproxima-se da 
expressão de um lápis de grafite HB.

A adaptação destes procedimentos ao contexto exterior está sobretudo 
vertida nas instruções sobre a caixa construída. O que se impôs 
fundamental foi a efectiva experimentação e a comprovação no terreno da 
eficiência e das falhas do kit. 
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Demonstração:
Verniz Mole sobre Cobre
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Gravura do Natural
Verniz Mole sobre Cobre

ácido (percloreto d eferro)
tina de plástico
grelha elevada
lamparina
álcool etílico
fósforos
frasco
verniz mole
boneca de pele
fita cola castanha
funil
desperdício
luvas de látex
 

chapas de cobre 
papel de jornal
papel
riscadores
cartão prensado

Materiais: Os formatos e tamanhos das 
embalagens dos materiais 
deve ser adaptado à caixa 
disponível. Depois de reunido 
tudo o necessário, a arrumação 
e organização da caixa deve 
ser feita a partir do seu formato 
específico, aproveitando de 
forma eficiente os espaços e 
configurações de cada um dos 
elementos.

Na caixa construída apontam-se 
algumas soluções possíveis. 
Foram presos dois elásticos na 
parte superior para transportar 
aí as chapas, papeis e outras 
superfícies. A grelha é colocada 
ao contrário e sobre a grelha 
coloca-se a tina de plástico. 
O espaço interior da tina é 
utilizado para transportar alguns 
elementos, os restantes são 
distríbuidos pelos espaços 
laterais. 

Os materiais para o aquecimento 
da chapa podem não ser precisos 
se as circunstâncias permitirem 
o aquecimento pelo sol, ou se 
a receita de verniz utilizada for 
líquida e portanto, aplicável com 
pincel.

Para além do papel de jornal, 
os papéis transportados podem 
variar conforme o interesse 
do utilizador. Servindo de 
superfície de transporte da marca 
desenhada para a prancha 
através do levantamento do 
verniz, os papéis, tecidos, ou 
outras superfícies passíveis desta 
utilização, podem ser incluídos 
nos materiais.
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Procedimentos:

Aplicação de verniz mole.
#1
Num espaço resguardado, 
instalar a lamparina e a grelha. 
Sobre a grelha pousar uma 
chapa de cobre, de seguida 
colocar um papel de jornal e a 
chapa que se pretende gravar.
Acender a lamparina com um 
fósforo.

A primeira chapa de  cobre 
serve para conduzir o calor 
de forma progressiva e 
homogénea; e como superfície 
quente, para manter a chapa 
no calor ou voltar a aquecer 
ligeiramente, se for necessário. 
A superfíce que fica em 
contacto com o lume fica 
manchada e curva levemente. 

No caso de não se conseguir 
travar o vento, deve procu-
rar-se uma cova para man-
ter a lamparina acesa. Se 
necessário, pode tapar-se os 
lados com casacos.

#2
Apagar a lamparina entre os 
dedos ou abafando a chama 
com um frasco vazio.
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#3
Quando a chapa estiver quente 
aplicar o verniz em toda a 
superfície.

#4
Distribuir o verniz com a 
boneca de pele, tentanto criar 
uma camada homogénea 
que proteja de forma 
uniforme o cobre. Se a chapa 
estiver muito quente deve 
ser transladada para uma 
superfície mais fria. A boneca 
deve ser batida contra a chapa 
espalhando e assentando o 
verniz. Deve-se cobrir toda a 
área da chapa com batidas 
rápidas sucessivas e próximas.

#5
Pegando no papel de jornal 
transportar a chapa da grelha 
para um cartão prensado.
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Desenho
#6
Pousar sobre a chapa com 
verniz o papel de transporte 
desejado como superfície 
intermédia. Prender papel ao 
cartão prensado com fita-cola.

#7
Utilizando um riscador desen-
har sobre o papel.

Acidulação
#8
Quando se entender gravar, 
colocar o ácido na tina de 
plástico e proteger o verso da 
chapa com fita-cola castanha 
antes de a colocar no ácido.

Aquando da protecção do 
verso da chapa com fita-cola 
castanha, cortar as partes que 
sobram para que não se colem 
na chapa. 
O verniz mole é de tal modo 
sensível que grava qualquer 
distração no manuseamento 
da chapa, seja uma dedada, 
o arrastamento do papel ou 
qualquer outra coisa que entre 
em contacto com a superfície 
da chapa envernizada.
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Criar uma pega com a fita-cola 
para manusear a chapa na tina 
de ácido.

#9
Depositar a chapa na tina de 
ácido atentando no tempo 
de acidulação, utilizando um 
relógio ou o cronómetro do 
telemóvel.
A acidulação de 8 minutos 
pode servir de guia mas devem 
ser feitos ensaios de acordo 
com a composição do ácido 
e assim adaptar o tempo aos 
resultados que se pretendem.

#10
Retirar a chapa do ácido.

#11
Deitar água sobre a chapa para 
parar a acção decorrosão do 
ácido.

#12
Limpar a superfície com álcool,  
acetona ou outro diluente.
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#13
Retirar a fita-cola castanha 
do verso da chapa.

#14
Secar e embrulhar a chapa 
em papel de jornal para a 
transportar.

#15
Com ajuda de um funil 
despejar o ácido da tina para 
a embalagem.

#16
Colocar o funil na tina e com 
alguma água lavar os restos 
de ácido que aí ficaram. 

#17
Arrumar a caixa, voltando a 
organizar os materiais.

#18
Recolher o lixo num saco.
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