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Resumo

Esta dissertação centra-se no termo palimpsesto, que significa raspar para se escrever de novo. Trata também da metáfora que deriva deste conceito, aplicada à
formação e posterior transformação dos territórios, dos espaços geográficos e, principalmente, das cidades. Com base numa investigação circunscrita no tempo entre
meados do século XIX e a contemporaneidade, o presente ensaio propõe-se a fazer
uma análise profunda do uso e relevância do palimpsesto, especificamente no contexto urbano, de forma a revelar a importância e uso da metáfora quando associada
à representação da cidade, sob a ótica das Artes Visuais. Como tal, procurou-se
estabelecer a origem etimológica da palavra, bem como a origem da própria metáfora, que nesta dissertação é associada, em primeiro lugar, à psicanálise e, posteriormente, às ciências humanas. O conceito foi adicionalmente analisado sob a
perspetiva de diferentes escolas de pensamento que partilham algumas conexões
com o termo palimpsesto, como por exemplo a Arqueologia, a Arquitetura, a Geografia e a Sociologia. Complementarmente, este trabalho tenciona distinguir as
ações mais importantes relacionadas com o termo palimpsesto, que podem ser
usadas para criar um objeto artístico de características semelhantes, nomeadamente a inscrição, a rasura e a sobreposição. Além destas ações fundamentais,
são abordados variados conceitos e ideias, tais como: camadas, informações, significações, memória, espaço e tempo, sendo que todos eles servem de base à análise de obras de artistas, que estabelecem conexões entre o que é o palimpsesto,
para que serve a metáfora palimpséstica e como é colocada, em prática, a construção do território urbano, reinterpretado como uma espécie de texto.
Palavras-chave: palimpsesto, memória, espaço, tempo, território, cidade, artes
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Abstract

This dissertation centres on the term palimpsest, which means to scratch in order
to write again. It also focuses on the metaphor that derives from this concept, applied to the formation and subsequent transformation of territories, geographic
spaces and, most importantly, cities. Based on an investigation that encompasses
the 19th century up to contemporaneity, this essay proposes to make an in-depth
analysis of the use and relevance of the palimpsest, specifically within the urban
context, to reveal the importance and use of its metaphor when associated with the
representation of the city, from the perspective of Visual Arts. Thus, there was an
attempt to establish the etymological origin of the word as well as the origin of the
metaphor itself, which in this essay is associated, firstly, with psychoanalysis and,
later, with the human sciences. The concept was further analysed through the scope
of different schools of thought that share some connections with the idea of palimpsests, such as Archaeology, Architecture, Geography, and Sociology. Complementarily, this essay intends to distinguish the most important actions related to the term
palimpsest, which can be used to create an artistic object with similar characteristics, namely actions such as inscribing, erasing, and overlaying. In addition to these,
fundamental actions, various concepts and ideas are addressed, such as: layers,
information, meanings, memory, space, and time, all of which serve as the basis for
the analysis of works by artists who establish connections between what the palimpsest is, what the palimpsest metaphor is used for, and how the construction of
urban territory is put into practice, reinterpreted as a kind of text.
Keywords: palimpsest, memory, space, time, territory, city, arts
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Introdução

O presente texto pretende poder clarificar a possível origem e as diversas utilizações do termo palimpsesto e a relevância da metáfora palimpséstica, que diz
respeito à leitura, interpretação, representação e transformação dos territórios, especialmente os territórios urbanos. Inserido no âmbito académico teórico-prático
das Artes Visuais, o ensaio pretende ainda destacar três importantes ações para a
produção de um palimpsesto – inscrever, rasurar e sobrepor – bem como certos
conceitos e qualidades palimpsésticas indispensáveis à representação gráfica e à
edificação das cidades, tais como: marca, visibilidade, invisibilidade, informação,
significação, memória, materialidade, opacidade, transparência, camada, espaço e
tempo.
Para tal, a estrutura deste trabalho foi dividida em três capítulos gerais, respetivamente segmentados em tópicos mais específicos.
No primeiro capítulo apresenta-se a possível origem dos palimpsestos, a etimologia da palavra e a relação estabelecida entre o termo, a linguística e a literatura
neorrealista. Nesta fase é abordado o conceito da Intertextualidade1, defendido pela
filósofa Julia Kristeva. Tal conceito fora preconizado pelo filósofo Michel Foucault
ao alegar que diferentes textos criavam discursividade entre si. Ambas as teorias
convergiriam em direção ao termo palimpsesto na obra Palimpsestes. La Littérature
au second degré, do crítico literário Gérard Genette. O autor sintetiza a Intertextualidade proposta por Kristeva e a contaminação discursiva enunciada por Foucault
num novo conceito: a Transtextualidade2. Num segundo momento, apresenta-se
aquela que será a possível origem da metáfora palimpséstica e os seus usos primordiais. Originalmente, esta dizia respeito à comparação, estabelecida pelo
campo da psicanálise, entre a mente humana e um possível e hipotético suporte

1

Intertextualidade – Escrita como um ato de plágio, realizada via sobreposição de textos.

2

Transtextualidade – Textos portadores de outros textos.

1

material capaz de estabelecer mediações transformadoras de memórias sem que
ocorresse perda total de parte das informações. Destaca-se, ainda, a obra The Palimpsest, do escritor Thomas de Quincey, e aquela que é a figura responsável pela
primeira conexão entre a palavra palimpsesto e a temática das cidades: o psicanalista alemão Sigmund Freud.
No segundo capítulo, pretende-se clarificar e evidenciar os usos e a relevância
da metáfora em quatro áreas das ciências humanas: Arqueologia – área que estabelece relações entre a metáfora e o conceito de tempo não linear, defendido pelo
arqueólogo Geoffrey N. Bailey; Arquitetura – escola do saber que também estabelece relações entre a metáfora e o tempo, centrando-se na materialidade dos espaços físicos das cidades. O arquiteto Aldo Rossi defende, aliás, que a arquitetura
das cidades deve representar um projeto contínuo no tempo; Geografia – ciência
que estabelece relações entre a metáfora e a ideia do território como texto, defendida pelo geógrafo André Corboz; e, finalmente, Sociologia – campo científico que
estabelece relações entre a metáfora e a hipertrofia da memória histórico-social,
fenómeno contemporâneo abordado pelo professor Andreas Huyssen.
O terceiro e último capítulo conecta o significado etimológico da palavra palimpsesto e a metáfora que lhe está associada ao âmbito teórico-prático das Artes
Plásticas. Numa primeira fase, destacam-se três ações essenciais à produção de
um palimpsesto – inscrever, rasurar e sobrepor – e analisa-se cada uma delas sob
o ponto de vista das Artes. São, ainda, fornecidos exemplos das suas utilizações
em ramos das Artes Visuais, como o Desenho, a Fotografia, a Gravura e a Escultura. Partindo do contexto da utilização e relevância da metáfora palimpséstica nas
áreas das ciências humanas investigadas, destacam-se ainda conceitos e qualidades palimpsésticas de carácter mais abstrato, presentes na vida e nas obras de
quatro artistas: Christo e Jeanne-Claude, Michael Wesely, Simon Schubert e Liam
O’Connor. Para além do trio de ações essenciais, os tais conceitos e qualidades
estabelecem importantes relações no que toca à leitura, interpretação, representação e consequente transformação dos territórios, especialmente das cidades, via
metáfora palimpséstica.

2

Por fim, são apresentadas as considerações finais acerca do tema pesquisado, seguidas da bibliografia utlizada. No que concerne ao referencial teórico visitado e utilizado como base para o trabalho académico, optou-se por uma cronologia
de reflexões mais ou menos linear, compreendida entre o século XVIII e o XXI,
ainda que dissertar acerca do termo palimpsesto e da metáfora palimpséstica se
trate de um ato de desvelar camadas de informação, de forma simultânea, referentes a tempos, visões, razões e necessidades distintas, voltadas à compreensão do
que são os territórios.
O que está no centro da reflexão do trabalho é a importância e a necessidade
de promover e realizar um olhar que vê tanto para a frente como para trás, numa
tentativa de compreender a origem e as formas que constituem o produto físico
gerado entre os tempos, ou seja, os espaços físicos presentes. O filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin chama este tipo de olhar, característico à figura do
flâneur3, perceção alegórica. Em concordância com a contaminação discursiva proposta por Michel Foucault, Benjamin alega que os recortes espácio-temporais analisados pelos transeuntes mais atentos estabelecem relações entre as dimensões
do tempo, a materialidade formadora dos espaços e a imensa carga mnemónica
atrelada aos mesmos.
Desde o advento da modernidade, no século XIX, passando pelo evento traumático da Segunda Guerra Mundial, e culminando na hegemonia do sistema capitalista, na globalização e na consolidação da era das tecnologias de informação em
escala massificada, já na contemporaneidade, o olhar humano sobre os territórios,
ou seja, a leitura, interpretação, representação e a transformação dos mesmos, sofreu alterações significativas. Os Estados modernos ocidentais foram responsáveis
pelas primeiras mudanças na tipologia de visão, na compreensão e na representação dos espaços geográficos. A modernidade atribuiu aos sujeitos e às sociedades

3

Flâneur – Pessoa que caminha pela cidade a fim de experimentá-la.
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ocidentais o poder transformador dos territórios, despoletando a consolidação do
planeamento urbano e o aparecimento dos primeiros centros urbanos. No entanto,
a relação de poder perante o espaço físico, a territorialidade, foi abalada pela guerra
e pelas ocorrências do pós-guerra. As fundações estruturais da realidade, enquanto
espaço físico, caíram por terra. Consequentemente, as dimensões paralelas, tempo
e memória, tornaram-se deformadas, não cumprindo mais o seu papel intermediário para a compreensão da formação dos territórios, das cidades contemporâneas,
dos homens e das próprias sociedades.
Desta forma, acredita-se que o tal olhar diacrónico proposto por Benjamin é
imprescindível à ideia de cidadão comum, de investigador e, principalmente, de artista – enquanto agentes mediadores do território. Acredita-se também que o termo
palimpsesto e a metáfora palimpséstica são o caminho mais seguro para a desenvoltura de uma leitura sensível e consciente dos territórios, especialmente das cidades, enquanto meios constituídos pelo sobrepor de inúmeras camadas históricas
e materiais, veladas até então.

4

Em vez de tomar a palavra, gostaria de estar envolto nela e de ser levado muito para
lá de todo o começo possível. Preferiria dar-me conta de que, no momento de falar,
uma voz sem nome me precedia desde há muito: bastar-me-ia assim encadear-me,
prosseguir a frase, alojar-me, sem que ninguém se apercebesse, nos seus interstícios,
como se ela me tivesse acenado, ao manter-se, um instante, em suspenso. Assim não
haveria começo; e em vez de ser aquele de onde o discurso sai, estaria antes no acaso
do seu curso, uma pequena lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento. Preferiria que atrás de mim houvesse (tendo há muito tomado a palavra, dizendo antecipadamente tudo o que eu vou dizer) uma voz que falasse .4

Palimpsesto – Etimologia da palavra

Fig. 1 The process of making a manuscript palimpsest 5

Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado, a palavra palimpsesto vem do grego palimpsestos, que significa “que se
raspa para se escrever de novo”, derivando do latim palimpsestu –, “pergaminho
que se raspou para nele se escrever de novo”. Atualmente, a palavra é utilizada
para descrever um manuscrito cuja escrita primitiva foi apagada, através da raspagem dos caracteres ou descoloração dos mesmos, com o auxílio de meios químicos, para se lhe sobrepor novos escritos (fig. 1).

FOUCAULT, Michel – L’Ordre du discours. 1970, pp. 7-8 cit. ALCOBIA, Guilherme F. – A textualidade do
mundo e a virtualidade do texto. 2021, p. 12.
4

5

Imagem obtida em archimedespalimpsest http://archimedespalimpsest.org/about/ [consultado a 16/07/2021]

5

Fig. 2 Archimedes Palimpsest 6

Na Idade Média, a escassez e o elevado preço dos pergaminhos tornaram
comum o recurso à reutilização dos suportes, configurados como palimpsestos. Na
atualidade, um dos procedimentos utilizados para desvelar a escrita descolorada
dos palimpsestos são os raios ultravioletas.7 Tradicionalmente, a reutilização dos
pergaminhos ocorria, então, por motivos económicos, por escassez material, mas
também devido à “falta de pertinência do conteúdo, a ininteligibilidade da língua ou
da grafia em que estava escrito, a progressiva deterioração do suporte e a

6

Imagem obtida em archimedespalimpsest http://archimedespalimpsest.org/about/ [consultado a 29/05/2021]

7

Informação obtida em ciberduvidas https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/palimpsesto/15354
[consultado a 19/05/2020]

6

existência de uma cópia equivalente”8. Deste modo, “tal prática levou à perda de
uma parte considerável de textos greco-romanos, ao mesmo tempo que inscrevia
na matéria natural uma nova camada de informação, camuflando a anterior, ainda
que não fosse possível a sua eliminação total.”9 Além do seu significado primordial,
palimpsesto é ainda “um termo usado [em diversas áreas do conhecimento] para
explicar que, muitas vezes, um discurso entra em diálogo com outros discursos (…)
de outros tempos e lugares, cumprindo novos propósitos comunicativos. Por debaixo de um enunciado há outro enunciado.”10 O manuscrito medieval de nome
Archimedes Palimpsest (fig. 2) é um dos mais célebres palimpsestos de que se tem
conhecimento. O objeto é de elevada importância porque detém cerca de sete estudos do matemático grego Arquimedes, transcritos para o códice por um escriba
anónimo, em meados do século X. No início do século XI, os cálculos do matemático foram substituídos fisicamente, por meio da raspagem e reescrita de textos de
orações bizantinas. Através de recursos óticos, o Archimedes Palimpsest é submetido, até aos dias de hoje, a incansáveis estudos científicos que tentam reavivar as
informações veladas na sua estrutura (figs. 3 e 4).

Figs. 3 e 4 Multispectral Imaging of Archimedes Palimpsest 11

8

Citação retirada de edtl https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/palimpsesto-codex-rescriptus/ [consultado a
19/05/2020]
9

Citação retirada de zet.gallery http://zet.gallery/blog/pt/palimpsestos/ [consultado a 19/05/2020]

10

Citação retirada de ciberduvidas https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/idioma/palimpsestos/1718
[consultado a 19/05/2020]
11

Imagens obtidas em archimedespalimpsest http://archimedespalimpsest.org/about/imaging/index.php
[consultado a 29/05/2021]
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Linguística – Intertextualidade e Hipertextualidade
O conceito de Intertextualidade, como método metalinguístico, foi estabelecido em 1970 pela filósofa e crítica literária Julia Kristeva. De acordo com Kristeva,
escrever é um ato de plágio, é criar palimpsestos por meio da sobreposição de
outros textos, emprestados, sampleados, roubados. Tal conceito já havia sido preconizado pelo filósofo Michel Foucault, ao considerar que “textos são formadores
de discursividade na medida em que abrem horizontes discursivos, configurando o
discurso posterior” (Alcobia, 2021, p. 12). Segundo Foucault, há uma espécie de
hierarquia textual que, de certa forma, se assemelha à Intertextualidade proposta
pela filósofa, pois textos predecessores podem ter relações de predominância histórica em relação aos posteriores. Esta ideia faz com que “qualquer texto (seja lido)
no enquadramento histórico, temporal, de onde brotou, na sua ancoragem temporal
(con-texto). Ler um texto no seu contexto é desvendar o regime de significação de
uma época” (Alcobia, 2021, p. 13). O crítico literário Gérard Genette, em Palimpsestes. La Littérature au second degré, concebe a teoria acerca de textos portadores de outros textos, centrando-se na figura dos manuscritos tipo palimpsesto e
designando-lhe “Transtextualidade”. Segundo Genette, a Transtextualidade subdivide-se em cinco categorias linguísticas: Intertextualidade – presença de um segmento de texto noutro por meio da citação, plágio ou alusão; Paratextualidade –
ligação entre dois textos através de paratexto; Metatextualidade – comentário de
um texto por meio de outro; Arquitextualidade – relação de um texto com o seu
gênero; Hipertextualidade – interligação entre hipertextos e hipotextos. A Hipertextualidade funciona “como se tratasse de um palimpsesto, sendo escritos novos textos por cima de textos anteriores, que deixam naqueles traços e vestígios da sua
precedência, sustentando-os e fundamentando-os” (Alcobia, 2021, p. 15).
O mundo saturou-se de traços, de escrituras. Tornou-se um palimpsesto, acumulação
infinita de texto sobre texto, de fragmento sobre fragmento, uma memória cegada por
potenciais de significado que foram sobrepostos, mas que não foram organizados segundo uma ordem de verticalidade, que poderia responder por continuidades genealógicas. Em vez disso, foram distribuídos de acordo com figuras de implantação e disseminação, em dispersões estratificadas que articularam todo o atrito dos campos

8

semânticos como uma física de fluidos, entre partículas concomitantes que colidem
sem se soldarem, de forma elástica (t.a.).12

Para além das relações com a linguística, a metáfora palimpséstica, em relação à leitura, interpretação e representação de territórios urbanos, teve certa relevância e uso na literatura moderna e em movimentos literários como o Neorealismo.
Autores como o alemão Winfried Georg Maximilian Sebald13, o argentino Jorge Luis
Borges14 e o cubano Italo Calvino15 discorrem acerca de cidades, em suas obras
literárias, recorrendo à metáfora palimpséstica, atribuindo-lhes diversas características comuns à visão humana sobre a urbe, tais como: o trauma, a ficção e a invisibilidade histórica e a invisibilidade material.

Psicanálise – Mente, cidade e a metáfora palimpséstica
A metáfora do palimpsesto é utilizada por diversas áreas do conhecimento e
ciências que tratam o tema dos territórios, dos espaços físicos e das cidades. A
metáfora refere-se à transformação desses meios, ao longo do tempo, e de forma
constante. Diz respeito, ainda, ao ato de raspar, apagar, escrever e reescrever as
superfícies, constituídas por uma estrutura feita de inúmeras camadas em sobreposição, edificadas pelo conjunto de ações humanas e naturais. Como resultado
inevitável do processo de formação através da sobreposição, são deixados traços,
tangíveis e intangíveis, provenientes das camadas inferiores à da superfície. O

Tradução autoral do original “El mundo se ha saturado de trazos, de escrituras. Ha devenido palimpsesto,
acumulación interminable de texto sobre texto, de fragmento sobre fragmento, memoria cegada de potenciales
de significância que se han superpuesto, pero que no se han organizado conforme a algun orden de verticalidad
que pudiera responder de continuidades geneaógicas. Sino que se han distribuido según figuras de despliegue
y diseminación, en dispersiones estratificadas que han articulado toda fricción de los campos semánticos como
una física de fluidos, entre partículas concomitantes que entrechocan sin soldarse, elasticamente”
12

BREA, José Luis – Nuevas estrategias alegóricas. 1991, p.41 cit. RAMÍREZ, Orlando Bernal – Aparições na
ausência: Explorações ao redor da imagem apotropaica. Porto: FBAUP, 2018, p. 6.
13

Ver SEBALD, Winfried Georg Maximilian – Os emigrantes. Lisboa: Teorema, 2005 (1992)

14

Ver BORGES, Jorge Luis – Ficções. Porto: Público Comunicação Social, 2003 (1956)

15

Ver CALVINO, Italo – As cidades invisíveis. Alfragide: Leya, 2016 (1990)
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passado, melhor dizendo, a matéria que restou dele, serve como fator de consciencialização da história e da formação dos territórios, do meio e das cidades. Antes
da utilização da metáfora do palimpsesto, no que toca aos territórios, a mesma era
utilizada em associação à mente humana, por alguns escritores, psicanalistas e
filósofos. Em 1845, no ensaio intitulado The Palimpsest, o escritor inglês Thomas
de Quincey afirma: “A mente humana, agindo como uma espécie de palimpsesto,
é capaz de criar camadas de memórias, sobrepondo-as sucessivamente sem, no
entanto, perder informação durante esse processo” (t.a. cit. Lee, 2016, p. 10).16 Em
concordância com Quincey, no ano de 1930, no livro do psicanalista Sigmund
Freud, Das Unbehagen in der Kultur, o autor utiliza a metáfora palimpséstica para
se referir ao inconsciente humano. Freud estabelece uma conexão entre o inconsciente humano e o termo palimpsesto fazendo uso de uma analogia referente à
cidade de Roma que, segundo o autor, foi construída em camadas, ou seja, configuraria uma espécie de palimpsesto, em que as fases de construção prévias permanecem debaixo das atuais.
Suponha-se que Roma não é um espaço de habitação humana, mas sim uma entidade
psíquica com um passado longo e abundante – isto é, uma entidade na qual nada que
alguma vez existiu terá desaparecido e todas as fases anteriores de desenvolvimento
continuam a existir lado a lado com a mais recente (t.a.).17

O psicanalista sugere que, tal como o inconsciente humano, a cidade nada
mais é do que um palimpsesto. A partir do momento em que Sigmund Freud estabelece a relação entre o aparato psíquico humano, como suporte mnemónico, e o
território urbano, como suporte à acumulação de informação histórica e material do
Homem e das sociedades, certas áreas das ciências humanas como por exemplo,

Tradução autoral do original “The human mind, as a natural palimpsest, is able to layer experiences and
memories on top one another without the loss of information”
16

Tradução autoral do original “Suppose that Rome is not a human habitation but a psychical entity with a
similarly long and copious past – an entity, that is to say, in which nothing that has once come into existence
will have passed away and all the earlier phases of development continues to exist alongside the latest one…”
17

FREUD, Sigmund – Civilization and it’s discontent. 1930, p. 17 cit. RYAN, Lee – The future of the past: Toronto’s
palimpsest. Toronto, Ontario: B. Ryerson University, 2013, p. 11.

10

a Arqueologia, a Arquitetura, a Geografia e a Sociologia, passam a recorrer à metáfora palimpséstica ao tratar de territórios.
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O Palimpsesto e a metáfora palimpséstica nas Ciências Humanas
Arqueologia – Perceções temporais variadas
A palavra arqueologia vem do latim archaeologia (antiquário), procedente do
grego archaiologia (antiquário, aquele que conta ou diz sobre lendas ou histórias
antigas); o termo é formado por archaîos (antigo, velho), de arché (o início) – que,
por sua vez, deriva do verbo grego archein- (para começar, iniciar) – e -logia (estudo) (t.a.).18 A Arqueologia pode ser interpretada como o estudo das coisas antigas; mais concretamente, é o nome dado à ciência que estuda vestígios materiais
da presença humana, sejam estes vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de
compreender os mais diversos aspetos da humanidade num determinado tempo e
espaço.19 O local onde trabalham os arqueólogos é denominado sítio arqueológico.
Sob a ótica da Arqueologia e de alguns de seus profissionais atuantes, os sítios
arqueológicos são compreendidos e interpretados através da metáfora do palimpsesto. O espaço geográfico guarda, nas camadas físicas que o compõem, restos
da história humana, provenientes de tempos e constituídos por matérias diferentes.
Segundo a enciclopédia sueca Nationalencyklopedin, a chave para a compreensão
do passado pode ser obtida por meio da terra, “através da escavação, mapeamento
e exame científico de artefactos e vestígios materiais da cultura humana” (t.a. cit.
Kjerrgren, 2011, p. 10).20 Surge a pergunta: Nos manuscritos considerados palimpsestos, o passado e o presente parecem coexistir; mas e nos sítios arqueológicos?

há um contraste básico entre os padrões temporais do mundo material que, no passado, outras pessoas poderão ter reconhecido conscientemente e até mesmo usado
na sua vida íntima e social, bem como na cosmologia, e os padrões temporais que são
inerentes aos depósitos arqueológicos que nós, enquanto arqueólogos, tentamos
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Tradução autoral de informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?arqueologi.a [consultado
a 17/06/2021]
19

Informação obtida em arqueologiaeprehistoria https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-arqueologia/
[consultado a 04/06/2021]
Tradução autoral do original “Through the excavation, mapping and scientific examination of artifacts and
material traces of human culture”
20
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explorar de modo a dizer algo mais acerca do passado e da nossa relação com o
mesmo (t.a.).21

Ao longo da História, verifica-se que a perspetiva humana sobre o conceito de
tempo é volátil e depende de diversos elementos contextuais, como as sociedades
e as respetivas gerações. O professor e arqueólogo Geoffrey N. Bailey faz uso do
termo “perspetiva temporal” (t.a. Bailey, 2006, p.3)22 e define-o como “a crença de
que as diferentes escalas temporais focam-se em diferentes aspetos do comportamento, exigindo diferentes tipos de princípios explicativos” (t.a. Bailey, 1981, cit.
Bailey, 2006, p. 5)23 e ou “a crença de que diferentes escalas temporais focam-se
em processos diferentes, exigindo conceitos diferentes e diferentes tipos de variáveis explicativas” (t.a. Bailey, 1987, cit. Bailey, 2006, p. 5).24 Bailey descreve a escala espaço-tempo como um fator essencial para a Arqueologia e para que os espaços geográficos sejam lidos como uma espécie de palimpsesto. Dependendo do
período de tempo e do espaço analisados, “as características do palimpsesto poderão aparentar ser mais grosseiras ou mais delicadas, algo que é observável até
no mais minucioso nível dos eventos, pensamentos e ações individuais. Dependendo da resolução temporal, diferentes processos e artefactos na paisagem poderão tornar-se mais ou menos aparentes ou obscurecidos” (t.a. Kjerrgren, 2011,
p. 11).25

Tradução autoral do original “there is a basic contrast between the differential temporal patterns of the material
world that past people may have consciously recognized and used in their social life and cosmology, and the
differential temporal patterns inherent in archaeological deposits that we as archaeologists seek to exploit to
say more about the past and our relationship to it”
21

BAILEY, Geoffrey N. – Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of Anthropological
Archaeology, vol. 26, 2007, p. 4.
22

Tradução autoral do original “time perspective”

Tradução autoral do original “the belief that differing time-scales bring into focus different features of behaviour, requiring different sorts of explanatory principles”
23

Tradução autoral do original “the belief that different time scales bring into focus different sorts of processes,
requiring different concepts and different sorts of explanatory variables”
24

Tradução autoral do original “the features of the palimpsest may appear coarser or finer, down to the finest
level of individual events, thoughts and actions. Depending on the time resolution different processes and artifacts in landscape might become apparent or obscured”
25
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As perspetivas temporais variadas levam arqueólogos a questionamentos do
tipo: Como deverá ter ocorrido o fenómeno? Como aparecem os artefactos do período temporal específico, sob que natureza e como estudá-los? Quais as possíveis
distorções de perceção e compreensão? Como é que a observação temporal é
condicionada pela representação cognitiva e simbólica respetiva do seu tempo, cultura, estado de evolução, organização social e visão de mundo?
Paralelamente a estas questões, são analisados e estabelecidos os melhores
procedimentos para desvelar e estudar os sítios arqueológicos. Se o sítio arqueológico configura um palimpsesto, pode ainda dizer-se que, na sua globalidade, é
constituído por uma complexa variedade material, o que dificulta o desenvolvimento
dos trabalhos em campo. Entretanto, para certos profissionais da área, os palimpsestos arqueológicos são considerados “como algo que oferece uma oportunidade
para reorientar o foco em direção a uma escala diferente do comportamento” (t.a.
Bailey, 1981, cit. Bailey, 2006, p. 10)26, mas também “uma consequência estruturada da operação de um nível de organização que é difícil, senão impossível, para
um etnógrafo conseguir observar diretamente” (t.a. Binford, 1981, cit. Bailey, 2006,
p. 10)27, revelando “tendências [que] a longo prazo poderão ser mais importantes
para o período pré-histórico do que para a compreensão de alguns eventos a curto
prazo” (t.a. Foley, 1981, cit. Bailey, 2006, p. 10).28 Atentando à diversidade e à
complexidade material dos sítios arqueológicos considerados palimpsestos, o geógrafo Geoffrey N. Bailey dividiu-os em cinco categorias, a saber: palimpsesto verdadeiro (palimpsestos no sentido estrito do termo, visto que todos os traços de atividade anterior foram apagados, exceto os mais recentes); palimpsesto cumulativo
(palimpsestos cujos sucessivos episódios de sedimentação permanecem sobrepostos sem perda de evidência, tornando-se tão complexos que é difícil, ou até

26

Tradução autoral do original “an opportunity to focus on a different scale of behaviour”

Tradução autoral do original “structured consequence of the operation of a level of organization difficult, if not
impossible, for an ethnographer to observe directly”
27

Tradução autoral do original “long term trends [that] may be of greater significance to the prehistorian than
the understanding of a few short events”
28
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mesmo impossível, separá-los em camadas originais); palimpsesto espacial (variante dos palimpsestos cumulativos, definida como uma mistura de episódios que
são espacialmente segregados, mas cujas relações temporais se tornaram opacas
e difíceis de separar); palimpsesto temporal (palimpsestos que são uma colagem
de materiais e objetos que fazem parte do mesmo depósito, mas não possuem a
mesma idade e materialidade); e, finalmente, palimpsesto de significado (palimpsestos que podem ser definidos através da sucessão de significados adquiridos por
um determinado objeto durante a sua trajetória material, como resultado de diferentes usos, contextos de uso e associações ao qual foi exposto desde o momento da
sua fabricação até ao atual local de repouso, seja ele um solo, museu, livro, discurso ou até mesmo um objeto ainda em circulação).
Se a realidade física é constituída de matéria diversa e de materialidade variável, a maioria dos sítios arqueológicos representa, no mínimo, um palimpsesto
temporal e/ou um palimpsesto de significado. Dois ou mais tipos de palimpsestos
também podem ser encontrados num só sítio arqueológico. Portanto, para que a
análise seja precisa, a metodologia esperada de um arqueólogo passa por averiguar qual ou quais tipologias lhe serão apresentadas em campo, para que, logo de
seguida, seja traçado um ou mais planos de ação, baseados em procedimentos e
tecnologias adequadas. Durante um estágio primário, os arqueólogos adotam duas
estratégias de averiguação, que são: tendência microscópica, que busca a compreensão diminuindo progressivamente as escalas até atingir, em última análise, as
ações individuais, crenças e interações sociais atreladas ao artefacto e/ou camada
analisada; e tendência macroscópica, que busca a compreensão colocando os fenómenos arqueológicos numa perspetiva crescente de comparação em larga escala. Nesta última tendência, o palimpsesto é considerado como um todo, reduzido
a um único episódio ou a um único conjunto de dados, a fim de o examinar no
contexto comparativo mais amplo de outros conjuntos. Ainda assim, independentemente da tendência escolhida, é certo que haja sempre um ou mais tipos de palimpsesto no mesmo sítio, sendo que os métodos de análise dos mesmos diferem
entre si consoante as escalas e resoluções espácio-temporais selecionadas.
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Os palimpsestos são universais, são uma característica inerente do mundo material em
que habitamos. Não são apenas de uma versão distorcida ou degradada de uma mensagem que precisa de regressar ao seu estado original antes de poder ser interpretada.
Eles são, grande parte das vezes, a própria mensagem (t.a.).29

Contudo, a ideia da existência de um palimpsesto universal acarreta um complicado paradoxo. Se os palimpsestos arqueológicos são constituídos por matérias
diferentes e, consequentemente, tempos de formação variáveis, onde é que se localiza exatamente o tempo presente? Ou, melhor, onde estão delimitadas as fronteiras entre os três tempos?
Para o arqueólogo Geoffrey N. Bailey, a noção convencional do conceito de
tempo é inadequada; é por esse motivo que, recorrentemente, se discute a possibilidade da própria área se separar e diferenciar-se de outras áreas do conhecimento, cujo fenómeno do presente é o principal tema de estudo a curto prazo. Propor uma nova perspetiva temporal, por meio da visão arqueológica, colocaria em
xeque o senso de identidade social e a crença de uma autonomia e autoridade
humana sobre o presente e sobre o próprio espaço físico. Todavia, se a realidade
é constituída por matérias diferentes cujas principais características são as durações variáveis, a perceção do presente é questionável ou, de alguma forma, arbitrária, uma vez que a materialidade começa no passado, passa pelo presente e se
estende ao futuro.
A sensação é a de que nós apenas podemos adquirir um verdadeiro conhecimento
daquilo que se está a passar no presente ao analisá-lo retrospetivamente a partir de
um ponto de vista futuro, a partir do qual os eventos com relevância a longo prazo
podem ser interpretados sem o “barulho de fundo”. É possível também compreender
mais profundamente o padrão das relações no que diz respeito aos eventos mais contemporâneos, bem como os seus vários antecedentes e consequências (t.a.). 30

Tradução autoral do original “palimpsests are universal, an inherent feature of the material world we inhabit.
They are not some distorted or degraded version of a message that needs to be restored to its original state
before it can be interpreted. To a large extent they are the message”
29

BAILEY, Geoffrey N. – Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of Anthropological
Archaeology, vol. 26, 2007, p. 21.
Tradução autoral do original “There is a real sense in which we can only acquire a fuller knowledge of what
is going on in the present by looking back at it retrospectively from some future vantage point, from which the
events of more enduring significance can be disentangled from the background ‘noise’ and the pattern of relationships more clearly understood in terms of contemporaneous events elsewhere and their various antecedents
and consequence”
30
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Para Bailey, as fronteiras entre o passado e o presente são arbitrárias e os
limites entre os tempos são determinados apenas pela materialidade daquilo que
está a ser analisado e pelo contexto temporal em que se encontra o observador. A
ideia de que o passado está inserido no presente é denominado pelo arqueólogo
como presente duracional. Todos os presentes duracionais, relativos ao tal palimpsesto arqueológico de escala global, tenderiam ao encontro de uma linha temporal
direcional infinita, por mais que influenciem a forma dos espaços que ainda estão
por vir.

Arquitetura – Projetos contínuos no tempo
A palavra arquitetura refere-se à arte e técnica de desenhar, projetar e construir edifícios, espaços públicos e outros tipos de construções urbanas. O termo
vem do grego arches- (principal), tecton- (trabalho) e do sufixo latino -ura, que indica uma atividade ou o resultado dessa atividade (t.a.).31 A Arquitetura cruza-se
com alguns dos valores essenciais à Arqueologia, pois ambas estudam a relação
entre o Homem, as sociedades e os espaços num determinado tempo. No ano de
1960, o urbanista americano Kevin Lynch publica o livro The image of the city, onde
estão presentes algumas reflexões acerca da natureza das cidades modernas a
partir do século XIX. Os pensamentos do urbanista precederam uma outra publicação, do ano 1966, L'architettura della città, escrita pelo arquiteto teórico Aldo Rossi.
Alicerçado nas ideias de Kevin Lynch, Rossi defende que a cidade “corresponde a
um grande projeto unitário no tempo, através de elementos que lentamente se vão
modificando, mas que preservam na sua matriz os [elementos] dos tempos passados” (cit. Morgado, 2017, p. 24), constituindo, então, uma sobreposição de “sucessivas layers que definem novos espaços à medida que se acrescentam umas sobre

EVANS-PRITCHARD, Edward Evan – Antropology and history. 1961 cit. BAILEY, Geoffrey N. – Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of Anthropological Archaeology, vol. 26, 2007, p. 32.
31

Tradução autoral de e informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?arquitectura [consultado
a 17/06/2021]
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as outras. Essas layers são produto de um tempo, de uma sociedade e representam
uma maneira de fazer arquitetura desse mesmo tempo” (Morgado, 2017, p. 4). As
reflexões acerca da natureza urbana moderna elaboradas por ambos os autores
viriam a ser sintetizadas numa só metáfora, a do palimpsesto. De facto, o termo foi
introduzido no contexto da Arquitetura e áreas adjacentes no ano de 1983, pela
publicação do livro Le territoire comee palimpseste do historiador suíço André Corboz. Importa realçar que as ideias presentes na obra do historiador serão devidamente aprofundadas no segmento deste texto referente campo da Geografia, visto
que se trata da área do conhecimento humano que coloca o tema território no centro do seu saber. Não obstante, vale a pena mencionar desde já que Corboz defende a ideia de que os territórios devem ser lidos como são os textos, porque são
escritos, rasurados e reescritos pelo Homem e pelas sociedades, de forma constante e ao longo do tempo. Para o autor, o território nada mais é do que um produto
da combinação entre processos humanos e naturais, produto que pode ser melhor
compreendido através da metáfora palimpséstica. Na visão arquitetónica, o termo
palimpsesto sugere a reutilização, a alteração, a adaptação, o abandono e a destruição de componentes urbanos por parte de seus habitantes ao longo do tempo.
Para certos arquitetos, o uso do palimpsesto e da metáfora atrelada à palavra como
referência à formação material das cidades enquadra, também, os valores históricos e mnemónicos atribuídos à arquitetura e à própria matéria constituinte das cidades. No livro L'architettura della città, Aldo Rossi defende a existência de uma
dimensão paralela ao espaço e ao tempo, a memória. Rossi defende a ideia de que
as cidades e a arquitetura, per se, são o locus da memória coletiva, ou seja, o espaço onde as ações humanas transformadoras dos espaços lidam com diversas
cargas mnemónicas e produzem outras, concomitantemente. O “reconhecimento
do lugar como meio principal para ativação da memória leva a refletir sobre a importância da construção [e da desconstrução] desse mesmo lugar” (Morgado, 2017,
p. 17). De forma geral, no âmbito da Arquitetura, o termo palimpsesto é referente
ao processo da transformação dos espaços urbanos por meio da destruição de
seus componentes, que deixam para trás vestígios do seu passado, reminiscências
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utilizadas como base para o novo. A partir desta ideia partem certas premissas que
justificam a intervenção na matéria constituinte das cidades, por parte das ciências
da Conservação e do Restauro. No que concerne ao planeamento urbano, as ações
voltadas à revitalização do património, seja ele arquitetónico, histórico ou cultural,
também fazem parte do tal processo da construção no tempo, referido por Aldo
Rossi. Edifícios, espaços públicos e complexos industriais, por exemplo, perdem as
respetivas funções originais ao longo do tempo, conforme as intervenções humanas, a expansão urbana, a evolução social e a especulação imobiliária. Muitas vezes, a tipologia de componentes urbanos esquecidos no tempo transforma-se em
ruínas e/ou nos famosos vazios urbanos que devem ser adaptados e reutilizados,
de forma constante. Deste modo a Arquitetura (e áreas adjacentes) deve ser encarada como uma ciência de processos transformadores, contínuos no tempo. Arquitetos e urbanistas, responsáveis pela construção e consequente compreensão da
formação dos espaços ao longo do tempo e da valorização da carga mnemónica
atrelada aos mesmos, devem desenhar, projetar e edificar continuidades. Giorgio
Grassi alerta: “a arquitetura vive do tempo longo dos seus materiais, o projeto também vive desse tempo.” (cit. Morgado, 2017, p. 26.
As construções de maiores proporções, dada a brevidade da vida humana e a vastidão
dessas obras, quase nunca serão levadas a termo por quem as concebe. (…), quem
lhe sucede, deseja absolutamente inovar em alguma parte, e assim tornar a obra sua;
(…). Na verdade, aqueles que originalmente iniciaram a obra devem ter sido guiados
por determinadas intenções que, até nós, com um mais atento e prolongado exame e
um juízo mais rigoroso, podemos descobrir.32

O termo palimpsesto, e a metáfora relacionada com o território, também possuem uso e relevância numa das ramificações da arte de desenhar, projetar e construir espaços contínuos no tempo, a Arquitetura Paisagista. A sua utilização faz
mais sentido quando enquadrada nesta área científica por ser a que mais se aproxima das ideias defendidas por André Corboz, em Le territoire comee palimpseste.

GRASSI, Giorgio – Leon Battista Alberti e a arquitectura romana. 2015, cit. MORGADO, Jéssica – Construir
sobre o palimpsesto: A importância da compreensão da arquitectura como um processo para o desenho de
projeto, aplicado ao território de Alenquer. Castelo de Alenquer: Tempo, espaço e memória. Lisboa: ISCTEIUL, 2017, pp. 26-27.
32
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Para os paisagistas, ler, interpretar, representar e transformar as paisagens como
espécies de texto, ou melhor, como palimpsestos, configura uma prática útil para o
reconhecimento e definição das tipologias histórico-materiais, das camadas que as
compõem.
Pode até ser mais útil começar por ver a paisagem como um palimpsesto (…) uma
analogia que, no mínimo, dá-nos a possibilidade do apagamento e da escrita em excesso, bem como a existência simultânea de diferentes argumentos, implicando não
só vários períodos históricos como também vários agentes históricos e contemporâneos (t.a.).33

A Arquitetura Paisagista caracteriza-se pela transformação dos espaços naturais de forma processual, a própria natureza o faz dessa maneira. Por sua vez, a
Arquitetura tende às transformações mais ou menos instantâneas dos espaços,
apesar dos resultados mais ou menos estáticos, no que concerne à materialidade
dos componentes arquitetónicos. O arquiteto paisagista e teórico James Corner
alega que a Arquitetura Paisagista é “um trabalho em processo, que nunca consegue, em nenhuma ocasião, atingir o seu estado ideal, mas que consegue exceder
as expectativas com o passar do tempo, se for observado enquanto um palimpsesto
ativo que apresenta novas propriedades, qualidades e potencial ao longo do tempo”
(t.a. cit. Verheij, 2015, p.20).34

Tradução autoral do original “It might be more useful to begin by viewing the landscape as a palimpsest (…)
– an analogy that at least provides the possibility for erasure and overwriting and the co-existence of several
different scripts, implying not just different historical eras, but several historical and contemporary actors as well”
33

SCHEIN, Richard – The place of landscape: A conceptual framework for interpreting and american scene. 1997,
p. 662, cit. KJERRGREN, Lovisa – Layers of land: The palimpsest concept in relation to landscape architecture.
Sweden: SLU, 2011, p. 14.
Tradução autoral do original “a work in process, never really attaining an ideal state at any moment in time,
but always exceeding expectations when set in motion over time, when viewed as an active palimpsest accursing new properties, qualities, and potentials in time”
34
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Geografia – Território como texto
Geografia é a descrição da terra do ponto de vista do solo. A palavra geografia
é identificada no latim geographĭa, com raiz no grego geōgraphía, composto pelo
prefixo geō-, originado de gê- (terra), grafo- (para gravar, desenhar, escrever), e o
sufixo -ia, que é utilizado para criar substantivos que expressam uma relação com
algo. O elemento composicional graphia- (descrição através de desenhos ou gravuras) está associado com gerbh- (riscar, arranhar) e é a partir dessa combinação
que é obtida a tradução literal da palavra: desenho da terra. Uma definição mais
precisa para o termo geografia é o estudo e descrição dos diversos entornos ou
ambientes, lugares e espaços da superfície terrestre e suas interações. Desse
modo, esta ciência analisa as variações espaciais dos fenómenos físicos, biológicos e humanos que neles ocorrem (t.a.).35 A palavra território, por sua vez, originase do latim territorium, que significa extensão de terra dividida politicamente. Os
componentes léxicos são terra (terra) e o sufixo -orio (pertencente a, lugar) (t.a.).36
O território é considerado, pela maioria das correntes geográficas, o conceito-chave
da Geografia, sendo, simultaneamente, amplamente abordado por outras ciências,
o que torna a sua definição polissémica. Foi o geógrafo norte-americano Robert
Sack que livrou a definição mais corrente para o termo território: “extensão de terra
dividida politicamente”, das garras do Estado, do poder que o Homem detém e atribui sobre o espaço geográfico, ao considerar que as relações de territorialidade se
transformam, na verdade, no tempo e com o espaço. Sob a ótica da Geografia, o
espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas,
sofre com as práticas económicas, sociais e culturais de uma sociedade. Comumente, é interpretado como recetáculo ou reflexo social materializado, guardando
as marcas históricas das civilizações e das suas transformações ao longo do
tempo. O território “pode ser comparado a uma sociedade em andamento, em

35

Tradução autoral de informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?geografi.a [consultado a
17/06/2021]
36

Tradução autoral de informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?territorio [consultado a
17/06/2021]
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evolução, em movimento. O conteúdo corporificado, o ser já transformado em existência, é a sociedade já embutida nas formas geográficas, a sociedade transformada em espaço” (Silva, 2012, p. 34).
Mencionado brevemente no segmento deste texto referente à Arquitetura, o
historiador suíço André Corboz foi o responsável por convergir algumas das definições atribuídas à palavra território, sintetizando-as num único termo e metáfora associada: o palimpsesto. Para o historiador, os territórios não passam de produtos
oriundos da combinação de processos humanos e naturais ao longo do tempo. Assemelham-se, então, aos palimpsestos e à metáfora palimpséstica, configurando
uma sobreposição de inúmeras camadas histórico-geográficas constituídas por
tempos diversos e inúmeros significados atrelados à matéria. Para certos geógrafos
que compartilham as ideias de Corboz, interpretar o território como espécie de palimpsesto gera novos tipos de gramáticas espaciais, enriquecedoras dos discursos
científicos da área, à medida que se criam novos dados metodológicos, leituras do
espaço e outros tipos de interpretação e representação do mesmo. Todavia, parte
fundamental para a criação de tais gramáticas espaciais é a formação de uma consciência histórico-espacial por parte dos sujeitos e das sociedades como um todo. O
segmento de texto referente à Arqueologia e à Arquitetura clarificou que é preciso
conhecer os territórios no tempo presente e considerar o seu passado para que,
por fim, se transforme, organize e projete o seu futuro. A formação de uma consciência histórica e espacial ocorre nas circunstâncias do dia a dia onde os sujeitos
vivem e percecionam o meio geográfico, atribuindo-lhe sentidos e significados em
função das experiências por si adquiridas. O historiador Jörn Rüsen defende a existência de três vetores fundamentais à formação de tal consciência histórico-espacial, são eles: a experiência (distinção qualitativa entre passado e presente); a interpretação (capacidade de transpor a contemporaneidade para novos pontos de
vista e novas perspetivas); e a orientação (capacidade de correlacionar os modelos
de interpretação com o presente).
Uma outra forma de desenvolver este tipo de consciência é através da elaboração de interpretações por meio da representação gráfica dos territórios. Segundo

22

André Corboz, “representar o território já é, por si só, apropriá-lo. No entanto, esta
representação não é uma transcrição exata, e sim uma construção” (t.a. Ramos,
2004, 31).37 Interpretar e representar outras formas do território, que vão além da
realidade, não é propriamente um fenómeno recente. Algumas representações de
cariz individual e íntimo em relação ao meio geográfico como, por exemplo, o mapa
de Opicinus de Canistris (fig. 5), provam-no.

Fig. 5 Mapa de Opicinus de Canistris, 1926-1300 38

Tradução autoral do original “Representar el territorio ya es apropiárselo. Ahora bien, esta representación no
es un calco, sino sempre una construcción”
37

38

Imagem obtida em alchetron https://alchetron.com/Opicinus-de-Canistris [consultado a 16/07/2021]
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Fi
Fig. 6 Carta da França dos Cassini, César-François Cassini & Jean-Dominique Cassini, 1744 39

O advento da modernidade foi responsável pelo desenvolvimento de certas
agendas sociais que dependiam da reorganização dos territórios, representados
via desenho. Para se atingir a modernidade, era necessária uma linguagem gráfica
que representasse o espaço geográfico de maneira uniforme onde “deveria existir
uma estrutura espacial perfeitamente legível, imune a qualquer manipulação semântica por parte dos utilizadores que poderiam saturar os fragmentos desse espaço
com significados desconhecidos e ilegíveis” (t.a. Bauman, 2001, p. 44).40 Para fazêlo, recorreu-se à cartografia científica, ciência responsável pela elaboração de

39

Imagem obtida em reddit
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/fxg0hy/1744_cassini_map_of_france_the_first_country_in/
[consultado a 16/07/2021]
Tradução autoral do original “debía quedar una estrutura espacial perfectamente legible (…), inmune a toda
manipulación semântica por parte de usuários (…) que pudiera saturar fragmentos de ese espácio com significados desconocidos e ilegibles”
40
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métodos revolucionários como, por exemplo, o rastreamento territorial por meio da
triangulação, a representação territorial em larga escala e a elaboração de uma
iconografia específica que descreve o conteúdo dos próprios espaços geográficos.
Cartas cartográficas como a carta da França dos Cassini (fig. 6) servem de exemplo
à sofisticação moderna no que toca à representação dos territórios via desenho.
Após a consolidação da cartografia científica como método consensual para
a leitura dos territórios, as sociedades modernas puderam avançar para uma fase
ainda mais desafiadora, a do planeamento urbano. Na Idade Média, os mapas de
cariz individual registavam, sem muita preocupação formal e técnica, as particularidades mais proeminentes dos espaços geográficos. Porém, através da cartografia
científica e, principalmente, do planeamento urbano, o Homem passa a impor aos
territórios certos traços de idealização alcançados somente via desenho; os espaços geográficos convertem-se em meros reflexos das suas representações.
Primeiro, o mapa é desenhado para se conhecer e, posteriormente, para se atuar.
Compartilha com o território o processo, o produto, o projeto e, por ser também forma
e sentido, corremos o risco de tomá-lo como sujeito. Instituído como um modelo que
possui o fascínio de um microcosmo, a simplificação extremamente administrável,
tende a substituir a realidade. O mapa é mais puro que o território, porque obedece a
qualquer princípio. Oferece-se a qualquer projeto, concreto por antecipação, mostrando
o quão bem fundamentado ele o é (t.a.).41

A ideia geral de um mapa é planificar um território por meio da representação
gráfica redutora da escala real dos territórios, bem como a do seu conteúdo. Geralmente, os mapas são compostos por estruturas espaciais geometricamente simples, símbolos e legendas uniformizadas que auxiliam a leitura, compreensão e assimilação entre o espaço geográfico real e o espaço geográfico representado. Contudo, nenhum mapa conterá a totalidade de características físicas, extensão,

Tradução autoral do original “En primer lugar el mapa se traza para conocer y después para actuar. Comparte
com el territorio el ser proceso, producto, proyecto, y como es también forma y sentido, incluso corremos el
riesgo de tomarlo por sujeto. Instituido como modelo que posee la fascinación de un microcosmos, simplificación extremadamente manejable, tiende a substituir a la realidad. El mapa es más puro que el territorio, porque
obedece al príncipe. Se ofrece a cualquier designio, el cual concreta por anticipación, y parece demonstrar lo
bien fundado del mismo”
41

RAMOS, Ángel Martín – Lo urbano en 20 autores contemporâneos. Barcelona: Copisteria Miracle SA, 2004, in.
Corboz, André – El territorio como palimpsesto. 1983, p. 31.
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espessura, significado e a própria materialidade de um território. O historiador André Corboz alerta: “Todo mapa é um filtro” (t.a. Ramos, 2004, p. 30).42 Ainda assim,
o hiper-realismo cartográfico atual levanta algumas questões quanto ao poder, irreal, detido pela cartografia científica e, neste caso, tecnológica. O rastreamento
demiúrgico do globo via satélites e drones, parcela atrás parcela, tenta provar o
contrário da afirmação feita por Corboz, produzindo representações imagéticas e
vigiando os territórios em escala global com fidelidade vinte e quatro sobre sete. O
poder atual que o Homem detém sobre os territórios, algo que o campo da Teologia
até muito recentemente atribuía somente aos seres sobrenaturais, parece já ao alcance de qualquer um. Contudo, o tal poder demiúrgico não representa um fenómeno exclusivo da Geografia e da cartografia científica. Urbanistas modernos sofreram com o facto de a realidade impor limites razoáveis à execução dos seus
desenhos e projetos de cidades ditas perfeitas, construídas via tabula rasa, expressão que designa uma espécie de tábua encerada (fig. 7) utilizada pelos romanos
como suporte para a escrita e para o desenho, sendo possível raspar toda informação inscrita na superfície, permitindo a reescrita a partir do zero (t.a.).43

Fig. 7 Tabula Rasa Romana com stylus ao centro 44

42

Tradução autoral do original “Todo mapa es un filtro”
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Tradução autoral de informação obtida em treccani https://www.treccani.it/vocabolario/tabula-rasa/ [consultado a 16/07/2021]
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Imagem obtida em wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bula_rasa [consultado a 16/07/2021]
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Este tipo de utopias urbanas, livres da desorganização social, dos rastos e
acidentes da história humana, representavam a encarnação, o símbolo e o monumento do Homem livre e moderno, apesar de nada se assemelharem à realidade e
de se oporem à interpretação da formação dos territórios por meio da metáfora do
palimpsesto. De todas as áreas do conhecimento que possuem algum vínculo com
a temática dos territórios, a Geografia, representa, talvez, a área das ciências humanas mais provida de ideologias. A necessidade de conhecer, interpretar, representar e dominar o espaço geográfico está diretamente ligada à necessidade de
obtenção de poder. O surgimento e a consolidação da cartografia científica e do
planeamento urbano ocorreram, essencialmente, pela necessidade de proteção,
por motivos bélicos e expansionistas, ou seja, devido à guerra. Um conhecimento
mais detalhado do meio geográfico permitiu um maior controlo da natureza, permitiu
também o desenvolvimento dos primeiros e pequenos aglomerados populacionais
até ao ponto de se tornarem verdadeiras e híper-complexas cidades contemporâneas.
O planeamento urbano possui como finalidade a organização e o controlo dos
mais variados fenómenos urbanos em escala considerável. É a partir do planeamento que o território atinge seu grau máximo como projeto, como produto, como
uma construção cultural, social, política e principalmente económica. Segundo o
sociólogo Jean Braudillard, “o território já não precede o mapa, nem sobrevive sem
o mesmo; no futuro, será o mapa que precederá o território” (t.a. cit. Ramos, 1983,
p. 31).45
O evento catastrófico da Segunda Guerra Mundial, que enquadrou o Holocausto e a consequente Guerra Fria, é considerado um marco histórico para o planeamento urbano. Paralelamente, atribuiu-se à matéria das novíssimas cidades
ocidentais do pós-guerra uma série de valores essenciais ao sistema hegemónico
capitalista. As cidades passaram a ser sede de grandes empresas multinacionais,

Tradução autoral do original “El territorio ya no precede al mapa, ni le sobrevive; en lo sucessivo, será el
mapa el que preceda al território”
45
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epicentros de consumo em escala global e voltaram-se para o turismo em grande
escala. O Grand Tour pela Europa, compreendido entre 1600 e 1840, evento em
que a alta burguesia viajava entre países vizinhos a fim de adquirir novas experiências e conhecimento plural, precedeu o atualíssimo e desenfreado turismo de massas. A estetização das paisagens, a espetacularização dos territórios, o empobrecimento das grandes cidades e dos seus centros urbanos, a relocação de habitantes em zonas periféricas, bem como a escassez de habitações familiares diante da
rotatividade descomunal de alojamentos locais são problemas cada vez mais comuns nas cidades contemporâneas. Nunca foi tão fácil viajar entre vários territórios,
o que, por um lado, permite a acumulação de novas experiências, mesmo que associadas à pobreza Benjaminiana46, e, por outro, provoca o esvaziamento estético
dos espaços geográficos.
Diante de todas estas questões, no âmbito dos discursos académico-científicos, como os da Geografia e da Arquitetura, instala-se a ideia do espaço geográfico, ou seja, dos territórios como um laboratório plein air ideal para a análise e
compreensão do Homem, das sociedades e suas correlações com os espaços. A
leitura, a interpretação, a representação e a transformação dos territórios urbanos
via metáfora palimpséstica parece ser a solução mais adequada para a resolução
de tais problemas, porque compreende o meio como ele o é: heterogéneo, porém
finito.
O território não é uma embalagem perdida ou, muito menos, um produto de consumo
que pode vir a ser substituído. Cada território é único, daí a necessidade de reciclá-lo,
de raspar uma vez mais (mas com o maior cuidado possível) o texto antigo que os
homens inscreveram sobre o material insubstituível dos solos, a fim de depositar um
novo, que responda às necessidades de hoje, antes de este ser, por sua vez, também
revogado (t.a.).47

Ver BENJAMIN, Walter – Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura
e história da cultura. Brasil: Brasiliense, 3ª ed., 1994 in. Experiência e pobreza, pp. 114-119.
46

Tradução autoral do original “el territorio no es un embalaje perdido ni un producto de consumo que se pueda
reemplazar. Cada territorio es único, de ahí la necessidade de ‘reciclar’, de raspar una vez más (pero com el
mayor cuidado si es posible) el viejo texto que los hombres han inscrito sobre el irreemplazable material de los
suelos, a fin de depositar uno nuevo que responda a las necessidades de hoy, antes de ser a su vez revocado”
47

RAMOS, Ángel Martín – Lo urbano en 20 autores contemporâneos. Barcelona: Copisteria Miracle SA, 2004, in.
CORBOZ, André – El territorio como palimpsesto. 1983, p. 34.
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Sociologia – Hipertrofia da memória
A palavra sociologia é um neologismo cunhado pelo filósofo francês Auguste
Comte na sua obra Cours de Philosophie Positive, publicada entre 1830 e 1842.
Comte construiu o termo utilizando o elemento latino socio- (de social, relativo à
sociedade) e o elemento grego -logia, composto por logos (palavra, expressão) e o
sufixo -ia (qualidade). A palavra passou a significar discurso, depois passou a designar tratado e, mais tarde, ciência acerca da sociedade (t.a.).48 O uso da metáfora
palimpséstica, em discursos académico-científicos acerca da realidade, dos territórios e dos espaços urbanos também é relevante para certos sociólogos. Os profissionais das ciências sociais fazem-no a partir dos seus conceitos-chave, a figura
do Homem e as sociedades. A relevância do termo palimpsesto para os estudos
sociais parte do advento modernizador do século XIX, que acarretou uma profunda
transformação na identidade dos sujeitos e das sociedades ocidentais, algo que o
professor Carlos Fortuna cunha de “destruição criadora das identidades” (Fortuna,
1995, p. 3). O êxodo rural, em direção aos novos centros urbanos, gerou a remodelação de uma série de conceitos sociais pré-modernos e é justamente aí que se
centralizam as discussões acerca do modo como os sujeitos se relacionam com o
tempo, com as referências ao passado, com a memória individual e coletiva e, por
fim, com o espaço, seja ele real ou representado. Para Fortuna, assim como evidenciado nos subcapítulos referentes aos campos da Arqueologia e da Arquitetura,
o conceito de tempo não pode ser situado com precisão, pois os espaços físicos
agregam toda uma carga de informações que interagem entre si, ao longo do
tempo, se mediadas pela figura do Homem. Como já foi exposto, as cidades exigem
uma leitura atenta e sensível da sua formação histórico-material para que se efetue
a sua organização e o seu planeamento através do tempo.

48

Tradução autoral de informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?sociologi.a [consultado a
17/06/2021]
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O espaço surge assim como elemento caótico das nossas representações e, ipso facto,
é ele próprio irrepresentável. É no espaço e através dele que se procede a justaposições desordenadas e se forjam fronteiras paradoxais que tornam vulnerável a nossa
identidade.49

Contudo, se o passado e o presente não possuem limites estabelecidos, as
reminiscências físicas do passado decoram o tempo presente ou atualizam o que
passou por meio dele? Em suma, temporaliza-se o espaço ou espacializa-se o
tempo? Segundo Fortuna, a resposta recai sobre o facto de os resquícios do passado possuírem uma dupla qualidade – “por um lado, são repositórios de outros
modos de vida, por outro lado, estimulam a construção imaginada do presente”
(Fortuna, 1995, p. 13).
Entre os anos 1927 e 1940, o escritor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin escreve Passagenwerk. Este ensaio é um inacabado esforço do autor para
representar e criticar as experiências burguesas, modernas e urbanas em meados
do século XIX. Ao movimentar-se desordenadamente entre espaços públicos e privados da cidade de Paris, o personagem que representa o próprio Benjamin desconstrói parcialmente o meio físico por onde passa, ao deparar-se com o passado
dos mesmos embutido na matéria que os forma. Dentro e fora da obra, a ação
descrita e realizada por Walter Benjamin é o que o próprio chama de “perceção
alegórica” (t.a. Eiland, 2019, p. 38),50 um olhar para a frente e para trás no tempo,
simultaneamente. A perceção alegórica do personagem evoca eventos narrativos
que se relacionam em composição com os espaços, uma espécie de dimensão
vertical onde as informações do passado trespassam as camadas, pontualmente,
até ao presente. Como já foi dito, é claro que este olhar treinado é uma característica original ao Homem moderno e referente aos tais mapas cognitivos que passaram a orientá-lo através dos espaços físicos da cidade e que os traduzem como
uma espécie de texto. A desconstrução do meio físico origina recortes espaciais,

FORTUNA, Carlos – Por entre as ruínas da cidade: O patrimônio e a memória na construção das identidades
sociais. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, nº 64, 1995, p. 7.
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Tradução autoral do original “allegorical perception”
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algo que Benjamim cunha de “imagem dialética” (t.a. Eiland, 2019, p. 39),51 um
recorte espácio-temporal composto por um momento específico do passado e com
aspetos do presente. O recorte espacial é uma imagem dialética porque é uma
imagem lida num determinado contexto, num encontro entre momentos diferentes,
entre épocas diferentes e entre espaços diferentes. É nesta circunstância que se
pode afirmar que o significado de filólogo está para os textos assim como flâneur
está para os espaços urbanos. A palavra filologia é procedente do grego philos
(amado, amante, amigos) e logos (palavra, estudo, discurso, ideia). Filologia é a
ciência que estuda os textos escritos, intentando por essa via reconstruir o mais
fielmente possível as versões dos textos originais. Na Grécia Antiga, a palavra filologia teve vários usos, contudo, com o passar do tempo, consolidou-se a ideia de
que um filólogo é alguém dedicado à explicação de textos, partindo de todos os
pontos de observação possíveis (t.a.).52 Já o flâneur é um mediador urbano cujo
olhar social, cultural e histórico penetrante e cujo sentimento que possui para com
os espaços urbanos reanima o passado dos mesmos através da memória individual
e coletiva, pela informação histórico-material que descreve a formação das cidades.
A cidade é lida, no seu carácter histórico, como uma fisionomia, como uma imagem
em transformação que oferece, segundo Benjamin, “perspetivas duplas e triplas,
ou sugestões de perspetivas [imagens dentro de imagens]” (t.a. cit. Eiland, 2019,
p. 41).53 “A rua leva-nos à interação histórica imaginada pelo flâneur, evidencia o
submundo histórico subentendido, torna-se o meio através do qual a perceção histórica e alegórica se manifestam” (t.a. Eiland, 2019, p. 42).54 O flâneur fragmenta
uma localidade ou cenas urbanas, no caso de Benjamin, decompondo-as a partir
de particularidades isoladas como, por exemplo, portas, janelas, pátios e vitrines.
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Tradução autoral do original “dialectical image”

52

Tradução autoral de informação obtida em dechile http://etimologias.dechile.net/?filologi.a [consultado a
25/06/2021]
Tradução autoral do original “double and triple perspectives, or inklings of perspectives (images within images)”
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Tradução autoral do original “The street leads downward in the historical imagination of the flaneur, becomes
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O mediador de Passagenwerk, no decorrer de suas caminhadas, transforma os espaços da cidade parisiense em suportes mnemónicos passivos à representação do
passado, passagens mais ou menos complexas pela virtualidade do tempo, parcialmente acessível pelo uso da memória individual e coletiva.
A memória (…) não é um instrumento para explorar o passado, mas o seu teatro. É o
meio da experiência passada (…), tal como o solo é o meio no qual as cidades mortas
se encontram enterradas… [A memória real] não deve ter medo de regressar novamente à mesma matéria, de espalhá-la como alguém espalharia a terra, de correr sobre
ela como alguém correria sobre o solo. Porque a matéria (…) não é nada mais do que
um depósito, estratos que apenas se revelam perante a mais profunda investigação. A
procura infrutífera faz tanto parte do processo quanto a feliz descoberta, e, consequentemente, a memória não deve perdurar através da narrativa nem do relatório, mas sim
(…) utilizar a sua pá em locais novos, e nos locais antigos escavar até as camadas
mais profundas (t.a.).55

Por um lado, a afirmação de Walter Benjamin, “memória é o meio da experiência passada”; por outro, um ditado judaico oriundo do pós-guerra, “o segredo
para a redenção é a memória” (t.a. Huyssen, 2003, p. 32).56 O professor alemão
Andreas Huyssen, no seu livro intitulado Present Pasts: Urban Palimpsests and the
Politics of Memory, defende que o advento modernizador do século XIX, o evento
traumático representado pela Segunda Guerra Mundial e a ascensão do Capitalismo somados aos meios de produção em massa, ao transporte e à comunicação
de informações em escala global, transformaram profundamente a relação entre as
sociedades ocidentais e a memória. Segundo o autor, a cultura modernista foi energizada pelo ideal de liberdade – “os ares da cidade libertam” (Fortuna, 1995, p.1)!
– e pela necessidade de se projetarem melhores futuros. Huyssen cunha este

Tradução autoral do original “Memory (…) is not an instrument for surveying the past but its theater. It is the
medium of past experience (…), just as the earth is the medium in which dead cities lie buried… [Genuine
recollection] must not be afraid to return again and again to the same matter, to scatter it as one scatters earth,
to run it over as one turns over the soil. For matters (…) are nothing but deposits laid down, strata which yield
only to the most thorough investigation… Fruitless searching is as much a part of this as happy discovery, and
consequently remembrance must not proceed in the manner of a narrative or still less that of a report, but must…
assay its spade in ever-new places, and in the old ones delve to ever-deeper layers”
55

BENJAMIN, Walter – Selected writings. 1999, p. 611 cit. BJCT / Berlin Journal of Critical Theory, Vol. 3,
nº 3. Berlin: xenomoi, 2019, in. Howard – Reality as palimpsest: Benjamin flaneur. 2010, pp. 37-52.
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período de “futuros presentes” (t.a. Huyssen, 2003, p. 11).57 Todavia, perante o
terror do Holocausto – contraponto direto ao que seria um melhor e moderno futuro
–, o trauma gerado pela guerra despoletou uma obsessão, por parte das sociedades ocidentais, pelo uso e pela criação de memórias, aspirando a redenção, o conserto, a reconstrução do passado. Se anteriormente a memória era utilizada para
trazer coerência e legitimidade às ideias de família, comunidade, Nação e Estado,
posteriormente, o seu papel enfraqueceu, à medida que as tradições e as experiências adquiridas pelos sujeitos ao longo da vida foram privadas de fundamentos
geográficos, sociais, políticos e culturais, constantemente reorganizados pela globalização. A soma destes eventos e fenómenos transformou a memória, a mesma
passou a servir como um modo de representação do passado, momento cunhado
por Huyssen de “passados presentes” (t.a. Idem.).58 Os grandes e novíssimos centros urbanos ocidentais foram preenchidos de monumentos, memoriais, museus,
palácios, espaços públicos e construções de carácter mnemónico a partir do período do pós-guerra. Estas representações com traços históricos do passado, materializados no presente, tentam legitimar de forma positiva o que já ocorreu e apresentar algum sentido rumo ao futuro. Tendo seu ápice na década de 70, na Europa
e na América do Norte, assiste-se à reconstrução incessante de velhos centros
urbanos, patrimónios históricos e arquitetónicos. No âmbito académico-científico
das ciências sociais, um dos mais interessantes fenómenos culturais e políticos da
atualidade é o facto de que os conceitos da memória e do tempo invadiram completamente os meios urbanos. Cidades, monumentos e memoriais, por exemplo,
começaram a ser interpretados como palimpsestos, mutáveis, transitórios, sujeitos
à intervenção humana e à natural ação do tempo. “As marcas do presente fundemse ao imaginário com traços do passado, apagamentos, perdas e heterotipias” (t.a.
Huyssen, 2003, p. 7).59 O retorno da moda retro, o boom do marketing nostálgico,
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Tradução autoral do original “The strong marks of present space merge in the imaginary with traces of the
past, erasures, losses, and heterotopias”
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a musealização individual e coletiva via vídeos, fotos, redes sociais, autobiografias
e documentários da TV são temas igualmente notáveis para as ciências sociais.
Sem dúvida alguma, o mundo vem sendo musealizado. O professor Andreas Huyssen defende a existência de uma “cultura da memória” (t.a. Huyssen, 2003, p. 15)60
e até de um “mercado da memória” (Idem.)61 – “o passado vende melhor do que o
futuro” (t.a. Huyssen, 2003, p. 20).62
Esta mudança drástica na relação entre o Homem e o seu passado histórico
e material é acompanhada de um paradoxo sem precedentes, a hipertrofia da memória, uma amnésia social ímpar paralela à banalização e à dormência social, cada
vez mais frequentes na contemporaneidade. “No rescaldo da explosão de informação e da comercialização das nossas memórias, quanto mais nos pedem para nos
recordarmos mais corremos o risco de nos esquecermos e maior a vontade de esquecer” (t.a. Huyssen, 2003, p. 18).63 Contudo, as consequências não terminam
somente no possível estado social de amnésia. O desejo pelo passado é fruto da
transformação palpável da temporalidade provocada pelas transformações tecnológicas complexas, consolidação dos mass media, do surgimento de novos padrões
de consumo, do trabalho e da mobilidade global. Questiona-se até onde irão os
limites da memória coletiva que, segundo Huyssen, já foram ultrapassados. “Se o
passado pode ser transformado, não estaremos apenas a criar as nossas próprias
ilusões do passado enquanto estamos simultaneamente presos dentro de um presente cada vez mais encolhido?” (t.a. Huyssen, 2003, p. 21).64 O autor apresenta
uma resposta: “Assim que reconhecermos a distinção entre a realidade e a sua
representação na linguagem ou na imagem devemos estar, por uma questão de
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Tradução autoral do original “culture of memory”

61

Tradução autoral do original “marketing of memory”

62

Tradução autoral do original “the past is selling better than the future”

Tradução autoral do original “For the more we are asked to remember in the wake of the information explosion
and the marketing of memory, the more we seem to be in danger of forgetting and the stronger the need to
forget”
63

Tradução autoral do original “If all of the past can be made over, aren't we just creating our own illusions of
the past while getting stuck in an ever-shrinking present”
64
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princípio, dispostos a aceitar as diferentes interpretações da representação do real
e das suas memórias” (t.a. Huyssen2003, p. 19).65
Precisamos tanto do passado como do futuro para articular as nossas insatisfações
políticas, sociais e culturais para com o mundo atual. E enquanto a hipertrofia da memória pode levar ao hedonismo, às fixações melancólicas e a uma concentração problemática da dimensão traumática da vida, os discursos sobre a memória são absolutamente essenciais para a planificação do futuro, bem como para recuperar um fundamento sólido da vida e da imaginação diante de uma sociedade motivada pelo consumismo e pelos media, que cada vez mais anula a temporalidade e colapsa o espaço
(t.a.).66

Tradução autoral do original “Once we acknowledge the constitutive gap between reality and its representation in language or image, we must in principle be open to many different possibilities of representing the real
and its memories”
65

Tradução autoral do original “We need both past and future to articulate our political, social, and cultural
dissatisfactions with the present state of the world. And while the hypertrophy of memory can lead to self-indulgence, melancholy fixations, and a problematic privileging of the traumatic dimension of life with no exit in sight,
memory discourses are absolutely essential to imagine the future and to regain a strong temporal and spatial
grounding of life and the imagination in a media and consumer society that increasingly voids temporality and
colapses space”
66

HUYSSEN, Adreas – Present pasts: Urban palimpsests and the politics of memory. Stanford: Stanford University Press, 2003, p. 6.
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Ações, conceitos e qualidades palimpsésticas nas Artes Visuais

Partindo da etimologia da palavra palimpsesto, ações como inscrever, rasurar
e sobrepor são fundamentais para a construção de um palimpsesto. Conceitos e
qualidades como marca, visibilidade, invisibilidade, informação, significação, memória, materialidade, opacidade, transparência, camada, espaço e tempo possuem
também alguma relevância para com o tema apesar do seu carácter abstrato, se
comparadas aos verbos previamente destacados. É a partir destas três ações que
o presente texto estabelece possíveis relações entre o que é um palimpsesto e para
o que pode servir a metáfora palimpséstica nas Artes Visuais.
Em 1925, o psicanalista Sigmund Freud escreve Notiz Über Den ‘Wunderblock’. Neste pequeno texto, Freud formula teorias pessoais acerca da memória e
do aparato mnemónico – ou seja, acerca do cérebro humano – relacionando-as
com um curioso objeto, o Wunderblock. Resumidamente, tal objeto é uma superfície passiva à incisão de desenhos e escritos por meio de qualquer instrumento obtuso, cujos traços, como num truque de magia, desaparecem se deslizada uma
parte de sua estrutura. O bloco de notas mágico referido por Freud, de nome comercial Printator (fig. 8), trata-se, na verdade, de “um pedaço de cartão preto revestido com cera na base, uma camada de papel encerado e translúcido no meio
e um pedaço de celuloide na camada superior” (t.a. Galpin, 1998, p. 7).67 As marcas
feitas por pontas arredondadas “são visíveis através do papel encerado e também
pela pressão que é feita no cartão revestido com cera” (t.a. Idem.)68 e “aparecem
como uma escrita escura sobre a superfície esbranquiçada do celuloide” (t.a. Freud,
1925, p. 210).69 Quando a folha de papel “é removida e recolocada, a pressão por

Tradução autoral do original “a dark waxy base card, a thin translucent layer of waxed paper in the middle,
and a transparent piece of celluloid on top”
67

Tradução autoral do original “are made visible by the waxed paper and the wax card being pressed into
contact”
68

Tradução autoral do original “visible as dark writing upon the otherwise smooth whitish-grey surface of the
celluloid”
69
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contacto cessa e a superfície fica, uma vez mais, branca” (t.a. Galpin, 1998, p. 7),70
pronta para receber mais informações. No entanto, segundo o psicanalista, sob luzes adequadas é fácil perceber que a superfície de cera fica marcada de forma
prolongada, sob a forma de relevos. O interesse de Sigmund Freud sobre o objeto
estava no facto do Wunderblock deter um papel ambíguo comparativamente às superfícies convencionais do desenho e da escrita, por conservar as informações apagadas ao mesmo tempo que é recetivo a novas inscrições, ou seja, configura um
tipo de suporte mnemónico.

Fig. 8 Vintage “Printator” magic note pad (c.1950s) 71

Tradução autoral do original “paper has been lifted away and returned, the close contact does not resume,
and the surface appears blank once again”
70

71

Imagem obtida em pinterest https://www.pinterest.co.uk/pin/533324780855914540/ [consultado a
22/05/2021]
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Na ação de inscrever estão implícitas a materialidade do traço e o conceito de
linha. Para a filósofa portuguesa Maria Filomena Molder, o traço “incisa, risca, descobre o fundo, marca; pelo ato de traçar, fazer incisões, deixam-se rastros, indícios,
por ele se instituem os sinais que entremostram e também escondem as coisas”
(Molder, 2017, p. 11). Já para o antropólogo Tim Ingold, traço é “qualquer marca
que perdure sobre uma superfície sólida e que seja produzida por movimentos contínuos” (t.a. cit. Molder, 2017, p. 11).72 A definição de Ingold é questionável, visto
que o traço, como marca duradoura, possui materialidade, logo sofre com as intempéries e com certas ações humanas como, por exemplo, a rasura de escritos ou de
desenhos. O antropólogo distingue ainda dois tipos de traço: aditivo – que adiciona
uma camada extra à superfície, proveniente de um lápis e de uma caneta; redutivo
– que subtrai matéria à superfície, proveniente de uma ponta seca e de uma borracha.
O verbo traçar remete ainda à ação que precede a produção de uma linha,
marca gráfica que “mostra aquilo que esconde, ou seja, revela o que foi realizado
anteriormente – o traçado prévio – para logo o ocultar ao sobrepor-lhe uma linha.
(…) uma ação que desvenda o que a própria esconde” (Alves, 2017, p. 10). Por
associação de ideias, traço e linha constituiriam per se parte estrutural de um palimpsesto. A incisão no suporte proveniente do traço remete e serve de base à linha,
que atribui novas significações à matéria, posteriormente, e sem desconsiderar o
traçado prévio. Ainda acerca da distinção entre tipos de traços, por Tim Ingold, o
traço redutivo estabelece possíveis relações com os verbos raspar e apagar, ações
essencialmente necessárias para a elaboração de um palimpsesto, seja ele um
manuscrito ou uma obra de arte.
Em 1953, o artista norte-americano Robert Rauschenberg produz a obra
Erased de Kooning Drawing (fig. 9), obra de arte que “foi realizada utilizando

72

Tradução autoral do original “any enduring mark left in or on a solid surface by a continuous movement”
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borrachas para apagar um desenho que o próprio [Rauschenberg] convenceu
Kooning a conceder-lhe, para esse mesmo propósito” (t.a. Galpin, 1998, p. 1)73 (fig.
10).

Fig. 9 Erased de Kooning Drawing 74

Fig. 10 Unprocessed Infrared Scan of Robert
Rauschenberg’s Erased de Kooning Drawing 75

“A impressão inicial de qualquer ato de apagamento numa obra de arte é a de
um ato de destruição” (t.a. Idem.).76 Todavia, num comentário acerca da obra de
Rauschenberg, o pintor norte-americano Jasper Johns, denomina o ato realizado
pelo artista de “subtração aditiva” (t.a. Ibidem.).77 A partir do termo de Johns, subentende-se que os traços aditivos e os traços redutivos propostos por Tim Ingold

Tradução autoral do original “was made by using rubber erasers to literally rub-out a drawing that he had
persuaded de Kooning to give him specifically for that purpose”
73

74

Imagem obtida em sfmoma https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/ [consultado a 21/05/2021]

75

Imagem obtida em sfmoma https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/researchmaterials/document/EDeK_98.298_002/ [consultado a 21/05/2021]
Tradução autoral do original “The initial impression of any erasure in an artwork is often that of a destructive
act”
76

77

Tradução autoral do original “additive subtraction”
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passariam a representar uma só ação, ato ausente de hierarquias processuais ou
temporais na produção de um palimpsesto.
O palimpsesto introduz o apagamento como parte do processo de sobreposição das
camadas, gerando uma relação fluida entre as mesmas. Desenhos, projeções e apagamentos são sobrepostos para trazer à tona outros desenhos, projeções e apagamentos. Os desenhos, as projeções e os apagamentos fundem-se para se tornarem um
só.78

O comentário de Johns à obra de Robert Rauschenberg pode justificar-se pelo
facto de este mesmo artista usufruir da tal subtração aditiva como parte do processo
artístico na produção de suas litografias. O medium litográfico, ou seja, a pedra
litográfica, comporta-se em semelhança ao Wunderblock de Sigmund Freud e, tal
como um palimpsesto, suporta inumeráveis adições de camadas de informação,
bem como a subtração das mesmas – seja por raspagem ou por apagamento –,
conservando os diferentes estágios do pensamento gráfico, passivos de reanimação através do uso de componentes químicos. No começo dos anos 60, Jasper
Johns produz a série de litografias intitulada 0-9 (fig. 11), em que explora a sobreposição de elementos numéricos a partir de uma só pedra, tiragem após tiragem.
Já em 1969, em semelhança a 0-9, cria Alphabet (fig. 12) e uma variação desta
série pela técnica do relevo seco (fig. 13). Este conjunto de obras demonstram o
carácter mutacional da construção de uma imagem por meio da litografia e da própria gravura, tendo em conta que “continuidade e reconfiguração constantes entre
matriz e prova conduzem até a um extremo, à diluição dos limites das imagens
absorvidas e comprometidas por este processo infindável. São criadas novas imagens a partir de imagens que têm uma base comum” (Grilo, 2009, p. 17).
No ato de sobrepor aparece por sua vez o ocultamento do que estava antes, e se assume a perda pelo que virá depois. No trabalho com a sobreposição de imagens, de
gestos e meios no mesmo suporte, a ideia de palimpsesto aparece como paradigma,
(…) todo palimpsesto tem pelo menos uma scriptio inferior (…) e um scriptio superior.

Tradução autoral do original “The palimpsest introduces erasure as part of the layering process creating a
fluid relationship between the layers of its development. Drawings, projections and erasures are superimposed
to bring about "other" drawings, projections or erasures. The drawing, the projections and the erasures merge
to become one”
78

GALPIN, Richard – Erasure in art: Destruction, deconstruction and palimpsest. 1998, p. 8.
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No caso do desenho estas diferencias temporais entre as diferentes camadas só são
relevantes à medida em que assim for pretendido. Nem sequer se tem a necessidade
do apagamento daquilo que se tinha anteriormente, pelo contrário é possível trabalhar
paralelamente em camadas diferentes e pode até procurar-se que a informação gráfica
que está presente numa primeira etapa.79

Fig. 11 0-9 80

Figs. 12 e 13 Alphabet, litografia e releco seco,
1969 81

RAMÍREZ, Orlando Bernal – Aparições na ausência: Explorações ao redor da imagem apotropaica. Porto:
FBAUP, 2018, p. 61.
79

80

Imagem obtida em artnet http://www.artnet.com/artists/jasper-johns/0-through-9-ulae-3-qWQn2ToeFJvQ1wVbL-YSw2 [consultado a 31/05/2021]
81

Imagens obtidas em artnet http://www.artnet.com/artists/jasper-johns/alphabet-g-126-ulae-698TadLsV53BKuA_nlEJNEdA2 [consultado a 31/05/2021]
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O ciclo mais convencional para a elaboração de um palimpsesto é: inscrever;
rasurar; reescrever; sobrepor. O objeto Wunderblock e a obra Erased de Kooning
Drawing evidenciam que são raros os casos onde não existam reminiscências de
informações passadas no produto final, mesmo que rasuradas. A própria ideia de
sobreposição abre novos caminhos para a obtenção de palimpsestos cujos conflitos visuais e materiais são a verdadeira intenção. A sobreposição de informações
entre suportes não é, no entanto, um fenómeno recente. Técnicas de transcrição
como a picotagem e o decalque a carvão e/ou sanguínea eram utilizadas por afamados pintores do período renascentista, durante a transferência dos seus esboços
entre duas ou mais superfícies opacas. A opacidade não representava, por isso,
um empecilho incontornável à sobreposição de imagens, visto que o uso de papéis
de decalque era já um processo utilizado recorrentemente na transcrição de desenhos e escritos. Artistas como Nina Papaconstantinou e Stephen J. Williams utilizam papéis químicos na produção de sobreposições de escritos, tema central das
suas obras de arte (fig. 14) (fig. 15).

Fig. 15 Mystic writing pad 5, 297mm x 297mm, 2018,
transcrição em papel carbono sobre papel 83
Fig. 14 Tristan Corbière, Yellow Loves, 2011,
transcrição em papel carbono sobre papel 82
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Imagem obtida em ninapapaconstantinou http://www.ninapapaconstantinou.gr/website/pages/works/13.html
[consultado em 25/05/2021]
83

Imagem obtida em stephenjwilliams https://stephenjwilliams.com/2018/05/20/mystic-writing-pad/
[consultado em 25/05/2021]
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Nina refere que este processo “trata de uma tentativa de mapeamento ou rastreamento das origens das marcas e da sua história insólita (…), utilizando o papel
carbono para transcrever livros inteiros para o papel, reduzindo-os a uma única
superfície” (t.a.).84
O surgimento de suportes semitransparentes e transparentes como, por
exemplo, os papéis japoneses, vegetais e os plásticos Plexiglass ou acetatos, também potencializou a evolução e a modificação do pensamento gráfico por meio da
sobreposição. À transparência compete “confiscar ou transferir imagens que pertencem a uma realidade para outra, isto é, de um contexto para outro, introduzindolhe assim um novo significado. Permite ainda a sobreposição imagética, cuja materialidade propriamente dita da superfície comporta (…) temporalidade” (Pinheiro,
2007, p. 98). Através da transparência, como qualidade material, ocorre a migração
vertical de informações, possibilitando a reconfiguração e reelaboração das mesmas. A artista suíço-brasileira Mira Schendel explora os fenómenos incumbidos à
transparência relacionando-os com a sobreposição de informações. No final dos
anos 60, desenvolve a série Objetos gráficos (figs. 16 e 17), cujos objetos são constituídos por uma “fina folha de papel japonês na qual foram desenhadas à mão
formas que sugerem alfabetos (…) e onde foram colados caracteres tipográficos
Letraset” (t.a.).85 A folha de papel japonês “foi, então, comprimida entre duas placas
de Plexiglass e configurada para ser pendurada num espaço, sugerindo a densidade da linguagem” (t.a.).86 Os objetos gráficos da artista dissolvem “uma das mais

Tradução autoral do original “It is an attempt to literally trace back to the origins of marks and the uncanny
background or depth behind them. (…) using carbon paper to transcribe entire books to paper, reducing them
to one single surface”
84

Citação retirada de ninapapaconstantinou http://www.ninapapaconstantinou.gr/website/pages/home.html [consultado em 25/05/2021]
Tradução autoral do original “very thin sheet of Japanese paper, which was inscribed by hand with (…) alphabets and collaged with Letraset type”
85

Citação retirada
01/06/2021]

de

post.moma

https://post.moma.org/mira-schendels-graphic-object/

[consultado

a

Tradução autoral do original “was then sandwiched between two sheets of Plexiglas, and configured to be
hung in space, where it suggests the density of language”
86

Citação retirada
01/06/2021]

de

post.moma

https://post.moma.org/mira-schendels-graphic-object/

[consultado

a
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básicas e tradicionais noções do desenho: a de que existe uma frente e um verso”
(t.a.),87 permitindo assim a leitura do trabalho em profundidade e em 360 graus.
Imagens não planas, penduradas como objetos, corpos expostos à volta dos quais podemos andar e observar a sua forma, vendo e sentindo a sua espessura. São esculturas escritas, bem como imagens, e são também palimpsestos que, no entanto, não
precisam de ser expostos pois eles revelam, num instante sublime, mas trabalhoso, a
espessura do tempo, os escritos, os traços e os movimentos que os constituem (t.a.).88

Fig. 16 sem título (Objetos gráficos),
1967 89

Fig. 17 sem título (Objetos gráficos),
1973 90

Tradução autoral do original “one of the most basic traditional notions of a drawing: that it has a front and
back”
87

Citação retirada
01/06/2021]

de

post.moma

https://post.moma.org/mira-schendels-graphic-object/

[consultado

a

Tradução autoral do original “Pictures yet no planes, they hang like objects, exposed bodies around which
we can walk, viewing their sides, seeing and feeling their thickness. They are written sculptures as well as
pictures, then, and also palimpsests, which, however, require no work to expose, for the already reveal, in on
sublime yet laborious instant, the thickness of the time, the writings, the traces and strokes that constitute them”
88

PÉREZ-ORAMAS, Luis – León Ferrari and Mira Schendel: Tangled alphabets. United States of America: MoMA
Publications, 2009, p. 35.
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Imagem obtida em moma https://www.moma.org/collection/works/108826 [consultado a 01/06/2021]
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Imagem obtida em artsy https://www.artsy.net/artwork/mira-schendel-sem-titulo-objeto-grafico-untitledgraphic-object [consultado a 01/06/2021]
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Fig. 18 Cidade Branca #2, Clara Benfatti, 2013, 30 cm x 22 cm, nanquim branco sobre papel vegetal

91

A artista Clara Benfatti também explora a sobreposição de informações por
meio da qualidade de transparência. Em 2013, Benfatti produz uma série de dispositivos compostos pela sobreposição de desenhos de temática urbana sobre o suporte de papel vegetal, nomeadamente a série Cidades Brancas (fig. 18), que transparece a migração vertical de informações entre camadas. “Pela sucessão de folhas de papel vegetal recortadas, que revelam por camadas as silhuetas de edifícios de uma cidade, verifica-se que cada plano filtra pela translucidez o fundo”

91

Imagem obtida em clarabenfatti http://www.clarabenfatti.com/cidades-brancas [consultado em25/05/2021]
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(Alves, 2017, p. 29). “Além disso, observa-se que cada camada deixa transparecer
o traçado de janelas e outros pormenores dos edifícios da camada seguinte”
(Idem.).
As relações entre as diferentes camadas desenvolvem-se sequencialmente ao longo
do tempo e são, principalmente, sobre a sua justaposição no espaço. Desenhos de
uma camada poderão dominar imagens de uma camada anterior ou vice-versa. Eles
podem deixar, então, espaços em branco sem qualquer desenho e estas sobreposições podem sugerir ideias arquitetónicas antes de estas sequer serem pensadas
(t.a.).92

Entre os anos 2015 e 2016, a artista alemã Beate Gütschow cria uma série de
desenhos sobre a urbe e chama-lhe Z series (figs. 19 e 20). Nas obras que integram
esta série, a artista correlaciona os campos da fotografia e do desenho de modo a
representar as possíveis camadas históricas de uma zona específica de Berlim. De
referir que, em meados de 1840, iniciou-se a construção da prisão berlinense Zellengefängnis Lehrter Straße, a qual, já no final dos anos 50, foi demolida devido ao
seu quase desmoronamento durante a Segunda Guerra Mundial. Transformar-seia, a partir dos anos 2000, num parque histórico onde alguns apartamentos foram
arrendados, sendo um deles o estúdio de Gütschow. Se comparadas aos demais
trabalhos evidenciados previamente, as obras gráficas de Beate Gütschow
aparentam ser menos palimpsésticas, por não possuirem rasuras e/ou
sobreposições de informações ou transparências entre o conteúdo – apesar de
tratarem de conceitos fundamentais para a formação de um palimpsesto como, por
exemplo, a memória histórica, a passagem do tempo e a constituição material do
próprio espaço. A criação de parques históricos, monumentos simbólicos,
memoriais e museus é, de facto, uma prática recorrente do pós-guerra e um modo
humano para lidar com o passado condensado em história. Entretanto, “tais

Tradução autoral do original “The connections between layers are developed sequentially in time, and are
primarily about their juxtaposition in space. Drawings from one layer might dominate images from an earlier
layer or vice versa. They might leave blank areas with no drawing at all and these juxtapositions suggest previously unimagined architectural ideas”
92

CAMPOS, Roberto – Drawing: A palimpsest for architecture. Ottawa, Ontario: School of Architecture Carleton
University, 2005, p. 36.
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reconstruções baseiam-se também em conhecimento histórico, e o resultado não é
uma determinação historicista de ‘como terá sido realmente’, mas sim uma espécie
de oscilação entre a presença e a imaginação” (t.a.).93 A representação de uma
arquitetura repleta de memórias, por parte de Gütschow, não alcança a espessura
da realidade; cria “apenas uma imagem crua, sem grande definição, que está
aberta a outras formas subjuntivas do passado” (t.a.).94 Como se fossem camadas
acessíveis de um palimpsesto, as peças que compõem Z series não almejam a
representação exata do passado referente aos locais em questão; pelo contrário,
estendem a realidade do presente ao passado.

Fig. 19 Z #02, Beate Gütschow, 2015, 150 x 120

Fig. 20 Z #09, Beate Gütschow, 2016, 80 x 64 cm,

cm, impressão a jato de tinta sobre papel 95

impressão a jato de tinta sobre papel 96

Tradução autoral do original “such reconstructions are also based on historical knowledge, the result is not a
historicist determination of “how it really was” but rather an oscillation between presence and imagination”
93

Citação retirada de Beate Gütschow https://beateguetschow.de/z-series/ [consultado a 30/06/2021]
Tradução autoral do original “they can only create a roughly defined image that remains open to other subjunctive forms of the past: if it could have been like this, how could it have been diferent”
94

Citação retirada de Beate Gütschow https://beateguetschow.de/z-series/ [consultado a 30/06/2021]
95

Imagem obtida em beategutschow https://beateguetschow.de/z-series/ [consultado a 03/06/2021]

96

Idem
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Palimpsestos e alguns artistas – Desvelar as camadas da cidade
Como foi apresentado ao longo do presente texto, os palimpsestos e a metáfora associada à cidade são resultado da ideia do território como uma espécie de
texto, passível à escrita, à rasura, à leitura e à interpretação e da visão diacrónica
dos mesmos. Esta ideia foi consolidada pelo advento modernizador iniciado no século XIX que, na viragem para o século XX, e em contramão às aspirações ditas
modernas, rompe a relação entre Homem, o espaço, o tempo e a memória, devido
ao evento catastrófico da Segunda Guerra Mundial. A crise mnemónica, gerada
pelo trauma do Holocausto, potencializa-se paralelamente à hegemonia do Capitalismo e ao advento da revolução tecnológica e informacional gerado pela globalização. Na atualidade, os discursos teóricos acerca das cidades deslocam-se entre os
âmbitos académico-científicos, sociais, filosóficos, artísticos, económicos e políticos. As cidades interpretadas como textos dão lugar às cidades interpretadas como
imagens, produto do capital esvaziado de sentidos e de experiências enriquecedoras. Escritores, artistas, geógrafos, arquitetos, sociólogos e todos aqueles que detinham algum interesse na temática urbana como, por exemplo, os flâneur, padeceram diante da grande massa de turistas e dos seletivos investidores multinacionais e multimilionários – em suma, mediadores rasos de espaços ainda mais rasos.
Na trajetória histórica dos territórios como palimpsestos até à contemporaneidade, há um espaço urbano que se destaca entre todos os outros: a cidade de
Berlim. A capital alemã é o epicentro de um texto incessantemente reescrito, até
aos dias de hoje, visto que vivenciou, in loco, as aspirações de seu Estado moderno, a destruição proveniente da guerra, o trauma do pós-guerra e a ascensão
do capital, da globalização e da ascensão da era das tecnologias de informação. A
partir da década de 90, logo após a queda do muro de Berlim e a reunificação da
Alemanha, Berlim foi palco de uma série de práticas artísticas e de produções de
obras de arte que desvelaram as camadas materiais e históricas em sobreposição
que compunham a cidade e que a moldaram até ao tempo presente.
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Durante o verão de 1995, numa Berlim mergulhada na crise mnemónica descrita por Andreas Huyssen, não havia nada mais invisível do que o património arquitetónico alemão. A invisibilidade monumental tornou-se evidente a partir da instalação temporária realizada pelos artistas Christo e Jeanne-Claude, que envolvia
o palácio de Reichstag (fig. 21). O edifício fora construído em 1894 e era considerado um símbolo da democracia alemã. O palácio possui uma história atribulada,
que passa desde um incêndio numa parte das instalações, no ano de 1933, o quase
colapso após uma série de bombardeamentos, no ano de 1945, e a metamorfose
estrutural entre ruína, praça pública e museu. Durante 14 dias, a partir de 24 de
junho de 1995, o palácio de Reichstag ficou invisível, sob um gigantesco véu feito
de propileno, amarrado por cordas do mesmo material. Ironicamente, a proximidade
entre o edifício, sua memória histórico-material, a invisibilidade monumental e a
amnésia social, estava ali, à vista de todos. Durante o período em que a instalação
esteve ativa, o palácio de Reichstag, obteve mais visibilidade do que alguma vez
tivera, apesar do invólucro que o escondia. “O véu de Christo [e Jeanne-Claude]
serviu como estratégia para demonstrar, revelar e tornar visível aquilo que estava
escondido (…), criou um espaço para a reflexão e para a contemplação, bem como
para a memória” (t.a. Huyssen, 2003, pp. 35-36).97

Fig. 21 Wrapped Reichstag, Christo e Jeanne-Claude, Berlim, 1995, véu e cordas de propileno 98

Tradução autoral do original “Christo's veiling did function as a strategy to make visible, to unveil, to reveal
what was hidden when it was visible. (…). it opened up a space for reflection and contemplation as well as for
memory”
97

98

Imagem retirada de christojeanneclaude https://christojeanneclaude.net/artworks/wrapped-reichstag/
[consultado a 04/07/2021]
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Ainda na capital alemã, entre os anos 1997 e 2000, o fotógrafo e artista Michael Wesely realizou uma série de fotografias de longa exposição que capturaram
a reconstrução da icónica Potsdamer Platz (figs. 22 e 23). A praça, per se, possui
uma carga histórico-material considerável, em semelhança ao palácio de Reichstag. A principal divergência entre os dois espaços está no facto de a praça Potsdamer ter sido dividida em duas partes pelo muro de Berlim, durante a Guerra Fria.
Após a queda do mesmo e a unificação dos lados oriental e ocidental, inicia-se a
(re)construção, via tabula rasa, de uma nova Potsdamer Platz, futura sede de diversas empresas multinacionais centralizadas num espaço voltado para os negócios e para o consumo. Politicamente, a reconstrução da praça representava a vontade de tornar a capital alemã a fronte ocidental do século XXI. É precisamente na
fase da reconstrução que Michael Wesely posiciona algumas das suas câmaras
fotográficas ao redor do enorme canteiro de obras ali instalado. Durante cerca de
dois anos, os aparatos fotográficos, dispararam cliques de longa exposição que,
individualmente, registavam fases distintas da obra de engenharia civil – “um registo da transformação arquitetónica experienciada num tempo diacrónico, e uma
duração geral expressa pela atividade humana” (t.a. Gisbourne, 2005, pp. 1-2).99 A
série fotográfica intitulada Potsdamer Platz é composta de justaposições de diversas fotografias semitransparentes que, no seu todo, revelam a (re)construção da
praça central berlinense. A qualidade poética de um tempo irreversível, presente
no trabalho do fotógrafo, remete à compreensão da formação da cidade através da
metáfora do palimpsesto. As fotografias de Michael Wesely exploram algumas
questões fundamentais para a obtenção de um palimpsesto, são elas: a rasura, a
sobreposição e a transparência. Em semelhança ao Wunderblock de Sigmund
Freud, “as fotografias de Wesely são, portanto, registos que apagam e reduzem,
ao mesmo tempo que registam” (t.a. Friedel, 2000, p. 2).100

Tradução autoral do original “a record of architectural transformation experienced in diachronic time, and
general duration expressed through human endeavour”
99

Tradução autoral do original “Wesely's photographs therefore are recordings that erase and reduce at the
same time as they register”
100
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Os edifícios destacam-se na imagem pelo seu estatismo, aparentemente intocados por
toda a animação afirmam a sua gravidade histórica contra o passar do tempo e informam-nos sobre a sua origem: a partir de um certo género arquitetónico, de circunstâncias políticas e possibilidades técnicas. O conjunto em blocos produz um relevo diferenciado e com uma gradação muito fina, dos quais as relações históricas e cósmicas
vêm à tona da profundidade do tempo, para confluir até ao tempo presente (t.a.).101

Figs. 22 e 23 Potsdamer Platz, Michael Wesely, 1997 a 1999, fotografia analógica 102

Tradução autoral “Los edificios se destacan en la imagen por su estatismo, aparentemente intocados por
toda la animación afirman su gravedad histórica contra el correr del tiempo y nos informan sobre su origen: a
partir de un cierto gusto, de circunstancias políticas y posibilidades técnicas. Este conjunto en bloque produce
un relieve sumamente diferenciado y con una graduación muy fina, en el que las relaciones históricas y cósmicas surgen de la profundidad del tiempo para confluir, en un corro, en el presente”
101

SIEPEN, Nicolas – Figuras virtuales de luz, 2017, p. 4.
102

Imagens obtidas em wesely https://wesely.org/2019/potsdamer-platz-berlin-27-3-1997-13-12-1998/
[consultado a 04/07/2021]
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Outro exemplo de relevos, de gradação muito fina, dos quais as relações históricas e temporais surgem da profundidade composicional dos espaços, da matéria, da memória e das respetivas representações do território urbano é o trabalho
do artista alemão Simon Schubert. Nascido em Köln, no ano de 1973, Shubert explora, desde 2000, técnicas de impressão como o relevo, a dobragem e vinco de
papéis para representar estilos, fachadas e interiores arquitetónicos. Trabalhos
como untitled (ligth in room) (fig. 24) e untitled (mirrored hallways) (fig. 25) descrevem uma série de espaços paralelos à realidade, parcialmente acessíveis devido à
opacidade característica do suporte em papel. O observador é convidado a entrar
na arquitetura propriamente dita dos espaços que, apesar de apresentarem bloqueios físicos, insinuam continuidades através de caminhos que se bifurcam. As
dobras e os vincos em papel, produzidos por Simon Schubert, atraem o observador,
aos poucos, para uma realidade que, a dada altura, começa a recuar do espaço
irreal representado, até à superfície do papel. As continuidades insinuadas completam-se por meio de um ato mental de imaginação realizado pelo observador, mediação entre a realidade material e a ficção representada, entre passado e presente,
entre matéria e memória, entre o espaço físico e o espectador.

Fig. 24 untitled (light in room), Simon Schubert, 70cm x 100cm, 2014, dobramento e vincos em papel 103

103

Imagem retirada de simonschubert https://www.simonschubert.de/portfolio_page/paperwork/ [consultado a
07/07/2021]
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Fig. 25 untitled (mirrored hallways), Simon Schubert, 160cm x 140cm, 2013, dobramento e vincos em
papel 104

104

Imagem retirada de simonschubert https://www.simonschubert.de/portfolio_page/paperwork/ [consultado a
07/07/2021]

53

Por meio dos seus trabalhos em papel, Schubert reflete acerca da arquitetura
dos espaços fazendo uso da (des)construção e da (re)construção dos mesmos. O
artista troca os vestígios do passado, edificado sobre pedras, por memórias do
mesmo, dobradas e vincadas sobre uma folha de papel de grande escala. untitled
(ligth in room) e untitled (mirrored hallways) proporcionam ao observador breves
momentos em que é possível ser-se um flâneur, dado o grau de experiências acumuladas com os espaços durante a vivência de cada um. Apesar das formas subjetivas de ambos os trabalhos, as imagens guardadas em memória, ideias internas
e a factualidade histórica dos espaços, parte do que é visto nos trabalhos de Schubert permanece oculto, representando um estímulo ao ato de desvelar novas camadas arquitetónicas. Simon Schubert opera uma espécie de distorção entre o espaço e o tempo, oferecendo ao observador uma arquitetura que abole a separação
clara entre a realidade e a ficção. Em sentido figurado, as séries de dobragens e
vincos sobre papel representam a tal perspetiva alegórica proposta por Walter Benjamin em Passagenwerk, um olhar diacrónico que flutua entre o passado e o presente.
Já fora do contexto histórico e espacial alemão, o artista mexicano Liam
O’Conner é mais um exemplo de uma figura mediadora dos espaços, transformando-os ao longo do tempo por intermédio da representação imagética. Num statement presente no seu site, Liam defende que “todos nós aprendemos ou criamos
certos atos ou rituais que organizam o nosso tempo e ajudam-nos a encontrar sentido no mundo” (t.a.).105 Estes atos e mediações dão formas aos objetos e ideias
introduzidos na realidade pela figura do Homem. O mesmo acontece inversamente,
as marcas que a própria realidade, perante as interferências humanas, deixa em
quem as mediou. O’Conner diz-se obcecado pela transformação dos espaços, dos
territórios e das cidades, tema que explora a fundo desde o início da sua licenciatura em Artes Plásticas no Royal College of Art, em Londres.

Tradução autoral do original “We all learn or create certain acts and rituales that order our time and allow us
to make sense of the world”
105

Citação retirada de liamoconnor http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 09/07/2021]

54

Um tema recorrente no meu trabalho é a utilização dos materiais, dos processos e dos
espaços físicos dos conceitos que estudo para apresentar as minhas ideias (…), façome passar por um qualquer trabalhador nas obras, entre os carpinteiros, eletricistas,
metalurgistas, etc., dando a minha contribuição para o progredir do projeto (t.a.).106

No ano de 2003, o artista mexicano desenvolveu o projeto intitulado Hand
Drawn London. O trabalho partiu da recolha de 253 mapas desenhados à mão,
feitos por transeuntes com os quais se cruzou aquando dos seus trajetos pela cidade. Cada mapa representava uma pequena zona londrina de forma puramente
funcional e com cariz estético informal. A variedade de tentativas de organização
dos espaços por meio das imagens desenhadas estabelece conexões com a ideia
(já mencionada) da relevância da elaboração de mapas cognitivos por parte dos
urbanoides. A necessidade de tradução e leitura do território, do espaço, da cidade
e das respetivas composições histórico-materiais faz com que este tipo de representações seja umas das peças fundamentais para a mediação dos espaços urbanos. O conjunto de mapas recolhidos confirma ainda que a vivência e as experiências acumuladas por parte de cada transeunte interferem na perceção, leitura e na
própria representação imagética da cidade de forma singular (figs. 26 e 27).

Figs. 26 e 27 sem título, artista desconhecido, 2003, desenho sobre papel 107

Tradução autoral do original “A recurring theme of my work is to use the materials, processes, and physical
space of the subjects I study to present my ideas. (…), I pretend myself as just another trade on the construction
site, amongst the carpenters, electricians, steel workers, etc. making my contribution towards the project”
106

Citação retirada de liamoconnor http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 09/07/2021]
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Imagens obtidas em liamoconner http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 10/07/2021]
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Após a recolha, O’Conner, transcreveu os mapas, um a um, para versões em
linha de contorno sobre suportes feitos de acetato transparente. Optando pelo medium plástico, e recorrendo à qualidade da transparência, com o auxílio de uma
mesa de luz, o artista montou um mapa de maior abrangência territorial, encaixando
e sobrepondo as peças por fatores de informações em comum e proximidade local,
representada, entre cada mapa. Como um manuscrito medieval tipo palimpsesto,
no qual a superfície foi desgastada para dar lugar ao depósito de novas informações, Hand Drawn London (fig. 28) é um mapa feito por vários autores, através de
interpretações territoriais diversas. Em suma, é uma síntese de distintos atos de
organização do espaço físico urbano mediados pela figura de Liam O’Conner. Este
novo mapa deixa trespassar informações provenientes de camadas inferiores, até
àquelas que se encontram mais à superfície. Nota-se que o aglomerado de acetatos e respetivos desenhos provoca o aparecimento de grandes manchas de cor
púrpura, que dificultam a leitura completa do mapa como um todo (fig. 29).

Fig. 28 Hand Drawn London, Liam O’Conner, 2003,
transcrição de desenho sobre acetato
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Fig. 29 Detalhe de Hand Drawn London, Liam
O’Conner, 2003, transcrição de desenho sobre
acetato 109
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Imagem obtida em liamoconner http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 10/07/2021]
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Idem
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No período compreendido entre 2010 e 2014, Liam O’Connor estabeleceu residência no The British Museum. Durante a residência artística, O’Connor pôde testemunhar a construção do novo anexo ao museu britânico, o World Conservation
and Exhibition Centre. A adição deste anexo é um dos temas presentes na obra
concebida por Liam durante a residência. A série View from the Model Room Window 2010-13 é constituída por seis desenhos a grafite que registam, respetivamente, seis estágios da obra de engenharia civil no museu (figs. 30-35). À semelhança da série de fotografias de longa exposição da Potsdamer Platz, de Michael
Wesely, o período de conceção deste trabalho coincide com a duração do projeto
da construção do novo anexo. Para dar início às transformações do espaço através
do desenho, Liam desenhou previamente a paisagem do local onde seria realizada
a obra, a partir de uma janela, local escolhido como ponto de observação fixo até
ao final dos trabalhos. Assim que as demolições e construções começaram, o artista retornou à janela diariamente para adicionar novas camadas de informação ao
desenho. O processo, pelas palavras do artista, tornou-se um “ritual semanal realizado ao longo de todo o projeto de construção” (t.a.).110
A ideia original para este desenho foi que teria de ter uma relação direta com o local
das obras, seriam ambos objetos singulares que se transformam e crescem com o
passar do tempo. A diferença está no facto de o local das obras assumir sempre uma
única forma de cada vez, enquanto o desenho tenta assumir todas as formas ao longo
do tempo em simultâneo, sendo que a mais recente forma não fica apenas em cima
daquela que veio antes, mas deve negociar um espaço para si mesma entre aquelas
que já existiam e já estão estabelecidas (t.a.).111

110

Tradução autoral do original “weekly ritual I carried out for the duration of the building project”

Citação retirada de liamoconner http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 09/07/2021]
Tradução autoral do original “The idea for this drawing was that it would have a direct relationship to the
building site, both singular objects transforming and growing over time. There is a difference in that the building
site was always only one form at a time, where as the drawing attempted to be all points in time, the most recent
form does not simply sit on top of what has come before, but must negotiate a space for itself amongst what
has already been established”
111

Citação retirada de liamoconner http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 09/07/2021]
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Figs. 30-35 sem título, Liam O’Conner, 17/10/2012, grafite sobre papel 112

112

Imagens obtidas em liamoconner http://www.liamoconnor.co.uk/ [consultado a 09/07/2021]

58

Considerações Finais

A contribuição académica e científica deixada pelo presente texto tentou estar
em concordância com o referencial teórico analisado, bem como com a vida e as
obras dos artistas evocados. Conforme a evolução da pesquisa e da redação do
ensaio, notou-se que, na realidade, discorrer acerca dos palimpsestos se aproxima
muito mais de um ato contínuo de desvelamento de camadas que constituem os
espaços físicos da cidade, do que da formação de uma nova e superior camada,
superfície que desconsideraria todas as outras logo abaixo de si e todos os discursos antecessores ao seu. Como referido por Michel Foucault, elaborar um trabalho
académico, inserido no âmbito teórico das Artes Visuais, acerca do que são e para
que servem os palimpsestos, bem como a metáfora palimpséstica e a sua relevância no que toca à leitura, à interpretação, à representação e à transformação dos
espaços físicos, dos territórios e, sobretudo, das cidades, caracterizou uma tentativa de penetrar num discurso, constituído por muitos outros, de origem desconhecida e de finalidade incerta, pelo menos em partes. Diz-se “em partes” porque, dada
a leitura do contexto do hipotético discurso, fica claro que as informações diversas
que o constituem foram lidas, interpretadas, transformadas e serviram como base,
também em partes, a novos discursos, a autores terceiros, outros enunciados, e
por aí vai, até chegar à vez do presente escrito. Este é o fluxo primordial, uma
mutação constante entre os mediadores do discurso, entre os agentes transformadores dos territórios e entre os criadores do palimpsesto. Reforça-se a ideia de que
“escrever é um ato de plágio, é criar palimpsestos por meio da sobreposição de
outros textos”. Analisar a origem e o significado do termo palimpsesto, partindo especificamente da linguística e da etimologia da palavra, comprovou que diferentes
textos se contaminam entre si. O ato de leitura, em modo hipertexto, deve ser feito
a considerar o contexto, também sendo necessário considerar a variedade de autores investigados, as suas razões, as suas visões e, por fim, a trama estabelecida
entre os mesmos e entre as informações. O plano de ação pareceu correto, logo,
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replicou-se quanto à metáfora palimpséstica, na tentativa de compreender a sua
origem e a sua relevância em áreas terceiras e que pudessem oferecer alguma
base segura para demonstrar o seu uso no âmbito teórico-prático das Artes Visuais.
No todo, considera-se que a metodologia adotada deu a conhecer e a reconhecer certas semelhanças, algumas diferenças e as conexões entre os campos
do saber visitados ao longo do texto e as Artes Visuais. Discorrer acerca do termo
palimpsesto e da metáfora atrelada à palavra – recursos importantes para tratar da
leitura, interpretação e representação dos territórios, especialmente os urbanos –
fez jus ao seu significado original, “que se raspa para se escrever de novo”.
Imaginar um medium capaz de manter inscrições variadas, originárias de períodos e necessidades diferentes, sem que ocorresse a perda total ou parcial do
processo de atribuição de significações, intrigou escritores, filósofos e psicanalistas
a partir do século XIX. Naquela altura, o cérebro humano representava o maior e
mais potente suporte mnemónico. Foi, aliás, a partir do campo da psicanálise que
se estabeleceu a primeira conexão entre o aparelho psíquico humano e possíveis
suportes, palpáveis, de características e qualidades palimpsésticas. No meio prático das Artes Visuais, a utilização de objetos com estas características é bastante
comum nos ramos do Desenho, da Fotografia e da Gravura. Suportes como o papel
convencional, o papel fotográfico e a pedra litográfica permitem aos artistas estabelecer relações processuais contínuas com as informações que lhes atribuem. A
transformação gradual das informações não implica a perda total ou parcial de fases processuais antecessoras, estágios que, em muitos dos casos, são passiveis
de reavivamento, por meio de produtos óticos ou químicos. Tendo em conta o significado etimológico da palavra, encontraram-se aquelas que parecem ser as ações
mais relevantes para a construção de um palimpsesto por meio da prática artística:
inscrever, rasurar e sobrepor. Como um texto que contamina outros textos, à inscrição incumbe-se a relação processual não hierárquica entre a materialidade do
traço e o conceito da linha. Quanto à rasura – e considerando que, na maioria das
vezes, restam reminiscências do que foi apagado ou raspado – assume-se que o
ato constitui, per se, um tipo de relação processual não hierárquica entre a matéria
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dos suportes, a matéria da própria informação rasurada e a carga de significação
da mesma. Já a sobreposição permite a contaminação vertical de informações entre camadas e a consequente leitura vertical das mesmas, usufruindo-se das qualidades da transparência e/ou da semitransparência dos suportes escolhidos.
Numa fase posterior da investigação, tentou-se compreender o modo como
a metáfora palimpséstica se ligava à temática territorial e que conceitos e qualidades palimpsésticas, oriundas desta relação, poderiam ser explorados no âmbito
prático das Artes Plásticas. De facto, o advento modernizador do século XIX representa o marco inicial das mudanças constantes no que toca à leitura, interpretação
e utilização dos territórios por parte dos sujeitos e das sociedades. Durante o período, a metáfora palimpséstica foi ressignificada – antes associada à mente humana, depois associada a um novíssimo e vasto suporte mnemónico: o espaço
geográfico. A partir de então, a restruturação da relação Homem–território gerou
modificações na compreensão e na manutenção do espaço geográfico, em prol das
sociedades ocidentais e modernas. Assim, através da representação imagética dos
territórios, sobretudo via desenho, obteve-se o poder sobre os mesmos. Aprimoraram-se os mapas, surgiram as cartas cartográficas e consolidou-se o planeamento
urbano – a representação imagética precedera as formas reais dos territórios. Contudo, se os ares das novíssimas cidades modernas libertavam os sujeitos rumo ao
futuro ideal, na viragem para o século XX, a poeira da guerra enclausurou-os no
passado. O evento traumático da Segunda Guerra Mundial, somado à intolerância
proveniente do Holocausto, à subsequência de eventos como a Guerra Fria, a globalização, a hegemonia do Capitalismo e a consolidação da era das tecnologias de
informação, representou o segundo marco das transformações profundas nos sujeitos, nas sociedades e no seu modo de compreender e utilizar os territórios, manifestando-se, principalmente, na forma física das cidades. A soma dos eventos
gerou graves consequências nos meios urbanos, no que toca à memória histórica,
social e material. O trauma da guerra gerou a hipertrofia da memória e o consequente rompimento da linha ténue que costurava o passado, o presente e o futuro.
As sociedades ocidentais desenvolveram uma obsessão pela criação de novas
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memórias, uma tentativa desesperada de soterrar as camadas que representavam
os erros cometidos num passado tão presente. Dada a confusão mental, material
e temporal, a invisibilidade histórico-espacial tornou-se cada vez mais frequente
nas cidades, algo que se alastrou até à contemporaneidade. O recurso à metáfora
palimpséstica perdeu forças e foi duramente alterado. Tal facto está diretamente
ligado a toda uma geração de artistas oriundos do pós-guerra e, sobretudo, à realização de obras de arte que desvelam as formas constituintes dos territórios urbanos. A cobertura do palácio de Reichstag, por Christo e Jeanne-Claude, as fotografias da reconstrução da Potsdamer Platz, pelo fotógrafo Michael Wesely, os dobramentos arquitetónicos de Simon Schubert e os desenhos e mapas de Liam O’Connor evidenciam a relevância dos conceitos e qualidades como a memória, o espaço,
o tempo, a matéria, a visibilidade e a invisibilidade em associação ao recurso à
metáfora palimpséstica na representação dos territórios urbanos.
Ainda assim, a ficção parece reinar na contemporaneidade. Atualmente, é
aparentemente difícil discernir entre realidade e ficção visto que os usos do termo
palimpsesto e da metáfora palimpséstica foram drasticamente alterados. Segundo
Andreas Huyssen, deixou-se de projetar o futuro para projetar-se o passado. A contemporaneidade nada mais é do que um limbo espacial, histórico e temporal. A
fixação social pelas memórias e pela reelaboração do passado explicaria o despoletar de um novíssimo suporte mnemónico de características e qualidades palimpsésticas, situado, porém, no território virtual, a Big Data. Como evidenciado, a polissemia do termo território também abrange a tal dimensão virtual, muito além do
espaço, do tempo e da memória. O desenvolvimento e a consolidação de uma base
de dados virtual global surgem cada vez com mais frequência e relevância nos discursos académico-científicos contemporâneos, bem como na prática artística contemporânea. A própria ideia de um território virtual representa uma continuação lógica e frutífera para a pesquisa iniciada pelo presente texto, acerca dos palimpsestos e da metáfora adjacente. Será, também, o território virtual constituído pela sobreposição de inúmeras camadas por desvelar? Se sim, a constituição estratificada
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impulsiona o autoconhecimento humano ou agrava ainda mais a atual crise social,
espacial, temporal e mnemónica?
A perceção alegórica – um olhar diacrónico focado simultaneamente no passado, no presente e no futuro das formas dos territórios, sobretudo dos territórios
urbanos – associada ao termo palimpsesto e à metáfora palimpséstica, relativa à
leitura, interpretação, representação e transformação dos mesmos, ao longo do
tempo, parece ser o caminho mais seguro para analisar e tentar responder a toda
a tipologia de questões aqui levantadas. Os territórios, os visíveis e os invisíveis,
nada mais são do que meros reflexos do Homem e das sociedades. Não é por
coincidência que o termo e a metáfora derivada da palavra possuem relevância e
utilização nas circunstâncias do dia a dia e em certas áreas do conhecimento humano aqui enunciadas. Acredita-se que o mesmo deve ser válido para a área das
Artes Visuais, seja nos seus discursos teóricos, seja na prática artística. É preciso
entender o contexto hipercomplexo do discurso acerca dos territórios para os poder
ler, interpretar, representar e transformar.
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