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Introdução	

Esta dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Prática e Teoria do Desenho, 

teoriza sobre uma prática autoral de desenho, em torno do desenho de observação do es-

paço/paisagem quando o autor se encontra em locomoção. 

A génese do conceito reside no trabalho prático e teórico desenvolvido no âmbito 

da unidade curricular Atelier, da Pós-Graduação em Prática e Teoria do Desenho, no ano 

lectivo de 2004/2005, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Mover pelo Desenho – Sobre uma experiência de desenho no espaço/paisagem, 

pretende-se demonstrativa da postura do autor em relação à investigação teórica e prática 

sobre desenho, observando-a como um desafio dos seus actos quotidianos de desenho e 

da sua prática como docente de desenho no Departamento Autónomo de Arquitectura da 

Universidade do Minho. Da investigação no Desenho entende-se o dever de cobrir a taxo-

nomia de formas representadas, dos agentes e dos processos de construção das imagens, 

na relação com os seus fruidores. Nesse sentido a experiência que se propõe é uma refle-

xão sobre a interactividade destes constituintes e o seu relato um contributo pertinente 

para posteriores abordagens ao tema.

A partir da dinâmica do olhar e do corpo nos seus ambientes, coloca-se a hipótese 

de o desenho de observação poder ser reflexo e registo da experiência visual e corporal 

de locomoção quotidiana, de deslocação dos pontos de observação, onde a realidade se 

apresenta em movimento contínuo e efémero. Partindo desta premissa, desenvolve-se um 

conjunto de registos equacionando a possibilidade da sua verificação em paralelo com esta 

dissertação teórica.

Em termos metodológicos, o movimento nas vertentes física e metafórica é denomi-

nador comum a todas as dualidades determinantes para o desenvolvimento do trabalho 
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prático. As dualidades resultam da desconstrução da relação entre indivíduo e ambiente, 

constituindo-se pela relação entre o autor/desenhador e o espaço que lhe serve como re-

ferente; a relação entre o autor/desenhador e a espacialidade do suporte de representação 

e a relação entre o observador/fruidor e a espacialidade do suporte de representação. O 

desenvolvimento do trabalho considera as relações transversais entre espaço real e suporte 

de representação e entre autor/desenhador e observador/fruidor.

No traçado das correspondências fenomenológicas entre o indivíduo e o ambiente 

encontram-se os motivos do desenho. No autor/desenhador, a percepção e sensibilidade 

ao meio e o acto do registo; no observador/fruidor, a percepção e sensibilidade ao dese-

nho. No espaço, os fenómenos que dão origem ao lugar; na espacialidade do suporte, as 

ocorrências gráficas que suscitam a paisagem.

Esta organização metodológica tem expressão na organização e desenvolvimento 

dos capítulos, que seguidamente se apresentam.

    No capítulo I – Actos de enquadramento da experiência: o percurso e o desenho, 

a comunicação pela paisagem torna-se determinante para construção de uma ideia sobre 

a forma de projectar o espaço. 

Sendo um fenómeno eminentemente visual, a paisagem informa o observador so-

bre a motivação e o carácter das viagens que lhe dão origem, cuja substância é demons-

trativa dos índices culturais através dos interesses transformadores do espaço, que se ma-

nifestam pela multiplicidade das atitudes estéticas. No centro da comunicação, está um 

indivíduo que desenha, que se movimenta pelos percursos que planeia, que sente a vivên-

cia do espaço, que se exprime através de imagens posteriormente nomeadas Paisagem. 

Neste contexto, é indissociável o movimento físico pelo espaço do movimento metafórico 

que gera a paisagem. 

No tempo das deslocações, o desenho é um acto organizador de deslocações do 

olhar, do corpo, da linha. Ele fixa as intensidades dos fluxos de forma ambígua e aberta 

à especulação sobre as marcas que os representam ou induzem. Este é um dos seus de-

sígnios, criar ansiedade estética e epistemológica a partir da informação dos registos ou 

da observação da realidade. É nesta premissa que se questiona as formas ou fórmulas 

existentes para representação do movimento através do desenho e se propõe o exercício 

experimental demonstrado pelas imagens apresentadas em anexo.

Em torno do elemento plástico dominante nas referidas imagens, a linha caracteri-
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za-se pelas suas qualidades espaço-temporais em paralelo com o autor e o observador. As 

suas qualidades dinâmicas fazem parte de um contexto que extrapola o espaço do suporte 

reflectindo-se no ambiente envolvente. Através das funções da linha como signo, encon-

tram-se as relações motrizes da mente, do corpo e a indução performativa. O traçado da 

linha é e torna-se um percurso do corpo.

Na formação dos núcleos gráficos, o ritmo organiza a dinâmica dos fluxos para a 

leitura da informação contida nos espaços. O ritmo organiza a pertinência dos dados da 

realidade; estabelece a densidade da linha para a sua percepção na relação com o fundo; 

hierarquiza a dinâmica visual estabelecendo tensões no plano de representação; na rela-

ção das presenças e ausências relaciona-se com olhar no sentido do ver e/ou do ver mais. 

As considerações em torno da linha e do ritmo reúnem-se à atitude daquele que de-

senha perante a realidade e que opta no acto expressivo por diversos processos de constru-

ção da imagem. O esquisso como instrumento da experiência relaciona o pathos do autor 

com a definição de morfologias que lhe são próprias.

No capítulo II – A experiência do desenho e a possibilidade da sua transposição: o 

corpo e o espaço/paisagem, a formação do lugar no espaço/paisagem têm paralelo na cria-

ção do lugar na espacialidade do suporte do desenho, ambos são universos organizados 

de significações susceptíveis às mutações que decorrem pela sua vivência. Para aquele 

que desenha, a sua postura perante o suporte reflecte as características das relações que 

estabelece com os lugares, actuando esta disposição de forma inversa, ou seja, a experi-

ência da continuidade no desenho enuncia-se pela semelhança à vivência dos lugares no 

espaço/paisagem.

A forma como o indivíduo constrói as ligações vivenciais no lugar gera uma tessi-

tura que no plano do desenho tem na textura o seu correspondente. A textura extrapola a 

caracterização da superfície dos objectos ao sentido geral da realidade como textura con-

glomerada. A sensibilidade à vibração lumínica, articulada com a experiência táctil da 

realidade, torna o desenho óptico e háptico.

Entre a posição física e metafórica, o desenho é estruturado para multidimensionar 

a sua experiência. O desenho como índice da presença do autor no espaço permite pro-

por coordenadas físicas ao observador para a sua locomoção. Como indiciador da atitude 

estética propõe a deslocação pelo espaço da contemplação e à sua vivência no plano da 

imaginação onde adquire novas significações.
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O processo de trabalho encontra a relação com o observador como estratégia criativa 

para a experiência da presença. O desenho enuncia um percurso aberto pelo espaço/pai-

sagem pela presença do olhar do autor, transferindo-se o seu uso como proposta de um 

movimento peripatético.

O corpo de imagens, cuja observação é fundamental para o entendimento do de-

senvolvimento teórico, organiza-se em três vectores: imagens em anexo (ia), cronologia 

imagética (ci) e imagem/ilustração do texto (it). As imagens apresentadas em anexo (ia) 

foram realizadas pelo autor em função dos pressupostos da experiência, devendo o leitor 

desta dissertação proceder à sua observação antes de iniciar a leitura do texto. A cronologia 

imagética (ci), apresenta-se no seguimento do desenvolvimento do texto, não estabelecen-

do com ele relação directa. Situa-se no lado esquerdo das páginas par, e reflecte a escolha 

do autor sobre desenhos de paisagem efectuados por diferentes autores, em diversas épo-

cas da história. No contexto da dissertação, constituem fontes para uma cultura gráfica 

do género, além de todo o seu potencial evocativo. O conjunto de imagens/ilustração (it), 

apresentam-se na sequência do desenvolvimento do texto.
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1.	Capítulo	I	

Actos	de	enquadramento	da	experiência:	

o	percurso	e	o	desenho.

Este capítulo refere aspectos da genealogia da paisagem na sua relação com a dimen-

são estética implicada nos percursos que se efectuam no espaço. Na dimensão temporal 

dos percursos, reflecte-se sobre as formas existentes para fixação do movimento pelo de-

senho. A linha enquanto elemento plástico qualifica o sentido do percurso e reveste-se de 

um carácter indicial, proponente do envolvimento do corpo no desenho. Através da noção 

de ritmo, confere-se a dinâmica geral à imagem pelas relações hierárquicas entre núcleos 

gráficos. Esta ordenação é modelada pela atitude perante a observação da realidade.
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Jeremy wood
Single line stills - Line 003 (2001)
01:23’:54’’
it.1

Wu Yuan-chih (1149-1189)

The Red Cliff (dinastia Chin)
rolo de mão, tinta s/ papel
50.8 x 136,4 cm
ci.1



1.1	A	paisagem	–	movimento	de	génese.

Seria apropriado iniciar o texto contextualizando o tema ou o ‘uso’ da paisagem, 

através da apresentação dos marcos históricos e da iconografia do género: da paisagem 

acessória; da paisagem composta; da paisagem naturalista; do seu processo de autonomi-

zação à sua ‘decadência’; das abordagens contemporâneas; da sua ‘parente’, nem sempre 

distante, paisagem oriental. Todavia, parecem designações genéricas, superficialmente 

caracterizadoras da relação do autor com a natureza, o espaço/paisagem e o processo 

artístico. A desconstrução pós-moderna acrescenta outras tantas, porventura, mais signi-

ficativas dessas relações, as quais reflectem um contexto de situação: paisagens heróicas, 

românticas, sublimes, ideais, simbólicas, idílicas, factuais, reais, pitorescas, filosóficas, 

fantásticas, antipaisagens, antinómicas, virtuais, íntimas, manipuladas, atópicas, distópi-

cas, interiores, despaisagens, póspaisagens. (Castro 2006, p. 10,11)

Em lugar da paisagem representada, a imagem realizada ‘a partir de’, interessa a 

paisagem como (ou em) representação. Não exactamente a expressão plástica de um ou 

do colectivo com um enquadramento temporal, mas uma entidade expressão do desenvol-

vimento social, com implicações humanistas, na relação com a paisagem lugar no espaço 

geográfico, como palco de apropriação e manifestação estética. 

Aquele que se exprime no espaço torna-se parte da paisagem e a paisagem é uma 

representação de si, nos vários lugares da imagem à geografia. Neste último contexto, a 

floresta de Fontainebleau ou o Mont Sainte Victoire são lugares na geografia da arte e as 

marcas nos GPS Drawings de Hugh Pryor e Jeremy wood são elaboradas a partir de pontos 

geográficos. Numa comparação entre os ensaios1 sobre a paisagem de K. Clark e M. Andrews, 

1. Citados no original: Clark, Kenneth 1966, Lanscape into Art, Midlesex e Andrews, Malcolm 1999, Landscape in western art, 
New York.
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Leonardo da Vinci (1452-1519)

Landscape drawing (1473)
caneta e tinta castanha
19 x 28,5 cm
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi
ci.2



Laura Castro refere que para o segundo a paisagem não é apenas uma porção de terra a que 

se atribui significado, abordada com um argumento e manifestada num enquadramento. É já 

um território ‘processado intelectualmente e esteticamente’. (op.cit., p. 3)

Entre ambas perspectivas, existem relações de aproximação e sobreposição com 

maior ou menor opacidade, como de afastamento e exclusão, referindo não só os resul-

tados das investigações teóricas no domínio da expressão, como à consideração do meio/

suporte expressivo e o juízo de valor sobre o mesmo, na caracterização das disciplinas 

artísticas. 

Considera-se, então, a extrapolação do lugar do desenho ao ambiente, ao espaço que 

inclui o autor, também ele ‘lugar’como todas as coisas móveis do espaço e o seu ambiente, 

devendo o desenho denunciar algo mais que as marcas presentes num plano de composi-

ção limitado, saltando fora pela janela perspéctica. Que o desenho deve ser proponente da 

acção que o gera, como complemento da ‘habitual’ empatia, ou activação das qualidades 

psíquicas e sinestésicas suscitadas pela percepção visual. Além do reconhecimento de um 

estado de alma, o desenho encontra o estado físico interpolado, o qual não se considera 

inferior ao primeiro. Alcança, assim, uma dimensão corpórea para si, para a paisagem que 

ultrapassa o desfasamento fragmentar do seu suporte. Como refere Mathieu Kessler, uma 

proposta complementar, evitando um grave prejuízo ao supor esquemas perceptivos e explica-

tivos que primariam o conceito de perspectiva sobre o de atitude. (2000, p. 34)

A paisagem é um estado residual, eventualmente comunicável, das viagens por lu-

gares entre as criações do homem e as da natureza, uma dualidade chave para a estética 

na construção do conceito de belo natural. Dessa viagem resultam todos os elementos que 

substanciam a produção artística, sejam eles de natureza material ou imaterial, física ou 

metafísica. Em ambos os casos, são uma rede de ligações que conferem a identidade do 

autor e do seu meio cultural. A viagem, indeterminada nas suas consequências e futura 

causalidade, é claramente determinada no impulso que a gera, de descoberta e transfor-

mação, de apropriação e edificação, mas também de reflexão, de fruição estética e contem-

plação. Isto significa que quem se desloca para a futura paisagem tem um motivo, que 

não é de ordem primária, relacionada com a necessidade de sobrevivência, mas de ordem 

social reflexo da sua vivência no meio. 

Nas teorias sobre a génese do fenómeno da paisagem, a necessidade de distancia-

mento do sujeito das tarefas quotidianas de subsistência desenvolvidas no espaço geográfi-

co constitui o primeiro passo para uma visão estetizada da natureza e sequente construção 
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Fra Bartolommeu (1472-1517)

Monastery on the Slope of a Rocky Hill (1508-1509)
caneta e tinta castanha
29,2 x 21,5 cm
The Art Institute of Chicago
ci.3

att. Mestre Umbro-Florentino
View of a street (c.1450)
caneta e tinta castanha
18,9 x 32,9 cm
Kupferstichkabinett, Desden
it.2



da paisagem. Gerard Vilar (ibid, posfácio) aponta dois critérios para a existência da paisagem 

ocidental: ela é fruto da cultura urbana moderna e nasce em paralelo e simultâneo com a 

descoberta da interioridade do sujeito como paisagem interior. O primeiro resulta como reac-

ção do sujeito urbano, emancipado das actividades rurais, ao quotidiano vivencial urbano, 

porventura rotineiro, opressivo e repleto de obstáculos artificiais. Liberto da serventia di-

ária, o indivíduo desloca-se a um espaço/paisagem, menos perigoso e mais humanizado, 

numa atitude de contemplação. 

O interesse do camponês pela ‘terra’ expresso nas suas acções é incompatível 

com paisagens cénicas. A maior parte (não toda) da paisagem europeia era dirigida 

ao visitante da cidade, mais tarde chamado turista; a paisagem no ‘seu’ ponto de 

vista, o esplendor dela, é recompensa ‘dele’. (Berger 2003, p. 79)

O indivíduo considera a dualidade do espaço, urbano e rural, num sentimento cres-

cente de nostalgia pelo afastamento da natureza e um impulso de transformação fora da 

mesma. 

Num contexto temporal próximo, os estudos para a sistematização da representação 

do espaço que dão origem à representação em perspectiva realizam-se nos estúdios dos 

artistas2. Segundo Panovsky: Resultou daqui ter sido o espaço psicofisiológico traduzido em 

espaço matemático. (…) a objectivação do subjectivo. (1993, p. 61) Refere ainda uma proposi-

ção dual na relação do sujeito com o representado enquanto vitória de um sentido do real, 

distanciador, objectivante, ou como triunfo da luta do Homem pelo poder, luta essa que renega a 

distância. Assiste-se, simultaneamente, à consolidação do mundo exterior e ao alargamento dos 

domínios do eu. (ibid, p. 63)

Alain Roger propõe a veduta, o ver pela janela de Alberti e o seu desenvolvimento 

como critério de génese: 

Porventura, o evento decisivo, que os historiadores não parecem sublinhar 

convenientemente, é a aparição da janela, esta ‘veduta’ interior ao quadro, mas 

que se abre sobre o exterior. Esta descoberta é, pura e simplesmente, a invenção da 

paisagem ocidental. A janela é com efeito o quadro que, (…), institui o país em 

paisagem. (1997, p. 73) 

2. Leon Battista Alberti, reúne os seus conhecimentos no. Leon Battista Alberti, reúne os seus conhecimentos no Della Pittura, em 1435-36; Piero della Francesca no De Prospectiva Pin-
gendi, em 1474; Filippo Brunelleschi nos ensaios para a representação do Baptistério de San Giovanni e Palazzo della Singnoria, 
em Florença, datando o primeiro desenho perspéctico de 1415.
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Albrecht Durer (1471-1528)

Le Haameau Heroldsberg (1510)
Collection Bonnat
ci.4



Esta proposta inclina-se, todavia, para as interpretações menos constritas da paisa-

gem, presentes nas representações dos pintores flamengos. As suas imagens, ‘libertas’ do 

paradigma ideal/matemático italiano, foram aproximando a paisagem que se organizava 

com autonomia dos personagens até tornar-se tema, preenchendo a totalidade da ‘janela’. 

São imagens reflexas da proximidade do conhecimento sobre a óptica3 e da tradução dos 

seus efeitos na representação do espaço, ou seja, do modo como as coisas se apresentam 

aos olhos, do trabalho em torno da perspectiva natural. A fuga dá lugar à atmosfera, o co-

nhecimento científico ao conhecimento empírico. Na representação flamenga, proliferam 

os temas da experiência vivencial, a acidentalidade e/ou a objectividade do quotidiano, 

sobrepondo-se aos temas religiosos, históricos e mitológicos.

Na medida em que se organiza o espaço, que se abre ao projecto, organiza-se a 

paisagem. A viagem pela paisagem inicia-se, sob o ponto de vista particular, singular deli-

beratório de quem detém e procura conhecimento, sob o signo da prospecção da matéria 

do território, motivada pelas curiosidades científica e artística. São viagens, ou melhor, 

expedições taxinómicas nas ciências naturais, mais tarde nas ciências sociais, acompa-

nhadas pelo desenho como instrumento epistemológico. Ele afirma a realidade observada 

enquanto meio do perscrutador, reportando, ilustrando, comunicando o objecto de estu-

do. Por intermédio deste desígnio mediúnico, vai sendo conferida à visão um domínio 

sensorial, quase exclusivo, no conhecimento e representação do mundo4. 

Coexistem, ainda, outras viagens com um conteúdo programático em função dos 

instrumentos de percepção estética. Quer dizer, directamente, que a experiência do e no 

espaço/paisagem permitiu a organização de percursos que entendiam promover o de-

senvolvimento dos conhecimentos e experiências individuais e sociais de cada sujeito. O 

século XVIII reúne três exemplos pertinentes: o Grand Tour (o conceito do percurso); o 

pitoresco (um modo de viver o percurso) e a veduta (a ‘recordação’ daquilo que se viu no 

percurso). A prática das viagens Grand Tour tem a sua génese5 nos finais do século XVI, 

3. Witelo, em Vitellonis Thuringopoloni opticae libri decem (séc. XIII), traduz os textos sobre óptica do árabe Ibn al-Haytham 
(965–1039). O ensaio de Witelo é reproposto por Fazio Cardano, em Perspectiva Communis (1504). Leonardo da Vinci teria co-
nhecimento destes escritos ao fundamentar a perspectiva aérea ou atmosférica.
Svetlana Alpers (1983, p. 26) argumenta que o modo particular como os Flamengos lidavam com o natural pode resultar da 
interferência cultural dos estudos de Johannes Kepler sobre a visão.
4. Com o modernismo, no início do séc. XX, a ruptura declarada com o princípio de visão do mundo através de uma janela 
inicia um movimento de aproximação entre o autor, o ‘modelo’ e o representado ao nível do toque, suscitando o aparecimento 
de reflexões considerando a relevância do domínio háptico nesta relação. Outra via acusa a propensão para a não figuração e 
uma crescente conceptualização dos paradigmas formais, potenciando um novo afastamento da realidade física. É o momento 
do declínio da paisagem de expressão figurativa, derivativa ou contemplativa e a espera pelo campo expandido (na arte e nas 
ciências) para o seu retorno poliédrico, protagonizado pelos artistas ‘escultores’ conceptuais.
5. À sua origem associa-se a influência de relatos de viagem como Coryat’s Crudities (1611), de Thomas Coryat, ou o ensaio filo-
sófico de John Locke, Essay Concerning Human Understanding (1690).fico de John Locke, Essay Concerning Human Understanding (1690).
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Wolfgang Huber (1490-1553)

View of a Castle (1513)
carvão, caneta e tinta castanha
13,1 x 21,2 cm
The Cleveland Museum of Art
ci.5

Lievin Cruyl (c.1640-c.1720)

Castel Sant’ Angelo and Ponte Sant’ Angelo (1665)
caneta e tinta castanha, aguada cinza sobre grafite
38,4 x 48,8 cm
The Cleveland Museum of Art
it.3



estendendo-se aos dias de hoje. Constituíam, já na época, uma ‘instituição’ formativa per-

mitida aos jovens das classes dirigentes. O destino principal reflectia a procura das raízes 

da cultura clássica dispersas por Itália, enquanto que para os italianos estariam reservados 

destinos culturais no norte da Europa. A península itálica é, também, o destino de conflu-

ência de artistas oriundos do Norte da Europa (e não só) que, como referido, possuiriam 

uma sensibilidade pictórica diferente. Enquanto promovem o contacto com as academias 

locais, instalam-se sobretudo em Veneza e Roma, desenvolvendo a veduta�.

As paisagens representadas reflectem a experiência da vista sobre o campo e a cida-

de flamenga, em solo italiano, através de imagens representativas do poder económico e 

cultural, apresentando um elevado sentido verista, documental, descritivo, pouco conven-

cionado ou, por outro lado, evocações mais nostálgicas de cariz histórico-ideal recorrendo 

à assemblagem criativa de vistas diversas, numa franca apologia ao fragmento. Na medida 

em que a imagem se torna panorâmica, no sentido de abarcar o máximo de uma realida-

de é, igualmente, sensível a essa impossibilidade procurando reunir diversos pontos de 

vista numa só imagem, que não se estende além dos limites do quadro e se multiplica em 

numerosas vistas. Responde ao desejo do viajante de trazer consigo, no regresso, algo que 

substancie a experiência, algo que, pela proporção de popularidade deixaria marcas de 

aculturação evidentes no seu país de origem.

Neste contexto, é incontornável a referência à obra de William Gilpin (1724-1804), 

Three Essays: on picturesque Beauty, on picturesque Travel and on sketching landscape, to which 

is added a Poem on Landscape Painting, de 1794. Além de colocar um ponto de ordem nas 

discussões sobre o pitoresco, à luz da emergente estética do gosto (orientando o gosto do 

viajante sentimental no Grand Tour), introduz uma visão globalizante e afectiva do que 

nos rodeia, numa espécie de carta para o cruzamento de itinerários intelectuais na litera-

tura, artes e arquitectura. Sobre o pitoresco, Raffaele Milani refere: 

Os princípios de onde parte (observar, sentir, compreender aquilo que nos 

envolve segundo a variedade, o entrelaçamento, a irregularidade, a aspereza num 

percurso que gere os ‘efeitos’ segundo uma lógica objectiva ou por associação) repre-

sentam uma maneira de ver, de ler, de contemplar a paisagem (…). (2005, p. 79)

6. O Catálogo da exposição Giovanni Battista Piranesi – Invenções, Caprichos, Arquitecturas 1720/1778, editado pelo Instituto Por-
tuguês do Património Arquitectónico e Arqueológico, reúne uma pertinente panorâmica sobre este tema na área da gravura.
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Domenico Campagnola (1500-1564)

Two Huntsmen in a Wooded, Rocky Landscape (1539)
caneta e tinta castanha
25,4 x 38,4 cm
The Detroit Institute of Arts
ci.�

James Dufield Harding (1798-1863)

Sketchbook 10 (1845)
grafite
17,2 x 26 cm
Courtauld Institute of Art Gallery, London
it.4
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O pitoresco modela uma atitude psíquica mas, também, física apontando regimes 

de movimento no percurso entre os seus pontos notáveis, os momentos de contemplação. 

O enunciado de W. Gilpin sobre o pitoresco é um discurso performativo para o seu leitor 

quando aponta, não para um manual, mas para uma organização postural do sujeito em 

relação à prática do desenho.

Esta teorização imiscui-se, generalizadamente, nas viagens posteriores de natureza 

científica ou outra. É expressiva a sua influência nas viagens de Turner, Monet, Ruskin, 

Viollet-le-Duc, no século XIX; ou contemporaneamente nas viagens de Robert Smithson7, 

On Kawara ou de tantos outros artistas que utilizam a documentação da viagem como 

substância do seu trabalho. 

M. Kessler, para a genealogia da paisagem, nomeia as categorias do sujeito através 

de conceitos/critério em função da sua sensibilidade e acção em relação ao objecto. Ao 

explorador, ao aventureiro, ao viajante e ao turista, corresponde a ideia de terra, de país, 

de paisagem e de lugar. Ainda que de difícil delimitação, ao viajante corresponderia uma 

fruição estética com início no conceito de Kant de finalidade sem fim. O sujeito sustenta-

ria uma prática contemplativa pura independente do objecto, distanciando-se posterior-

mente da ideia pelo facto de estar comprometido fisicamente com o objecto, pressupondo 

considerações específicas éticas e morais além das estéticas. Este compromisso confere 

um encarnar, um corpo à estética pura dominada pelo ponto de vista óptico8.

A travessia da paisagem significa uma duração concreta, um presente dila-

tado pela vontade e a memória ao tamanho de um espaço. O viajante contempla 

um passado ainda próximo, porque pode obter dele uma perspectiva sobre os seus 

passos, e um futuro longínquo que lhe prometem os mais altos espaços montanho-

sos. Toda a montanha inscreve a sua marca num espaço geográfico temporalizado, 

vivido, constantemente contemplado e rememorado. A paisagem manifesta a lógica 

circular de um tempo cíclico. A sua apreciação mais perfeita não provem do senti-

mento de um acto excelentemente realizado, de uma travessia realizada com êxito 

até ao seu culminar, senão de uma vizinhança, de uma participação e de uma in-

corporação sempre melhores à medida que desejam o seu eterno recomeço. 

(Kessler op.cit., p. 24)

7. Pela natureza documental da obra de Smithson, J. Maderuelo (Gilpin 2004, prefácio) afirma ser possível considerar os seus 
Hearthworks como peças pitorescas.
8. Algo diferente da desmaterialização de Hamish Fulton, ou do corpo matéria de Alberto Carneiro em Trajecto de um Corpo 
(1977) e mais próximo de Richard Long em A Line Made By Walking (1967) e Shift (1971-72), de Richard Serra.



Annibale Carracci (1560-1609)

Landscape (1595)
caneta e tinta castanha
19,8 x 27,7 cm
National Gallery of Canada
ci.7



Entende-se que existe uma concepção de paisagem à priori que induz a atitude, que 

impele o manifesto do percurso, mas cujo acto de transformação nos impede o seu uso, 

possibilitando apenas o seu espaço como plataforma operativa. A atitude contemplativa é 

uma deslocação metafórica da paisagem para o espaço mental para ser ‘trabalhada’, sendo 

esta a vivência fulcral para a consciência do natural. Como o desenho da paisagem, o qual 

se opera na espacialidade do suporte antes de ser qualificado, deslocando-se de volta ao 

observador. A paisagem é o histórico dos movimentos em torno do espaço.
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Claes Jansz. Visscher (1587-1652)

De Spaarndammerdijk bij de Braakjes (c.1610)
caneta e tinta castanha, pincel em cinza
10,6 x 16,1 cm
Rijksmuseum
ci.8



1.2	O	tempo	do	desenho	e	a	representação	do	movimento.	

A primeira inquirição ao acto do desenho de observação relaciona a complexidade 

dos elementos existentes no espaço, e a forma como esses elementos são interpretados na 

circunstância da sua representação. São questões em torno da temporalidade do registo, 

na relação entre o gesto do desenho, a marca gráfica produzida e a correspondência formal 

entre o realizado e o observado, que procuram compreender limitações na representação 

de universos complexos e a interferência de experiências predecessoras. Reflecte-se sobre 

a fixação do tempo através da imagem. Uma fixação não mecânica que procura ser índice 

dos actos construtores do olhar e do registar, através de uma via que desafia as lógicas do 

desenvolvimento tecnológico e científico, constituindo-se proposta e filtro estético sobre a 

produção e observação destas imagens.

Um primeiro ponto relaciona o facto de uma imagem/desenho, resultante da ob-

servação, fixar apenas o momento temporal exacto em que é construída. Fixa com con-

sentida imprecisão os fenómenos que decorrem na duração da construção, constituídos 

por acções protagonizadas por pessoas, objectos ou coisas. São momentos de ocorrências 

indeterminadas, tendo o autor consciência da impossibilidade de imobilizar as movimen-

tações do ‘modelo’. Face ao problema, o desenho no seu tempo de registo tende a transfor-

mar-se num acto de síntese fechado, derivando no abandono dos estímulos realidade, pela 

evocação da memória ou esquemas pré-formulados, como solução para volatilidade das 

experiências no ambiente. Equivale a uma reflexão em torno da evolução do acto, sobre o 

tempo efectivo que se dedica à observação do referente real ou ao exercício do conhecido 

pela interferência cognitiva. 

Não contendo referências cronológicas precisas, o desenho é portador involuntário 

de uma temporalidade transferida. A vida no seu movimento escapa ao objecto desenho  
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Salvator Rosa (1615 - 1673)

Landscape (s.d.)
giz vermelho s/ papel
26,1 x 19,2 cm
Fine Arts Museums of San Francisco
ci.9

 



projectando-se em quem o vê, ou seja, o tempo do desenho é aberto, corruptível, ponto de 

partida para as formulações da imaginação. 

Mas porque a corrupção do tempo é ‘própria’ a ele, a sua representação pro-

põe, igualmente, uma ameaça, produz ansiedade estética e epistemológica. 

(Doanne 2002, p. 3)

A ideia de continuidade temporal, proposta pelo conjunto das imagens realizadas 

e apresentadas em anexo, não procura concretizar-se através de tipologias gráficas con-

vencionais associadas ao movimento, tampouco recorrer a analogias com sistemas pro-

cessuais de registo mecânico. Resulta de intenções diferentes que implicam formulações 

diferentes a nível de estrutura e conteúdo, entendendo-se que a experiência do tempo 

ultrapassa a dinâmica gestual implicada no registo e não se coaduna com a equiparação 

do desenho a outras formas de representação da ‘realidade’ baseadas no tempo, como 

filme ou vídeo. Que a ideia de continuidade pode enveredar por processos alternativos 

aos termos de uma construção narrativa, estruturada para sequenciar temporalmente as 

informações da percepção, considerando a transversalidade dos factores que se acoplam 

ao movimento, tendo como alvo uma eventual emergência de reportação das experiências 

que se dissipam sem resíduo.

A história elucida sobre as preocupações em torno da representação do tempo-mo-

vimento, nomeadamente, através dos escritos com intenção pedagógica. Refere Leonardo 

da Vinci (1452-1519): 

Tu que compões imagens, não articules partes individuais dessas formas com 

contornos definidos, ou então acontecer-te-á o que acontece a muito pintores que 

querem que todos, mesmo os mais ínfimos traços de carvão sejam válidos; (...) por-

que o que acontece frequentemente é que a criatura representada não consegue mo-

ver os membros de acordo com os movimentos da sua mente. 

(citado em Rodrigues 2003, p. 88)

Mais tarde, também John Ruskin (1819-1900) dá sinais de querer capturar o mo-

mento insólito: 

Mas, se vamos para os campos, desenhar algo como uma paisagem completa 

(…). As nuvens não ficarão à espera enquanto copiamos o seu recortado ou os espa-

ços vazios; as sombras escaparão de nós enquanto lhe damos forma (…). 

(1991, p. 69)
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Remigio Cantagallina (1582-1656)

Imaginary Landscape with Hunters (1630)
caneta e tinta castanha
26,1 x 39,6 cm
National Gallery of Canada
ci.10

 

Eadweard Muybridge
Athlete walking (1887)
it.5

 



No início do século XX, a norma substitui a intuição. Em função da progressiva não 

figuração, os futuristas redefinem as estruturas compositivas a partir da dinâmica e das 

tensões geradas pelo enquadramento. Recorrem à apresentação do movimento aparente 

através da sobreposição de instantâneos, possibilitada pelo recurso a imagens fotográficas, 

nomeadamente, as imagens cronoscópicas geradas a partir de experiências para análise 

do movimento dos corpos, conduzidas por Étienne-Jules Marey (1830-1904) e Eadweard 

Muybridge (1830-1904), no final do século XIX. No plano da obra, movimento e tempo 

passam doravante a pertencer mais ao plano do intelecto que ao plano da intuição. 

Considera-se que a contraposição a ‘fórmulas’ mais ou menos automáticas de com-

posição ou registo do movimento implica a necessidade de optimização do gesto, na rela-

ção entre a gestão da expressão do traço e a sua operatividade para indução perceptiva no 

observador. Algo entre uma linha, movimento e experiência agregada, e um traço despro-

vido de código9. 

Analisando as imagens em anexo, onde marcas gráficas com ambos os caracteres 

parecem coexistir no espaço de representação, a intenção denotativa procura a redução 

de um tempo para que outro possa ser gerado, ou seja, que as hipóteses de estimativa 

emocional tenham ‘manifesto’ no registo, de forma a optimizar os movimentos de produ-

ção da imagem. As marcas gráficas, para estes desenhos realizados em movimento, não 

esperam concertações ou momentos de afloramento de disposições internas sob pena de 

corrupção da continuidade da acção do registo e, neste sentido, as marcas estão distantes 

de se constituirem como coordenadas no território emocional, o qual tende a oferecer-se 

ao sacrifício.

Se o sentido deste pensamento sobre tempo e movimento parece tender a estabe-

lecer uma analogia entre as marcas gráficas do desenho e as marcas do mostrador de um 

relógio, considera-se que o tempo do desenho não é constante, nem está subdividido em 

unidades tipificadas a preencher com acções indiferenciadas. Cada registo formula o seu 

tempo, com uma estranheza que ultrapassa o tempo regulado, sendo desafiador das tem-

poralidades do indivíduo, tão desconhecidas. Este é o terreno no qual germinam as ques-

tões: quanto tempo se demora a fazer um desenho? Qual o seu início? Como, absortos, 

saberemos quando abandoná-lo ou dá-lo por terminado?

9. Como referência à teoria de John Ruskin em torno do ‘olho inocente’ (ver o capitulo Análise da visão artística em Gombrich 
2002, p. 246). Transformando-o num ‘olho culturalmente inocente’.
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Claude Lorrain (1600-1682)

The Tiber from Monte Mario Looking South (1640)
aguada de tinta castanha s/ papel
18,5 x 26,8 cm
The British Museum
ci.11
 



Considera-se que as marcas do tempo do desenho existem no acaso da percepção 

das contingências do próprio acto, o que remete a sua medida para o circunstancialismo 

do ambiente em que ele se desenvolve e, desta forma, o discurso sobre essa flutuação não 

visa um esclarecimento absoluto e racional pois seria a própria negação desta propriedade 

do desenho. Pensar sobre a possibilidade de utilizar a liberdade potenciada pela contin-

gência é em si o controlo da temporalidade do desenho. Quer dizer que, ‘produzir’ contin-

gência e efemeridade determinam uma estrutura de organização das marcas/índices em 

consonância com o modo gráfico e, no caso específico da representação da paisagem, pela 

suscitação da complexidade da sua morfologia.

Em articulação com toda a movimentação do corpo no processo de desenho, in-

cluindo a deslocação do ponto de observação, pondera-se um desenho que ultrapassa as 

progressivas construções racionalizantes/ordenadoras do desenho de índole estrutural/

formal. 

A Contingência oferece ao sujeito a aparência de liberdade, imediato e di-

recção, absolutos. O tempo torna-se heterogéneo e imprevisível, possibilitando uma 

‘perpétua’ novidade, diferença, as marcas da modernidade em si. Acidente e acaso 

devem em produtividade. (Doanne op.cit., p. 11)

As imagens produzidas ao longo da história, encontram-se recheadas com estes 

acasos produtivos. São, genericamente, caracterizados por uma procura de sentido ou 

significado visual em diferentes materiais: pedras, nuvens, tecidos, paredes, manchas, 

entre outros10 . O estudo desta prática clarifica que as imagens suscitadas derivam de uma 

intenção e de um direccionamento para a sua observação, sendo o oposto do acaso no 

sentido aleatório do termo. H.W.Janson argumenta que estas imagens são formuladas (1) 

atribuindo um propósito oculto ao acaso, um agenciamento do divino personificado sob nomes 

como Destino, Fortuna, ou Natureza; ou por (2) reconhecimento que imagens resultantes do 

acaso são rudimentares e ambíguas, tornando-se explícitas apenas na imaginação de quem as 

sustem11. (2003, p. 341)

Existindo fascinação pelo acaso, sendo evocativo das capacidades imaginativas ou 

não, algo de semelhante pode relacionar-se com o registo do momento que passa, do efé-

10. Sobre este assunto, ver capítulo A imagem nas nuvens em Gombrich 2002, p. 154.
11. Designa-se heurística a um processo indutivo e acima de tudo intuitivo dominado pelo acaso e pelo achado – ‘encontrar’. 
(Vieira 2002, p. 10)
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Lucas van Uden (1595-1672)

Study of Shrubs and Reeds by a Stream (1645)
caneta e tinta castanha
19,7 x 33,8 cm
National Gallery of Canada
ci.12

 



mero. No desenho, o carácter transitório da visão, em particular do olhar, cruza-se com 

a efemeridade da vivência dos lugares, do evento. Desta forma, o registo não perpetua a 

efemeridade do ‘modelo’ representado, mas a efemeridade da representação, ou seja, do 

acto do desenho na efemeridade dos actos do quotidiano. Mais do que fixar os objectos 

que se deslocam na frente do observador, registam e representam o seu movimento, a sua 

vida enquanto desenho na multiplicidade, diversidade e contingência dos seus gestos.

Deverás desenhar, não o que a coisa parece, nem mesmo o que é mas o que 

‘executa’. (Nicolaides 1969, p. 15)

Dá-se a entender que um ‘modelo’ com tais propriedades tende a uma inexistência 

perceptiva, impossibilitando qualquer ‘lógica’ de desenho através da observação da rea-

lidade. Enuncia-se pois, uma das premissas base do trabalho: uma operação metafórica 

de desaceleração do olhar, de forma a permitir a articulação das velocidades do olho, da 

cabeça, de todo o corpo, com os processos de registo. Em termos gerais, pode concluir-se 

que não equivale a realizar uma imagem pela intensidade gestual, mas por uma acção 

combinatória entre os modos/atitudes de registo e a possibilidade das movimentações 

quer do autor, quer do observador da imagem. Se o olhar não tem início ou fim determi-

nado senão pela consciência do próprio acto de olhar, o início e o fim dos actos do desenho 

correspondem a determinações similares da consciência, podendo ser breves ou prolon-

garem-se à existência de suporte, ou além dele. 

A figuração do olhar de relance, ‘tema’ que nos desenhos em anexo não tem exis-

tência explícita, apresenta-se como uma das determinações da contingência de destinação, 

coexistindo outros factores típicos da disciplina de desenho. São eles, elementos formais 

com carácter significativo, relações de contiguidade, segmentos significativos, relações 

compositivas e estilísticas da imagem, os quais se relativizam para uma indeterminância12 

no desenho, observado, produzido e observado por terceiros. 

No plano de aceitação da contingência, o desenho é algo que pode ocorrer, não 

sendo certo que aconteça, podendo também ser o resultado de uma possível sequência 

de acontecimentos. Adiante, no texto, tenta justificar-se as inferências de boa parte das 

variantes, como das invariantes, comportamentais e ambientais subjacentes ao acto.

12. Sobre Indeterminância como processo de composição e a sua performance, John Cage refere: composição é necessariamente 
experimental. O devir de uma acção experimental não pode ser antecipado. Sendo antecipada, esta acção não se relaciona com a sua 
justificação. (…) Uma performance de uma composição que é indeterminada é única. Não pode ser repetida. (…) …performance não 
pode tornar-se um objecto no tempo. O registo de tal trabalho (…) fornece conhecimento sobre algo que aconteceu, onde a acção foi um 
não-conhecimento de algo que ainda não aconteceu. (1973, p. 39)
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Carlo Bonavia (1740-1788)

View of the Promontory of Miseno (s.d.)
grafite e aguada s/ papel
27 x 75,5 cm
Fine Arts Museums of San Francisco
ci.13

 



1.3	O	uso	e	indicialidade	da	linha.

A indeterminação de circunstância ou a contingência do acto não ocultam a raiz 

fundamental do acto do desenho. Quer dizer que, tratando-se de um acto volitivo essa é a 

sua determinação maior. É desejo e poder de transformação de uma embrionária energia 

interior numa nova forma externa ao corpo. No conjunto das determinações do desenho 

coexistem, também, os designados elementos plásticos da representação, os quais, partin-

do de uma abstracção dos elementos presentes no meio, estão envoltos numa teorização 

qualitativa que estabelece fundamentos para a semântica do acto (por exemplo: as caracte-

rísticas formais de uma linha e a qualidade do gesto que a traça numa relação entre forma 

e conteúdo).

No contexto dos desenhos apresentados em anexo, a figura elabora-se essencial-

mente por meio de linhas que a demarcam, com vários níveis de intensidade, de um fun-

do constituído persistentemente pelo suporte em que se inscrevem. Geram uma distinção 

espacial primordial, de proximidade e afastamento, como uma relação dinâmica, não só 

nessa dualidade, mas pela actividade da linha ‘contra’ a ‘neutralidade’ do fundo. A teoria 

afirma o carácter espaço-temporal dos elementos do desenho, com inequívoca ligação a 

semelhante disposição na mente e no corpo do autor ou observador/fruidor. 

Os desenhos são feitos com um ponto que se move. (Rawson 1987, p. 15)

Graham Collier (1985, p. 15) enuncia o movimento, a cadência, a direcção e a definição 

como elementos de qualificação da linha. Os dois primeiros são de natureza energética, os 

segundos determinam o sentido. De forma progressiva, as relações com a mente intensifi-

cam-se construindo a significância, conferindo um sentido semântico para a marca. Signi-
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Claes Pietersz Bercham (1620-1683)

Landscape with Waterfalls and Bridges (1670)
giz negro e aguada s/ papel
25 x 30,4 cm
The Art Institute of Chicago 
ci.14
 



fica, também, que a duração do acto de traçar envolve diferentes áreas do corpo que estão 

em permanente actualização no tempo. A linha é controlada e controladora, existindo 

uma relação servo-motora entre o executante e o executado, onde as coordenadas espaciais 

(não geométricas) do ponto que se move são, também, coordenadas no sujeito.

As linhas de um desenho registam a pressão dos dedos no lápis que as produz, 

a velocidade e a tranquilidade das marcas, a sua impaciência, controlo, ou ansie-

dade. (Elkins 1977, p. 226)

Em si, a linha deve às qualidades do gesto, que se pode definir, igualmente, pelas 

qualidades referidas de G. Collier, determinando características físicas para o gesto. A ten-

são e flexão do gesto e a sensibilidade do toque definem: linhas rectas, que implicam um 

sentido de direcção preciso, sem flexão; linhas curvas, que se subdividem pela constante 

variação direccional, de tensão constante ou pontual (arco) e pelo exponencial da relação 

de forças, implicando, todas elas, sentidos de variedade e mudança ao longo do tempo. 

(Rawson op.cit., p. 89)

Estas determinações tão básicas quanto abstractas recebem, ainda, trato de outra 

natureza. Ao desenvolvimento espacial, o sujeito acrescenta a dinâmica do seu gesto que 

se relaciona com o conteúdo formal da realidade, quer pela interferência do referente no 

sujeito, quer pelo desígnio da expressão interna ou do instrumento usado para a produção 

da marca. Assoma-se a questão do valor e do carácter judicativo imanente do acto. A expe-

riência e a intenção do uso condicionam outras características da linha. A marca pode ser: 

contínua ou quebrada (num todo composto por fragmentos que se interrelacionam, com 

ou sem dependência); angular ou curvilínea (proponente da relação com o fluxo energéti-

co, traduzindo maior ou menor fluidez); pesada (relacionando-se com a ideia de pressão 

do toque, mas que pode depender do uso de instrumentos diversos); de valor tonal (indi-

cando uma escala de sensibilidade lumínica).

A liberdade ou limitação dos movimentos do gesto, amplitude, velocidade, direcção 

são factores que multiplicam as possibilidades entre ambos os grupos de características 

referidas. Interagem por determinação do sujeito através de processos de simpatia, de 

empatia e de exclusão (quando o sujeito exclui determinados elementos do referente no 

seu processo perceptivo). Se a ‘leitura’ da marca gráfica pode fornecer indícios à leitura do 

gesto, determinações estilísticas de diversas épocas demonstram essa não vidência, sendo 

redutor pensar-se que a partir de um movimento cristalizado num suporte é possível pro-
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ceder à reconstrução da dinâmica envolvida no acto construtivo. Se as marcas têm origem 

num princípio de correspondência com um referente real ou em processos mentais de 

memória ou imaginação.

A linha pode caracterizar-se, também, pela sua autonomia ou interdependência. 

Refira-se o seu valor enquanto figura, que Arnheim (1986, p. 210) define em três tipos e 

Rawson (op.cit., p. 94) subdivide em cinco. A linha enquanto: objecto (que demarca áreas 

ou volumes ou que tem valor por si); trama (linhas interrelacionadas que conferem efeito 

tonal e/ou que geram superfície); e contorno (quando define arestas limítrofes da visibi-

lidade dos objectos, ou tende ao encerramento da forma do objecto, conferindo uma área 

interna e uma externa13).

As linhas enquanto objecto e contorno14 são amplamente utilizadas pelo modo de 

registo, no trabalho em anexo. A sua funcionalidade e uso direcciona-se através dos pres-

supostos já enunciados para a linha como registo de síntese denotado. A necessidade de 

configuração e articulação dos elementos do referente, em concertação com regimes de 

velocidade elevados, procura a clareza e o contraste que este elemento potencia de forma 

a engendrar uma leitura contínua através do desenho. Torna-se uma demonstração clara 

daquilo que o autor vê (dá a ver ou dá a entender pela pertinência das escolhas) ao mesmo 

tempo que desvela a estrutura de uma organização temporal que se pretende transposta 

para o ‘leitor’. 

No contexto deste trabalho, desenhar deslocando o corpo ao longo do suporte, deslo-

cando o suporte linearmente ou deslocando o suporte e o corpo unitariamente, não altera 

a caracterização elementar de cada elemento plástico, visando a eleição e articulação de 

um conjunto de propriedades que se coadunem com a vicissitude. 

Gombrich, através do duplo caminho da história da arte e da psicologia, 

mostrou como o factor chave da representação não está na relação de semelhança 

que pode estabelecer-se entre o objecto e a sua representação, senão em que ambos 

cumpram a sua ‘função’. ‘Função de substituição’, anterior, lógica e historicamente 

ao retrato – semelhança – e onde a criação precede a comunicação.

Partindo daqui, a ‘representação como substituição’ precisa de duas condi-

13. Philip Rawson designa esta última como outline, mencionando a sua distinção relativamente ao ‘contorno’ e à ‘silhueta’. 
Aparecem aqui, englobadas no mesmo item porque a sua utilização corrente não as destrinça com evidência.
14. Entendendo-se o contorno, no contexto do trabalho, pela circunscrição de formas e não como linha resultante do modo/ati-
tude gráfica designado por Contorno.
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ções: ‘que a forma autorize o significado’ com o qual se investe e ‘que o contexto fixe 

o significado’ de maneira adequada. (Zunzunegui 1998, p. 58)

A importância da substituição (na relação entre expressão e conteúdo), sobre o mes-

mo ensaio de Gombrich, é observada da seguinte forma por Montes:

O desenho, a representação e, em geral, a criação de imagens participam de 

esta esfera lúdica da condição humana. O observador interpreta e identifica uma 

imagem, não como um conjunto de linhas, manchas ou volumes, senão como a re-

alidade que as evoca. (…) O importante é que a forma cumpra determinadas regras 

relacionadas com as funções ou requisitos que se exigem à imagem. (…) Se a capa-

cidade de assumir a ficção – ou de suspender o raciocínio crítico – é muito elevada, 

é possível que esta equivalência seja mínima. (…) O conhecimento de recursos que 

outorgam ao substitutivo de uma maior equivalência figurativa pode provocar uma 

crescente incredibilidade, uma debilitação da capacidade de suspensão da crítica. 

(1995, p. 486,487)

O processo de significação vê-se envolto na problemática da forma no contexto in-

terpretativo. Se a forma possui níveis de figuração ou não-figuração que permitem o en-

volvimento interpretativo relacional, está dependente da cultura do interpretante, das suas 

exigências relativamente ao carácter evocativo das configurações. A forma que suscita – 

através de códigos convencionados (figuração) ou relativamente arbitrários (não figuração) 

– é um ponto de confluência da multiplicidade interpretativa.

A passagem de uma dimensão vivencial para uma dimensão semiótica detém a 

interpretação numa estrutura onde a operação de leitura de uma imagem adquire contor-

nos de análise como se tratasse de um texto estético. A semiótica tratou de transformar a 

imagem em signo para potenciar as suas funções semióticas que recaem nos processos de 

significação. O signo é gerado, inicialmente, pela dupla articulação dos termos das díades: 

significante (aspecto material do signo, que não constitui o referente) e significado (con-

ceito), em Ferdinand de Sausurre (1857-1913); complexificado em expressão e conteúdo 

(subdividindo cada uma delas em forma e substância), por Louis Hjelmslev (1899-1965) 

– numa perspectiva linguista; ou pela articulação da tríade: objecto (referente), represen-

tamen (veículo do signo), interpretante (sentido), em Charles Pierce (1839-1914) – numa 

perspectiva semiótica, distinta da primeira. Umberto Eco acentua a distinção 
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a) Um signo não é uma entidade física, dado que a entidade física é, como 

máximo, a ocorrência concreta do elemento pertinente da expressão; b) Um signo 

não é uma entidade semiótica fixa, senão o lugar do encontro de elementos mutua-

mente independentes, procedentes de dois sistemas diferentes e associados por uma 

relação codificadora. (2000, p. 83)

É a variação dimensional, na teoria dos códigos, face à transmissão de vários conteúdos 

diferentes articulados entre si que um significante pode propor que constitui o texto, cujo 

conteúdo é um discurso a vários níveis. Nesta condição, a presença de um referente real 

afectaria a função de significação impondo condições de verdade no processo.

Pela natureza processual do trabalho em estudo, por tratar-se de uma representação 

que tem no ambiente envolvente um referente real que estabelece um jogo com as refe-

rências conceptuais de quem interpreta, interessa voltar à tríade de Pierce. Em concreto à 

subdivisão do signo em Ícone, Índice e Símbolo, na relação do signo com os seus objectos. 

Sobre ícone, refere que a única maneira de comunicar directamente uma ideia é através de 

um ícone; e todo método de comunicação indirecta de uma ideia deve depender, para ser estabe-

lecido, do uso de um ícone. (2000, p. 64)

Independente do seu modo de ser, ele representa o seu objecto pela similaridade 

mas, também o é todo o diagrama, ainda que não semelhança sensível alguma entre ele e o seu 

objecto, mas apenas uma analogia entre as relações das partes de cada um. (ibid, p. 64) 

Esta ideia equivale à interpretação do carácter icónico do desenho como análogo de 

uma realidade, ou seja, ele denota pela parecença com o objecto e os seus elementos parti-

lham propriedades com quem se referem (garantindo independência recíproca, incluindo 

a não existência do outro). A convencionalidade que possibilita essa ligação não obriga a 

uma relação naturalista pelo facto de o representamen (a expressão) não precisar de ter uma 

natureza visual (o ícone mais puro é de natureza mental, uma impressão da realidade que 

não chega a ser um signo).

O símbolo, para Pierce, está ligado a seu objecto por uma convenção de que deve ser 

assim entendido, ou então por um instinto natural ou por um acto intelectual que o torna como 

representativo de seu objecto, sem que ocorra uma acção qualquer que poderia estabelecer uma 

conexão factual entre signo e objecto. (ibid, p. 76)

É uma determinação normativa, uma regra que denota por uma dependência de lei 

(em parte, o ponto de partida para o significante de Sausurre). É a sua base na conven-
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cionalidade social que efectua a destrinça da relação de semelhança icónica, todavia e tal 

como previa Pierce, existe uma inferência relacional entre as três categorias, ambas têm 

aspectos transversais que capacitam a sua transformação interpretativa15.

No pressuposto de que existem unidades mínimas de significação, que a interpre-

tação da imagem implica a sua fragmentação, o isolamento de entidades (como a linha), 

a construção da sua significação (icónica ou simbólica) aconteceria mediante um agru-

pamento das formas em função de uma determinação, possibilitada pela articulação de 

sentido entre os elementos de uma proximidade, na tentativa de aproximá-las ao mundo 

natural, do universo do tangível. Porém, perante a possibilidade de articulação de um 

universo visível constituído em unidades que não coincidem com as do mundo natural, 

é na plasticidade e espacialidade dos elementos que se encontra a construção do plano da 

expressão das imagens16.

Num desenho, onde há linhas houve um gesto que as produziu. Essas linhas refe-

rem-se primeiramente ao gesto e posteriormente ao referente do gesto (em exemplo, os 

elementos do espaço envolvente da produção). Aceitando a concepção de índice de Pierce17 

(não como fim, mas como instrumento conceptual)18, para se encontrar a indicialidade 

no desenho (que é um ícone) deve-se atender a essa relação de contiguidade física entre 

o gesto (a sua presença no momento da execução é obrigatória) e a marca, mais do que 

entre a marca e a realidade a quem faz referência ou substitui, pois essa é substância 

para a percepção. Neste universo de articulações, uns não têm correspondência com os 

outros, referem-se claramente a situações de particularidade e para quem o interpreta, 

com conhecimento da experiência, activam compulsivamente o envolvimento na relação 

de significação. 

Para o caso em análise, a expressão resultará mais do efeito da plasticidade (condi-

cionada pelo processo produtivo) que da apresentação do tema. A relação interpretativa 

deixaria de ser eminentemente óptica para passar a conter uma conexão física, quase táctil 

(porventura uma das razões porque se toca nas imagens, a eventual necessidade de voltar 

a uma matriz de génese). 

15. Manfredo Massironi argumenta sobre a inferência da convenção no código icónico, respondendo à afirmação de Eco sobre a 
instabilidade das articulações icónicas. (ver Traços pertinentes do desenho e sua especialidade Massironi 1996, p. 96)
16. Ver Semiótica figurativa e semiótica plástica em Zunzunegui 1998, p. 74, e/ou O modelo de Greimas em Calabrese 1986, p. 137.
17. Um signo, ou representação, que se refere a seu objecto não tanto em virtude de uma similaridade ou analogia qualquer com ele, 
nem pelo facto de estar associado a caracteres gerais que esse objecto acontece ter, mas sim por estar numa conexão dinâmica (espacial 
inclusive) tanto com o objecto individual, por um lado, quanto, por outro lado, com os sentidos ou memória da pessoa a quem serve de 
signo. (2000, p. 74)
18. Para uma abordagem do conceito na arte contemporânea, ver Notes on the Índex, part I e II em Krauss 1986, p. 196-219; na 
fotografia, ver: O Acto Fotográfico – Pragmática do índice e efeitos de ausência em Dubois 1991, p. 51. 
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Este desenvolvimento constitui, igualmente, a intenção de deslocação da correspon-

dência mimética convencional (do género ‘descubra as diferenças’), que tende a ser para-

digma da observação desinformada de imagens. A intenção do recurso à indicialidade é 

tentativa de, através das suas marcas, reconstruir tempo e espaço no desenho. As utiliza-

ções de grafismos, que não revelam em si a cognição do sentido, são sinónimo da liber-

tação das restrições culturais. Em certa medida, tornam difícil uma relação histórica pela 

ausência de reportação alegórica, e portanto, desconexas da construção do conhecimento 

sobre o mundo baseado em sistemas simbólicos.
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1.4	A	noção	de	ritmo	no	desenho	e	no	espaço.

O percurso no espaço/paisagem faz-se percurso no desenho. O contrário também é 

verdadeiro. A composição do movimento, o ritmo e a dinâmica, no outro e no autor estão 

plasmados na espacialidade do plano de representação.

Entre as considerações prementes para a realização dos trabalhos, além das já apre-

sentadas, encontra-se a espacialidade do suporte, na sua dimensão e fenómeno de ocor-

rência de eventos. É uma questão técnica que determina em muito a estratégia do dese-

nho. A premissa de representação do gesto do olhar sobre outro universo, implicaria um 

suporte suficientemente flexível para corresponder aos seus desígnios, ou seja, um supor-

te que permitisse o registo da ideia de continuidade panorâmica. Todavia, se esta é uma 

consideração de correlação física, o desenho possui outros instrumentos de interferência 

psíquica que permitem expansões (ou contracções) do plano de representação. 

A articulação dos elementos gráficos sobre o fundo constitui núcleos de pertinência 

nos termos da determinação rítmica. Reflectindo sobre a espiritualidade musical da obra 

de arte, Kandinky (1989, p. 70) referia que o ritmo é estabelecido pela emergência recorren-

te de figuras que possuem um certo fecho, que têm um carácter de transitoriedade, que se 

afirmam residualmente como denominador para o entendimento da melodia. Esta ordem 

para o ritmo baseia-se no entendimento do sentido ou do significado dos núcleos gráficos 

por oposição à arritmia como a ordem não compreendida. Constitui uma dualidade fulcral 

para o entendimento dos fluxos de informação e simultaneamente para o trânsito entre 

configurações.

Através da observação do natural constata-se o seu carácter rítmico, na tendência 

para o equilíbrio pela reiteração e pelos efeitos de hábito que estabelecem a dimensão cí-

clica. Cada esforço ou tensão, regular ou intermitente, tenderá a ser compensado de uma 
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forma pendular permitindo constituir a ideia de ciclo, ou seja, o momento de consciência, 

mesmo nos casos em que o ritmo não se apresenta claramente perceptível, como uma 

mudança de estação. O evento marca o reconhecimento do ciclo e referencia o tempo, 

momento pertinente de engajamento com a função dinâmica, que determina um reatar 

do envolvimento no desenho. 

Nos desenhos em anexo, a unidade rítmica não reside somente nos núcleos grá-

ficos, na sua integralidade e identificação por similaridade com a forma referente. Será 

necessário entender que a dimensão do suporte determina igualmente a hipótese de iden-

tificação de escala para a determinação da métrica e a diversidade rítmica. A marcação 

horizontal, evoca correspondências com uma linearidade sequencial de acontecimentos, 

como se encadeiam na duração do olhar, conferindo um sentido rítmico natural – quando 

em circunstâncias semelhantes de orientação – em paralelo com a produção dos registos. 

Nesse sentido, e conforme referido anteriormente, também o ritmo do gesto afecta o rit-

mo das marcas gráficas, transformando-as em unidades autónomas, promovendo sensa-

ções de turbulência ou de estabilidade, a tensão dinâmica. 

A diversidade das linhas intercala com um fundo vazio e a sua configuração limite 

gera a forma distinta do fundo, interpondo uma dinâmica espacial fulcral para a ideia de 

ritmo. Gera uma panóplia de tensões externas estabelecendo ligações entre marcas gráfi-

cas na proximidade, conferindo um sentido unitário. Contudo, na demarcação da figura, 

nem sempre fechada ou de fraca densidade de contorno, a sugestão de uma superfície 

interna que se preenche por forças centrípetas recai na ambiguidade da relação figura-fun-

do, impossibilitando a sua afirmação, acentuando a bidimensionalidade do espaço.

Quando as regiões espaciais estão totalmente fechadas parecem comprimi-

das, e assim a dinâmica no sentido em que a energia está comprimida é a reserva 

de energia potencial. Regiões parcialmente abertas, todavia, sugerem não o poten-

cial movimento mas o actual enquanto o espaço flui livremente dentro e fora. Por 

contraste, espaços muito abertos parecem ser dinamicamente neutrais em termos de 

forças presentes no trabalho. (Collier 1985, p. 168)

Ao distinguir entre espaço-limite e espaço-meio, Henri Focillon (2001, p. 43) refere 

sobre o primeiro que a influência do volume na forma limita o seu potencial expansivo. O 

espaço que pesa de todos os lados sobre a contínua integridade das massas é, como estás, imóvel. 

O espaço-meio reflecte um desenvolvimento com correspondência à metamorfose das 
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formas vivas O espaço que penetra os vazios da massa e que se deixa invadir pela proliferação 

dos seus relevos é a mobilidade.

No mesmo sentido, Lothe (1958, p. 43) referia que, na natureza não existem formas 

fechadas. Pretendia insistir na distinção entre percepção natural e formalização perceptiva 

dos objectos. A primeira estaria ligada à interferência das questões lumínicas e cromá-

ticas no delinear das formas, como na caracterização da superfície. Como resultado, a 

superfície seria contínua e proponente de uma interdependência objectual, marcada pela 

ausência de solidez – corresponderia à paisagem musical. A segunda, a paisagem escultural, 

caracteriza-se por uma interpretação abstraída normativa, volumétrica, recorrente de para-

digmas de representação objecto-a-objecto, reflectindo uma relação compositiva de inde-

pendência sígnica. Assim se afirmam duas escolas distintas, sendo comum a combinação 

entre ambas, não se excluindo e referenciando um sistema conceptual permeável.

Neste contexto, a escala de representação das figuras (na sua definição ou rarefac-

ção) opera um duplo efeito. Relaciona-se com a sensação de aproximação ou afastamento 

dos elementos em relação ao observador, estabelecendo referências para a interpretação 

da profundidade. Ao mesmo tempo que hierarquiza os seus planos, optimiza o fluxo da 

leitura por recurso ao domínio do háptico, ou seja, na dimensão do toque aquilo que está 

próximo é interpretado unitariamente sob a forma da preensão. O que se vê próximo, es-

tará ao alcance da mão contra a multiplicidade objectual de um fundo distante, o qual re-

quer um menor envolvimento perceptivo e emocional, um desprendimento da matéria. 

Importa referir que nesta estratégia de representação, o recurso à linha gera alguns 

paradoxos. Entre eles, a representação de objectos de grandes dimensões presentes no pri-

meiro plano e o hiato gráfico do tempo do seu percurso quando os objectos não possuem 

pertinência textural. Depois de colocado o suporte e assumindo os ‘acidentes’ visuais pro-

postos na sequência da continuidade, esse vazio dificulta a percepção da sensação rítmica. 

Porém, podendo ou não constituir uma zona de compensação, uma espécie de ‘bolha de 

ar’, um silêncio gráfico, uma pausa, a procura dos elementos que advêm na sequência 

restabelecem a relação com as marcas. Comummente à escala, contribuirão para esta sen-

sação os princípios de sobreposição, oclusão e obliteração de figuras.

É pertinente referir a importância desse vazio revelador de algo mais que a superfí-

cie do suporte. O registo ausente, o branco, é transversal à história do desenho nas suas 

naturezas figurativo ou não, realista ou ideal, descritivo ou narrativo. As estruturas com-

positivas do ritmo funcionam por contraposição com o vazio (ainda que dele dependam). 
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Planeando a inserção ou adição das figuras, um esquema de linhas/tensões abstractas 

confronta-se com a espacialidade do suporte na procura do equilíbrio ou da harmonia, 

entre o físico e o mental. Em relação à intensidade do estímulo, o vazio é espacialidade 

negativa19, mas é muito mais que isso20.

Em torno do universo fragmentário e intercalar, H. Focillon considera que: 

o respeito ou a anulação do vazio criam duas ordens de figuras. Dir-se-ia 

que o espaço largamente preservado em redor das formas as mantém intactas e é 

garante da sua estabilidade. No segundo caso, elas tendem a colar-se às respectivas 

curvas, a encontrar-se, a confundir-se. Da regularidade lógica das correspondências 

e dos contactos, passam a essa continuidade sinuosa em que o relacionamento entre 

as partes deixa de ser perceptível, em que o princípio e o fim estão cuidadosamente 

dissimulados. (op.cit., p. 34)

Anna O. Cavina, refere que o branco pode ter diversas interpretações e leituras:

Podemos lê-lo como o signo transparente de um vazio, ou como um viveiro 

rico de significações, como o apagar de uma imagem ou como o seu desenvolvimento 

e intensificação. (1991, p. 78)

Nos paradigmas ocidental e oriental, o branco tende a estabelecer uma relação de 

contextualização espacial que afirma a dimensão subjectiva do personagem representado, 

assim como do próprio autor. O herói, o pensador ou a vítima, encontram-se sós quando 

introspectivos; a paisagem recebe o mesmo trato quando fragmento disposto no plano. Se 

a linha e os núcleos gráficos são acidentes, obstáculos topológicos, o branco é a área proi-

bida – um deserto por defeito, um pântano por excesso ou zona etérea por sublimação.

A diferença nos paradigmas, afirma Cavina, reside no facto que, para os orientais 

a ideia de vazio significar infinito e fluidez, enquanto no ocidente (genericamente21) o 

19. Em Dessiner grâce au cerveau droit, Betty Edwards (1979, p. 97) enfatiza o espaço negativo na sua importância compositiva 
(a relação entre as figuras e o enquadramento) mas, também, como estratégia de resolução de conflitos entre a cognição e a 
percepção.
20. O discurso sobre o vazio cruza-se, frequentemente, com a teorização sobre o conceito de Reserva que Viatte e Boubli definem da 
seguinte forma: (…) a reserva – fora de toda a acepção jurídica e moral – não é nem falta, nem remorso, nem alteração de ideia, nem 
correcção em que o traço se manifesta. Bem ao contrário ela afirma uma etapa particular da criação da obra, já concebida mas que 
evita a sua conclusão manipulando deliberadamente um espaço vazio sobre a folha. (…) Ela suspende a execução. (1979, p. 8)
Esclarece-se que os trabalhos em anexo são ‘ensaios’ sobre uma ideia, que o desenho se conclui nas marcas do representado, não ha-
vendo intenção ou a suspensão de qualquer gesto, senão dentro da gestão do regime gráfico e do processamento de dados da realidade. 
Não se exclui, porém, a utilização dos seus argumentos para a construção do presente texto, como a liberdade interpretativa de outrem, 
para efectuar uma análise, dos mesmos, à luz do conceito.
21. Referindo, sobretudo, os desenhos até aos finais do século XIX.
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branco opõe-se à ideia do fragmento, do efémero, do informulado e, mesmo, contra a ideia do 

não-finito. Não sem dependência, do enquadramento imposto pelo Velo de Alberti e do 

pensamento cartesiano que se adicionou à tradição perspéctica; o primeiro eliminando o 

fora-de-campo, conferindo poder ao centro, o segundo formando a medida para a Ideia de 

todas as existências no campo.

Independente dos pressupostos culturais em que se fundeia, o branco age como via 

para a transacção de conteúdos, sobretudo revelando o ‘não ver’ próprio das disposições 

rítmicas ou das tensões dinâmicas, mas também do olhar. Um olhar que, quando tenta 

apreender o todo, vitima pela supressão sacádica, ou seja, enquanto a visão procura os 

elementos pertinentes da realidade ou de uma imagem, em acordo com a sua disposição 

ócular-motora cria-se o vazio consciente, o qual Elkins designa por cegueira. 

O meu mundo está repleto de buracos e, provavelmente, deverá haver mais 

buracos que objectos. A forma como vejo, é um pouco como o cego tacteia ao longo 

da rua: apenas conhece um local quando a sua cana toca em algo, esperando adivi-

nhar com certeza o resto. (1997, p. 97) 

Então, diria que os desenhos são cegos e são sobre a cegueira, porque envolvem 

profundamente o corpo. Um desenho tem início na cegueira, com a pureza de uma 

folha branca. No momento em que o artista coloca o lápis sobre o papel, e a primeira 

marca é realizada em isolamento e envolvida pelo vazio. (ibid, p. 233)

A disposição do desenho como instrumento para o conhecimento formaliza o modo 

como se procura suplantar esta realidade neurológica, procurando não só na realidade os 

dados para completar a cognição do ambiente, mas também no subconsciente a informa-

ção relevante que foi processada involuntariamente. Esquisso, Esboço e Contorno/Deta-

lhe, enquanto modos de atenção dirigida recriam espaços de ilusão específicos enquanto 

tentam complementar, na sua dimensão temporal gráfica, aquilo que naturalmente não 

se vê. São modos rítmicos que oscilam entre o ver e o ver mais, que implica recurso pro-

gressivo à memória que armazena as intenções gráficas predecessoras.
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Gustave Courbet (1819-1877)

Landscape with Large Trees (c.1860)
Crayon negro  
38,1 x 52,9 cm
The Cleveland Museum of Art
ci.25



1.5	O	esquisso	como	instrumento	das	experiências.

De acordo com as premissas para desenvolvimento da experiência, relacionando 

a ‘desaceleração do olhar’ com a aceleração da mão que regista e as disposições de loco-

moção do corpo com a concentração mental, as características do modo/regime gráfico 

Esquisso potenciam quer a uma produção, quer a uma observação dinâmicas. As consi-

derações em torno da linha e do ritmo, desenvolvidas nos textos anteriores, reúnem-se à 

atitude daquele que desenha perante a realidade e que opta no acto expressivo por diversos 

processos de construção da imagem.

Entende-se que o modo gráfico define a medida da atitude, da posição, que nos 

termos do desenho corresponde à forma que é dada pela consideração do autor. As for-

mas são a linha, a mancha, que se modelam pela postura perante a Ideia, o desígnio, e 

correspondem ao efeito motor da determinação volitiva, o qual se conjuga com a apetên-

cia e competência expressiva. A complexidade das formas, que resulta da articulação das 

linhas, das manchas ou entre ambas com os instrumentos do desenho, variam no eixo 

temporal de representação com correspondência directa à complexidade implicada no ver 

a realidade, a memória e/ou a imaginação, no ver ou no ver mais.

Sobre os modos , Paulo Frade refere:

“São na verdade constituintes da especificidade do modo de desenhar o tempo 

e ritmo de execução, o grau de atenção, os instrumentos físicos escolhidos, a pre-

dominância de determinado elemento plástico (linha e /ou mancha) e o grau de 

informação veiculado. À confluência de todos estes ingredientes, determinantes da 

atitude do desenhador, factores primordiais da expressão e responsáveis primeiros 

pela fisicalidade do inscrito como desenho o denominamos modos de desenhar. 

(2002, p. 210)
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Kansai (1814-1894)

Cuckoo in Heavy Rain (c.1850)
pincel e tinta sumi
29,2 x 21, 2 cm
Fine Arts Museums of San Francisco 
ci.2�



A ideia do esquisso como instrumento da experiência e da disposição inventiva rea-

liza-se no seu estatuto preparatório, como um modo funcional no que toca à formação da 

inteligibilidade dos pensamentos que se ordenam e traduzem em formas que respondem 

à ansiedade do intelecto através do seu carácter especulativo e imediato. Charles De Tolnay 

(1983, p. 19) nomeia o esquisso como o fulcro do processo criativo dos artistas do Renas-

cimento, pela capacidade de fixar o conceito através de um apontamento rápido e sumário 

das partes gerais, permitindo uma acção deliberativa sobre a forma de dar continuidade à 

ideia. O esquisso realiza-se para a perseguir e construir, determinando-se estruturalmente 

como instrumento epistemológico para uma ideia que é, em si, um esquisso. No contexto 

do processo criativo, os esquissos são pontos de chegada de imagens mentais de que não 

se conhece a origem, e pontos de partida para imagens das quais se desconhece o desfe-

cho. Nesse momento, são o primo mas, também, o último pensiero, em certa medida a 

forma acabada de um pensamento que dá origem a outro nem sempre conformado.

A trajectória formal dos modos gráficos está intimamente relacionada com a atitude 

perante os referentes, mental ou natural, significando que os regimes gráficos da prática 

inventiva em estúdio se transpõem para a observação da realidade envolvente, a partir do 

momento em que os artistas se dedicam ao seu conhecimento. Sair do estúdio significa 

fugir ao espaço mental, e as formas emergentes dessa prática não alteram as determina-

ções base do esquisso, as quais se adaptam aos diversos contextos criativos. 

Escapando às definições em torno do modo, a atitude recebe neste texto uma aten-

ção especial, numa proposta de aproximação entre o aspecto visual e a intenção ou consi-

deração sobre a informação do referente. Em certa medida, compreender a composição do 

furor dello artefice (Vasari) ou do capriccio (Baldinucci) que tantas vezes a caracterizaram.

A ideia de esquisso como mancha produtiva ou nublosa é, porventura, das primei-

ras formas referenciadas. No caso da mancha produtiva, o esquisso evolui com frequência 

para a elaboração do esboço e é motor ininterrupto de uma perscrutação do outro, do exte-

rior, da natureza, da realidade, mas que actua também sobre si. O registo é modelo, nele 

se descobrindo o desenho ou outros desenhos. 

Faz-se (esquissos) para encontrar o modo da atitude e o primeiro conheci-

mento da obra. E são feitos em forma de uma mancha, assinalando somente o que 

é relevante no todo. Os furores do artífice são, em pouco tempo, expressos. 

(Vasari [1511-1574] citado em Tolnay op.cit., p. 19)
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Paul Signac (1863-1935)

Le Pont Neuf (s.d.)
carvão
19,3 x 24,7 cm
The Minneapolis Institute of Arts  
ci.27

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Stormy Landscape (c.1499)
giz vermelho
20 x 15,1 cm
Windsor, Royal Library.
it.7



Através desta ideia, enunciam-se um rol de intenções que expressam as modalidades 

do pathos. Estas intenções são transversais a todas as ideias de esquisso, significando que a 

interferência da personalidade do artista permitirá obter resultados formais diferentes. O 

esquisso é: intenção de imitar e apropriar – na perspectiva em que um desenho se constrói 

segundo uma lógica de comparação e de acumulação; intenção de inovar, dispor, narrar 

– como acto discursivo na construção da imagem e como relato da incessante pesquisa em 

torno da expressão gráfica; intenção de confessar, corrigir, enganar, abandonar, simular, 

renunciar, recomeçar – numa trangressão da temporalidade que o esquisso não tem, e 

que permite ao autor uma reflexão sobre o desenvolvimento da imagem (a imediaticidade 

confronta-se com a imponderabilidade); intenção de infringir, brincar – pela irreverência 

e improviso das incidências gráficas; a intenção de conservar ou manter – o esquisso orga-

niza-se nos cadernos de estudo constituindo a dimensão poiética do desenhar.

No entanto, os desenvolvimentos desta prática, ainda que consigam estabelecer uma 

comunicação eficiente com o autor, são a forma menos eficaz de obter a clareza, a simpli-

cidade, o rigor e a segurança características do esquisso. Neste sentido, o desenho pode 

resultar de uma ponderação que antecipa o acto, ou seja, a construção de imagem mental 

que revelará uma linha, fortemente determinada e próxima da realidade, mas que se lhe 

sobrepõe pela carga ‘ideal’ que veicula. As hesitações que se encontrariam na tipologia 

anterior são resolvidas apriori por um pensamento que é cauteloso, estratégico, reflectido, 

delibera e pára; reconhece, procede a novas reflexões, estima, determina; continuando, 

definindo patamares e objectivos que antecedem o acto gráfico. São as características do 

acto de concentração cujo desfecho demonstra convicção, força, medida e refinamento, 

que se reflectem nas qualidades formais do traço, golpeado com precisão e objectividade. 

A mão é conduzida num acto introspectivo sem grande espaço para o erro, muito menos 

para a sua correcção.

Entre o génio e a loucura, o capriccio modela-se na dimensão social do pathos. O 

esquisso, nas duas dimensões apresentadas, torna-se permeável à virtude modelando na 

sprezzatura (Castiglione [1478-1529]) o seu carácter elementar como matriz indicial. Ga-

nha a leveza e fluidez próprias de uma caligrafia, revelando a sua natureza autográfica.

Uma linha escrita sem aflição, um toque subtil do pincel, dado com tanta 

agilidade que a mão sem esforço ou sem arte parece ir ao encontro do destino, termi-

nar a intenção do artista, eis o que revela a excelência do artista. 

(Baldassare Castiglione citado em Gombrich 2002, p. 163)
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Vincent van Gogh (1853-1890)

The Bridge at Langloi (1888)
tinta castanha s/ traços de giz preto
24,4 x 31,9 cm
Los Angeles County Museum of Art
ci.28

Rembrandt van Rijn (1840 - 1926)

Winter Landscape (c.1648-52)
caneta, pincel e tinta castanha
6,7 x 16 cm
Fogg Art Museum, Harvard University 
it.8

J. M.W. Turner (1775-1851)

page from Rotterdam Sketchbook (1841)
Tate Gallery, London
it.9



A deslocação para o espaço natural trouxe, através da tradição flamenga da paisa-

gem, o quarto impulso que se enuncia. A aceitação da forma natural, sem a perspectiva 

idealizadora da sua reconfiguração, permite observar os elementos da realidade segundo a 

sua predisposição fenoménica, ou seja, estabelecendo uma relação de presenças e ausên-

cias em função da sua mutabilidade. Na intangibilidade do fénomeno, o esquisso ganha 

uma dimensão diametralmente oposta à nublosa propondo a infinitude do vazio. O génio 

do lugar constrói-se na dimensão performativa do seu desenho. 

No seu elevado carácter operativo, os esquissos servem os desígnios da invenção, 

todavia a sua produção tende a ultrapassar em número as obras produzidas pelos auto-

res. Nessa medida tendem a ser observados fora do determinismo funcional, ganhando 

autonomia como síntese do geral cujos detalhes omissos se desenham na imaginação do 

observador. Nesta disposição cultural, a capacidade do autor de sugerir as formas é pro-

porcional à capacidade do observador de responder a essa sugestão.

A presença crescente do vazio nos papéis de esquisso reflecte, também, orientações 

pedagógicas a quem se propõe desenhar o espaço/paisagem. 

Nos estudos, o primeiro instrumento que se usa habitualmente é o lápis de 

chumbo. Não há nada que deslize com tanta facilidade sobre o papel e que execute 

tão rapidamente uma ideia. (…) A virtude destes estudos rápidos realizados com 

lápis de chumbo consiste em captar imediatamente os ‘rasgos característicos’ de 

uma cena. (…) basta expressar as ‘formas gerais’ e as relações que guardam entre 

si as diversas intersecções de um terreno. Umas quantas linhas desenhadas no sítio 

servem. (…) As ideias dominantes têm que ser fixadas no sítio, deixando-se na me-

mória evaporam rapidamente. (Gilpin 2004, p. 101)

A difusão desta postura e o infundamentado desejo mórbido por trabalhos inacaba-

dos é criticada, tardiamente, por J.Ruskin na edição de Modern Painters, de 1843:

Brilho e rapidez de execução são, por toda a parte, como o mais alto valor, 

na forma como uma imagem é inteligentemente tratada ao longo da sua produção 

e fraca atenção se dedica às suas imperfeições no sentido do todo. Todavia, alguns 

artistas permitem-se, outros são forçados, a trabalhar em conjunto de forma destru-

tiva dos seus poderes (…) não concentrando a grande qualidade do pensamento no 

mínimo espaço possível da tela, mas produzindo a maior quantidade de brilhos e 

artifícios no mais curto espaço de tempo. (1843, p. 415)
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Claude Monet (1840 - 1926)

The Coast of Normandy Viewed from Sainte-Adresse (c.1864)
Giz preto s/ papel
17,5 x 30,8 cm
Fine Arts Museums of San Francisco
ci.29



Da noção de esquisso/estrutura à ideia de esquisso/superfície a sugestão da arbi-

trariedade do conteúdo, não só se tornou espaço para a divagação mental e o devaneio 

expressivo, como se constitui fundamento para o movimento das rupturas artísticas do 

final do século XIX e início do século XX.
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2.	Capítulo	II

A	experiência	do	desenho	e	a	possibilidade	da	sua	transposição:	

o	corpo	e	o	espaço/paisagem.

No presente capítulo referem-se as relações em torno da formação do lugar no es-

paço/paisagem e o seu paralelismo com o desenho na espacialidade do suporte. Através 

das ligações estabelecidas pela vivência no seu carácter textural, analisa-se a pertinência da 

textura como aspecto corpóreo do desenho. 

Para a dinâmica de correspondências entre o autor e o observador, desenvolve-se 

acerca do contributo dos movimentos, físico e metafórico, nas relações de envolvimento 

com a imagem. Esta relação apresenta-se como estratégia criativa cujos resultados se re-

flectem numa forma alternativa de fruir o desenho.
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Charles Angrand (1854 - 1926)

End of the Harvest (c.1890)
conté
48,8 x 63,5 cm
The Cleveland Museum of Art
ci.30



2.1	Olhar	o	lugar	no	desenho	e	no	espaço.

Ao equacionar problemas de composição colocados pelo acto de desenhar em movi-

mento, ao longo do suporte ou num percurso realizado no espaço – natural ou construído 

– urge conhecer algumas disposições do indivíduo, do lugar e da sua representação, a re-

lação entre os três factores numa perspectiva convencionada e pela proposta enunciada.

Nas disposições tradicionais, a postura perante o lugar reflecte a cultura visual. De 

tanto observar e desenhar as paisagens, consideram-se os seus atributos a partir de ar-

quétipos visuais/gráficos, em reconstrução. Na representação, os recursos primários de 

apropriação da sua morfologia têm correspondência com a singularidade do natural ou 

com a aparência do objecto. Para quem desenha paisagem, ela torna-se, essencialmente, 

uma paisagem de cultura gráfica propondo-se a um impulso transmutador gerado pela 

experiência e revelado na sua diacronia.

O hábito de inquirir constrói o modo de ver que o tempo revela. Aprender a desenhar 

copiando mestres sempre fez parte de todo o ensino académico antes do artista conquistar 

autonomia para interpretar as realidades, física e mental. Essa experiência demonstra que 

as paisagens têm um enquadramento, existe sempre algo eleito e hierarquizado por perti-

nência dos seus constituintes, mas raras vezes encontramos nelas o sentido da moldura. 

Tão raras quanto encontrar linhas, ou outras marcas gráficas no limiar, na orla do papel. 

A moldura remeteria o desenho para o domínio do simbólico e a ilusão da continuidade 

perder-se-ia no fecho da imagem. 

A ‘janela’ gerou a paisagem numa dimensão claramente logística, quer do suporte 

quer da capacidade de informação que ela pode conter, sempre baseada no princípio que 

armazenaria mais que aquilo que seria dado a conhecer. Este pressuposto é confirmado 

por Anne Cauquelin: 
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Paul Cézanne (1839-1906)

Spring Woods (1882-84)
lápis e aguarela s/ papel
47,9 x 30,4 cm
Albright-Knox Art Gallery
ci.31 



Suponho – e acredito fortemente – que a paisagem continua além do quadro, 

ou dos seus limites, longe, bem longe, também e sempre no infinito. Que existe uma 

outra vertente da montanha, uma outra orla para este mar. É a hipótese fundamen-

tal da minha crença no ‘analogon’ que a paisagem me dá. (2000, p. 125)

Na crença que expõe, o lugar do ilusório contorna o simulacro (o objecto em si como 

um todo do visível) de forma a encontrar uma nova paisagem na deslocação. Esta ideia de 

deslocação que deveria ser física é gerada por associação das experiências do andar, do ver 

e de outros constituintes no espaço da memória. O presente do momento de observação 

é, pois, um trampolim para uma construção mental que constitui um dos seus motivos de 

ligação, de envolvimento. A estratégia logística é, efectivamente, a construção da medida 

para a anunciação da desmesura e a reclamação do fora de campo, ou seja, a estrutura e a 

riqueza evocativa do conteúdo da obra devem ser inversamente proporcionais à redução 

da escala de representação. Neste contexto, a dimensão do formato da imagem será factor 

determinante para a evocação ou sugestão de outra instância, além da capacidade de afec-

ção da miniatura, pelo seu carácter íntimo, ou o efeito de imersão do grande formato.

Sabendo que esta deslocação ao plano da memória e da imaginação é paradigma 

constante na interpretação da obra, a questão colocada perante esta ideia de contínuo, 

reside em saber se a sua extensão física limita a capacidade evocativa, ou se, de facto, 

aquilo que ‘oferece’ é uma multiplicidade contínua dessa capacidade. Se a imagem como 

fragmento focal ou panorâmico determina diferentes disposições perante a concepção de 

lugar, representado e real, se a persistência física do suporte reduz ou aumenta o tempo 

ou a pertinência da ilusão ou a temporalidade da experiência de observação.

Visualmente, a criação do lugar no espaço é muito semelhante à criação do lugar do 

desenho no espaço do suporte. Para Yi-Fu Tuan, como tantos outros geógrafos, 

(…) o lugar é quaisquer objectos estáveis que nos prendem a nossa atenção. 

Enquanto olhamos para uma cena panorâmica os nossos olhos pausam em pontos 

de interesse. Cada pausa é tempo suficiente para criar uma imagem do lugar que 

preenche momentaneamente a nossa vista. A pausa poderá ser de duração tão curta 

e o interesse ser tão flutuante que poderemos não ter consciência de ter focado em 

qualquer objecto; acreditamos que estivemos, simplesmente, a olhar para uma cena 

geral. Todavia, estas pausas ocorreram. Não é possível olhar para uma cena em 

geral; os nossos olhos continuam a procurar pontos de descanso. (1981, p. 161)
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George Elbert Burr (1859-1939)

In the Meadows at Windsor (1899)
grafite s/ papel
10,8 x 18,4 cm
Smithsonian American Art Museum 
ci.32



O ponto último de ‘descanso’ da visão reside na construção da imagem mental, na 

formação da compreensão, que posteriormente se dirige para a articulação das pertinên-

cias visuais do lugar, constituindo a referência à transcendência da imaginação, referida 

anteriormente por A. Cauquelin. Outra particularidade das pausas reside na dimensão 

cultural de quem vê, enquanto elas tendem a cair sobre os elementos de maior presença 

podem, quase visceralmente, recair em elementos de fraca presença visual mas forte-

mente simbólicos. Ou seja, a interferência dos sentimentos e das intenções, transferidos 

para os elementos do lugar, pode conferir à forma menos útil e mais inanimada o centro 

de toda a construção. A determinação da identidade de um lugar tende a realizar-se pela 

consciência de permanência temporal dos elementos que o constituem e que fazem parte 

de uma dimensão intersubjectiva humana, algo que parece persistir ao desgaste do tempo 

e à efemeridade das formas cadentes. 

A aquisição de visibilidade relaciona-se com esta dimensão de humanização dos 

espaços. Sobre o estado ‘selvagem’ da natureza ou do suporte do desenho, a intervenção 

humana cria os seus núcleos vivenciais ou correspondentes núcleos gráficos, num proces-

so de conquista/ocupação/abandono que, apesar da sua indefinição de fronteira ou limite, 

se qualificam progressivamente na intensidade das experiências vividas e na construção 

mental do todo. A ideia do que fica dentro e fora, a vizinhança destes núcleos de pertinên-

cia, desperta o sentido de unidade do lugar em relação ao espaço e dos núcleos gráficos em 

relação aos elementos circundantes, ao suporte, ou ao plano imaginário referido.

Como no lugar, não é de uma simples marca que aflora o sentimento. Ela desperta 

as emoções da experiência, enquanto o sentimento cresce no plano conceptual perante a 

presença ou a imaginação de outras configurações semelhantes, as quais ainda não são 

pertença do fruidor. O sentimento emerge da experiência temporal e da produção de me-

mória. Esta relação entre tempo e lugar, de muitas possibilidades, pode ser enunciada 

por: 

tempo como movimento ou fluidez e lugar como pausa no contínuo temporal; 

anexo ao lugar como função do tempo, registado na frase, ‘é necessário tempo para 

conhecer o lugar’; e lugar como tempo tornado visível, ou lugar como memorial de 

tempos passados. (ibid, p. 179)

Se o lugar, como o desenho, é um mundo organizado de significados, como desen-

volver qualquer sentido de lugar quando é considerado como processo e em constante 
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Eugene Bejot (1867-1931)

Notre Dame (s.d.)
grafite s/ papel
28,5 x 35,8 cm
Fine Arts Museums of San Francisco 
ci.33



mutação? As observações sobre a dinâmica das formas efectuadas no capítulo anterior, 

implicam uma formulação sobre a estaticidade da imagem apresentada, como do univer-

so ao qual se relaciona o representado. Invariavelmente, também o observador se encontra 

relativamente parado, sobretudo fisicamente (com excepção do globo ocular), enquanto o 

seu processo visual, perceptivo e cognitivo se manifesta, contrariamente, em tensa dinâ-

mica. Ao observador parecerá difícil conciliar um sentido para ambos, lugar e desenho, 

enquanto se encontra em movimento, mais que quando os objectos se movimentam, ou 

seja, se associarmos a ideia do ‘não ver’ relativa aos regimes sacádicos do olho, com a 

presente ideia, o desenho seria uma impossibilidade como instrumento de conhecimento 

quer das formas referentes, quer do local onde estas se encontram.

Todavia, a existência do objectivo, enunciado por este trabalho, propõe uma reava-

liação do paradoxo. Partindo da tipologia direccional para a deslocação no espaço, movi-

mento linear, circular ou pendular, toma-se noção quer do ponto de início, do ponto ter-

minal, ou de pontos intermédios que marcam a cadência do movimento. Em todos existe 

uma marcação que informa a reunião do tempo e do espaço, determinando momentos do 

passado, do presente e do futuro. A maior parte reflecte a presença dos marcos do lugar, 

sobre o qual o olhar cai com maior fixidez ou que despertam disposições emocionais mais 

acentuadas. O percurso vai sendo enriquecido pelas centralidades que, progressivamente, 

se constituem e que são revividas por analogias ou por refluxo do movimento. São estes 

momentos que, tipicamente, estabelecem as pausas e que dão origem ao desenho do es-

paço, entre a experiência do passado e o futuro que se enuncia pelo desenvolvimento do 

desenho. São estes momentos que se procura, através dos desenhos apresentados em 

anexo, tornar homogéneos (dentro do possível) para que todo o percurso tenha a mesma 

relevância, de forma que o espaço de imaginação se complete com dados intermédios 

– não só fruto da evocação da experiência de percurso, mas da atenção do autor dirigida 

nestes pressupostos.

Um desenho nestas circunstâncias propõe uma atitude nómada, porventura análo-

ga ao percorrer da paisagem para realizar os registos. Por oposição ao espaço sedentário, 

mais denso, mais sólido, o espaço nómada é menos denso, mais líquido e, portanto, é um 

espaço ‘vazio’.

O espaço nómada é um vazio infinito, desabitado e quase impraticável: um deserto onde 

a orientação é difícil, como num imenso oceano onde a única marca reconhecível é a pegada 

deixada pelo andar, uma marca móvel e evanescente. 

(Careri 2004, p. 38)
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Entende-se, portanto, uma atitude alternativa ao sistema valorativo e aditivo que 

reveste a prática do desenho, postulando que da prática do desenho em movimento, como 

da mobilidade em geral, emergem dificuldades de enraizamento, de construção do sentir 

do lugar, que requer permanência e estabilização da experiência. Todavia, tal não invalida 

a prática, considerando-se o carácter experimental do exercício e se, por comparação, for 

observada uma aparente superficialidade transversal a sistemas mecânicos de registo do 

movimento. No entanto, torna-se importante referir que a dimensão emocional da expe-

riência é, incontornavelmente, residente no registo por não requerer a temporalidade da 

familiaridade e da conceptualização sobre o observado. A intensidade da experiência do 

desenho será, por certo, fundamental para uma nova postura/relação com o local, inde-

pendente do tempo que ele toma na sua realização.

Tome-se a título de estratégia metodológica para a realização de desenhos sobre um 

percurso em espaço urbano, a proposta de Gordon Cullen de Visão Serial. Esta abordagem 

está para a paisagem urbana contemporânea como o ensaio de W. Gilpin estaria para a 

paisagem do século XVIII. Ou seja, constitui-se como uma actualização do pitoresco base-

ada na surpresa ou revelação súbita.

O objectivo que nos propusemos inicialmente é o de jogar com os elementos da 

cidade por forma a que exerçam sobre as pessoas um impacto de ordem emocional. 

Uma rua que se prolonga à nossa frente sempre em linha recta tem um impacto 

relativamente pequeno, porque o panorama inicial é rapidamente assimilado, tor-

nando-se monótono. O cérebro humano reage ao contraste (…) ao ser estimulado 

dinamicamente por duas imagens (…). Neste caso a cidade torna-se visível (…) 

anima-se de vida pelo vigor e dramatismo dos seus contrastes.

(…) numa perspectiva visual temos dois pontos de vista a considerar: a ima-

gem existente e a imagem emergente. De um modo geral aparecem ao transeunte 

como um sucessão de acontecimentos fortuitos, e a sua ligação não passa de mera 

coincidência.

Contudo, tal ligação deve ser tomada como mais um aspecto da arte do re-

lacionamento ao colocar ao serviço da imaginação humana, com vista a fazer da 

unidade um todo coerente e dramático. (Cullen 1996, p. 11)

Todavia, as imagens formuladas a partir desta ideia, continuam a mostrar uma su-

cessão de fragmentos, que procuram dar resposta a conceitos como focalização, ondu-
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lação, infinito, mistério, articulação, entre outros, os quais procuram suscitar emoções. 

À luz do conceito, a experiência do espaço e o seu desenho tornam-se ilustração e não 

indagação. 

Entende-se que o conceito de Visão Serial, na perspectiva deste trabalho, revela a sua 

utilidade quando orientado para uma ideia de visão em movimento e não em repouso. Pro-

curando aproximar o acto do desenho à categoria de um acto quotidiano que se investe de 

automatismos próprios às rotinas, impelindo a uma inventiva híbrida entre as tipologias 

do desenho de observação e as do outro acto que decorre em simultâneo. Foi este o sentido 

atribuído a outras experiências realizadas ao longo da investigação que propõem um acto 

de desenho sequencial contínuo, por itinerários de longa distância ou durante a condução 

de um automóvel. Uma tipologia cujas referências podem localizar-se no livro AS IN DS 

(1983) de Alison Smithson, um diário da visão do movimento de um passageiro num auto-

móvel, ou no trabalho de Maryclare Foá, referenciando os percursos de Hamish Fulton e 

Richard Long e o desenho do movimento de Rachel Lowe (Letter to Rachel 2006).

No entanto, ainda que as sequências possam realizar-se numa cadência elevada, 

continua a ser uma teoria sem solução gráfica para o que Cullen designa por ligação, na 

persistência do remeter para a imaginação como negação das existências, opção facultada 

ao desenho em suporte contínuo.
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2.2	A	textura	do	lugar.

A experiência do desenho deve procurar constituir-se pela diversidade das emoções, 

ele deve reflectir as virtudes de uma percepção agradável, tal como o seu oposto. Na esteira 

do texto anterior, W. Gilpin por influência do romantismo camuflaria os desequilíbrios 

da paisagem através da apologia do rugoso e do áspero, tornando o considerado feio em 

excepção digna de representação.

As ideias de ‘liso’ e ‘polido’, em lugar de serem pitorescas, na realidade despo-

jam o objecto no que reside a toda a pretensão de ‘beleza pitoresca’. Inclusive não 

temos nenhum escrúpulo em afirmar que a ‘aspereza’ constitui o ponto de diferença 

essencial entre o ‘belo’ e o ‘pitoresco’. (…) o áspero refere-se só às superfícies dos cor-

pos, quando falamos do seu contorno empregamos o termo rugoso. 

(Gilpin 2004, p. 59)

Deste olhar para a superfície e a forma do ambiente, interessa não a categorização 

da dimensão estética, mas a relação do carácter textural dos objectos e do ambiente e a sua 

implicação na emulsão sensível do desenhador. 

A percepção figura-fundo (…) obviamente depende, largamente, das diferen-

ciações texturais – da natureza de cada superfície material envolvida, nas formas de 

engajamento físico, e nos intervalos espaciais (ritmos) criados pela sua tessitura.

 (Collier 1985, p. 153)

A textura depende das condições lumínicas sobre os objectos, onde a luz produz o 

seu recorte que varia conforme o ângulo de incidência. A percepção do relevo da superfí-
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cie ou a configuração das formas depende da luz mas, também, do conhecimento que se 

obteve sobre as propriedades dos objectos pela experiência do seu uso e pela constância 

das suas características. Além das qualidades visuais, a textura evoca uma dimensão táctil, 

construída em conjunto pela visão e pelo tacto. Nas experiências de James J. Gibson, a 

percepção visual e a percepção táctil estão em conflito directo.

(…) Não só a visão dominou, e os observadores fazem juízo dos objectos mais 

em termos visuais que em informação táctil, como o ‘sentir’ táctil do objecto é con-

formado ao seu aspecto visual. (Rock 1984, p. 137)

Tal situação implica uma acção recíproca pela qual, na ausência de uma capacidade, 

a outra efectua a substituição, em geral pelas capacidades da memória.

A textura da superfície é projectada na retina de forma ordenada correspon-

dendo ao carácter material da textura (pontual ou sequencial), a sua forma (plana 

ou curva), a sua atitude relativa ao observador (frontal ou longitudinal) e a sua dis-

tância a partir do observador (maior se perto, menor se longe). (Cooper 1992, p. 42)

Nas relações de profundidade espacial, associa-se à escala dos objectos uma esca-

la para a textura sabendo que, para objectos com a mesma constituição matérica existe 

equivalência textural. A sugestão da aproximação ou afastamento dos objectos causa uma 

sensação táctil ainda que possa não haver contacto efectivo. Na profundidade, os elemen-

tos gráficos que definem com determinação os objectos na proximidade tendem, com a 

distância, a perder a sua solidez e contraste, tornando-se ambíguos e difusos, com uma 

intensidade tonal mais fraca. A variação da informação é fundamental para perceber quer 

a mudança de plano, quer o limiar de uma forma relativa a outra, resultando um forte 

entendimento quando as superfícies são contrastantes entre si (mais ou menos densas, 

mais ou menos ásperas).

Este elemento plástico não se limita apenas à aparência da superfície, é também 

a sua estrutura, seja ela homogénea ou conglomerada. A sua consideração é condição 

necessária para: a formação dos objectos – objectos fracamente texturados tendem a não 

ser percebidos na sua solidez; a caracterização expressiva do objecto e do ambiente, quali-

ficando e substanciando visual e tactilmente; o entendimento das relações espaciais inte-
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robjecto; conceptualmente induzir estímulos de acordo com uma disposição transubjecti-

va da experiência das superfícies.

Esta análise da textura parece contraditória perante os desenhos apresentados. Os 

elementos inscritos tendem a ser desprovidos de superfície esclarecedora das diferenças 

entre si. Todavia, o conceito de textura não se limita apenas aos objectos por si, ele pode 

ser extrapolado ao entendimento do ambiente envolvente, na sua consideração como tex-

tura conglomerada. O observador, antes de dedicar-se à análise concreta de cada objecto 

– o olhar para – está contextualizado espacialmente através de generalidades geradas pela 

polaridade do contraste promovido pela sensação lumínica – através do ‘olhar em torno 

de’ o qual remete para uma categoria primária de sobrevivência e atenção ao perigo. 

A vibração desse contraste gera sensações rítmicas como da presença/ausência, do 

cheio/vazio, do grande/pequeno, do aberto/fechado, contínuo/descontínuo, entre outras, 

numa sensação mais ou menos determinada dos seus limites. Pretende isto dizer que 

existe uma experiência textural primária antes de se evoluir na atenção, na representação, 

na caracterização da especificidade de qualquer objecto. 

Neste caso, o uso da linha é bem capaz de resolver problemas de superfície interna, 

sobretudo quando a textura é gerada por proeminências volumétricas com uma relação 

planar forte, tornando-se determinante na qualidade rugosa do limiar da forma. Da obser-

vação veloz do ambiente, em que dele se ‘extrai’ os elementos de maior pertinência visual, 

correspondem de igual forma os elementos de maior pertinência textural, premissa que 

se estende a qualquer outro elemento visual/plástico. 

Assim, o conjunto de linhas que formam o desenho constitui a representação textu-

ral geral da realidade observada, elas próprias sensíveis às vibrações causadas pelos refe-

rentes, segundo um paradigma de percepção/interpretação temporal.

Sabe-se há muito tempo que existe um ‘acompanhamento motor’ das sen-

sações, que os estímulos desencadeiam ‘movimentos nascentes’ que se associam à 

sensação ou à qualidade e formam um halo em torno dela, que o ‘lado perceptivo’ e 

o ‘lado motor’ do comportamento se comunicam. (Merleau-Ponty 1994, p. 283)

Será este sentido de comunicação que leva G. Collier (op.cit., p. 153) a dizer que a cone-

xão entre o sentido visual e o do tacto é tão imediata, tão inata, que não necessita de gran-

des descrições. No entanto, a tradução da percepção em acção não é um processo directo, 

merecendo alguma atenção. 
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É condição essencial para o sentir e para o conhecimento do lugar que o corpo do 

observador se encontre nele e, mais do que isso, que esteja disposto a percepcioná-lo. As 

qualidades texturais enunciadas serão observadas se a atenção lhes for dirigida, pois de 

outra forma passarão despercebidas.

Nós podemos percepcionar o mundo apenas se já soubermos o que nele existe 

para ser percepcionado22. (Gibson 1986, p. 246)

Será necessário uma experiência vivencial sem mediação. A atenção dirigida cons-

titui a função activa da percepção complementando a passividade do corpo como receptor 

de estímulos. Nesse domínio, os schemata23 precedem a actividade pelo saber o que procu-

rar, cumprindo uma função posterior na gestão da informação recolhida.

Um observador percepciona a posição ‘aqui’ relativa ao ambiente consideran-

do, também, o seu corpo como ‘presença’ aqui. (ibid., p. 208)

Nesta acção, em que o indivíduo concebe uma interdependência, designada por 

constitutiva, entre agenciamento e percepção, estabelecem-se através da percepção espa-

cial egocêntrica várias relações entre acção e percepção, através das quais se investiga 

o mundo. Ele observa quando anda; quando pára para observar algo minuciosamente; 

quando se desloca novamente para observar outras características do mesmo objecto ou 

do ambiente. A indagação visual é acompanhada de uma experiência motora que optimiza 

a recepção dos estímulos. O observador desenvolve a consciência do percepcionado mas, 

também, de si como agente de percepção. Nesse sentido, dirige a atenção para aquilo 

que obtém e como pode salvaguardar essa informação. Isto é, o acto de atenção não só 

se orienta para os estímulos externos do ambiente, como para os internos do indivíduo. 

Na percepção da espacialidade deve contar-se com a percepção visual mas, também, com 

a exterocepção – a sensação de tacto, pressão, dor, e temperatura através dos receptores 

da pele e, também, com a propriocepção na sua relação com o sistema vestibular para a 

sensação de posição e movimento via receptores dos músculos, tendões e articulações24. 

22. James J. Gibson referindo-se às teorias de inferência cognitiva na percepção, em particular a Hermann von Helmholtz. 
Teoria à qual ele se opõe através da percepção como experiência directa do estímulo.
23. Um schema, na psicologia cognitiva, é parte do enquadramento mental para a representação do conhecimento. (…) Schemata 
(plural de schema) fornece o contexto no qual as experiências diárias são estruturadas e compreendidas. (Solso 2003, p. 223)
24. Gibson (op.cit., p. 115) argumenta que a propriocepção não é um canal especial para receber certo tipo de estímulos, conforme esta 
definição tradicional apresentada. Propriocepção é egorecepção, ou seja, toda a sensibilidade ao eu, baseado na consideração de que 
todos os sistemas perceptuais são propriosensitivos. 
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Os últimos, fornecendo informações de natureza não visual às relações espaciais. Para a 

consciência da nossa posição em relação ao ambiente, é possível a experiência óptica do 

movimento do próprio corpo e, simultaneamente, poder empreender movimentos sem 

directamente os observar. Numa perspectiva de aprendizagem e consciência da experiên-

cia, é importante olhar para os movimentos que a mão ou o braço desenvolvem durante o 

traçado ou conhecer os pontos de equilíbrio do corpo quando ocupa zonas de suporte mais 

distantes do desenhador, como confiar numa articulação corpo/mão que desenvolve um 

‘contorno cego’ ao procurar mimetizar a trajectória do olhar.

No contexto de produção de desenhos de grande formato, o corpo expõe-se ao am-

biente que inclui o suporte de representação. A sua dimensão constitui um obstáculo à 

progressão frontal no terreno, tal como outro elemento que se figure como barreira. Ainda 

assim, por realizar movimentos de extensão e deslocação, localizando as figuras no supor-

te, o corpo não se fecha sobre si, na sua intimidade, como acontece perante um pequeno 

formato. Depreende-se da operação em grandes formatos que a dimensão do estímulo, à 

extero e propriocepção, assume relevância nas relações de localização dos elementos na 

realidade e no desenho, bem como a atenção e consciência do corpo do ‘actor’ face ao acto. 

É um corpo exposto às vibrações do estímulo externo às quais junta as suas na tessitura 

da textura do lugar que o inclui.
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2.3	A	sustentabilidade	do	olhar	e	do	corpo	pelo	desenho:

posição	e	metáfora.

Na generalidade das representações do espaço, o foco do movimento incide nas 

deslocações transmutadoras operadas pelos fenómenos da própria natureza ou pela qua-

lidade fenoménica dos eventos protagonizados pelas pessoas nesses espaços. São acções 

involuntárias ao observador na medida em que se realizam além deste ou fora do seu 

próprio corpo, às quais se junta a dimensão da percepção, já descrita. A presença no local 

implica a consideração da alteridade através da qual se toma consciência da dimensão/ob-

jecto do autor no espaço. 

Boa parte dessas representações visa imobilizar um instante temporal como síntese 

de uma vivência experienciada, não sendo raro, portanto, que o autor apresente os seus 

movimentos como parte desse conjunto global de fenómenos. O agenciamento da atenção 

do observador, que resulta na sua apresentação, reside inefável na obra como uma quali-

dade do olhar ou da estrutura metodológica do seu conhecimento da realidade.

Se o lugar congrega, em função da reflexão sobre a experiência, emerge, também, 

um sentido desconstrutivo que promove o confronto de dualidades: assunto/objecto; eu/ 

outro; formal/substantivo; mente/corpo; interior/exterior; percepção/imaginação (ou me-

mória) e natureza/cultura. Esse confronto reflecte a dinâmica metafísica das tensões pe-

rante o lugar, como na interpretação do desenho, na articulação do grafismo, expressão, 

assunto e conceito, sendo os seus limites sempre difusos e ambíguos. Define, em geral, 

uma ontologia tanto do autor como do fruidor.

A esta tomada de posição conceptual corresponde também um posicionamento fí-

sico do autor perante o motivo, sendo essa uma condição essencial do trabalho pela in-

tenção de transposição da experiência. Tome-se como factor relevante a analogia entre o 

ponto-de-vista onde reside o autor e o ponto onde se pretende posicionar o fruidor, uma 
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ideia inerente à selecção de um ponto de vista proponente do endossamento de uma série 

de posturas para o observador. O posicionamento superior, igual, inferior ou lateral, ou a 

proximidade, ou distância, em relação aos objectos ou fenómenos; revela diferentes graus 

de envolvimento, presença ou ausência, intimidade ou distanciamento entre os interve-

nientes; promete um sentimento.

Devemos estar atentos em todos os desenhos à forma como a nossa aparente 

postura em relação às figuras afecta a nossa resposta. Dependendo das relações de 

formato e tratamento pareceremos estar intimamente perto ou cordialmente distan-

tes. Teoricamente, em certas situações deverá existir uma significância especial na 

atitude na qual as figuras de um hipotético assunto permitem o nosso envolvimento. 

(Rawson 1987, p. 265)

Sobre a relação entre o posicionamento do observador e o seu possível encontro a 

partir a leitura da obra, Elkins (s.d., p. 11) apresenta, o seguinte resumo25 relativo a regimes 

ópticos tomados ao longo de diversas épocas:

1. O assunto Gótico, no qual o modo de ver é dominado pelo icónico, produzido por 

aquilo que Bryson designa por ‘nébula(s) difusa não localizada de definições imaginá-

rias’;

2. O assunto perspectivado, codificado pelo ponto de fuga, situado fora do quadro 

numa relação de identificação imaginária com o ponto de vista do autor;

3. O looker (figura(s) pintada(s) nas imagens holandesas), a figura da visão interna na 

arte holandesa, um tornar interno do assunto perspectivado, de quem a presença interior 

se questiona, e assim sugerindo a ausência de, qualquer ponto de vista externo;

4. O meta-assunto, engendrado pelo ‘punctum’26, capaz de significar o que a pre-

sença do looker poderá incrementar como possibilidade interpretativa, nomeadamente a 

necessária ausência de alguém situado externamente, um ver perspectivado.

Para os desenhos em anexo, constata-se a presença do autor no espaço onde se efec-

tuam os registos, porque assim se realizaram. É uma característica dos desenhos efectu-

ados a partir do natural, em concreto no espaço/paisagem. No referido caso, o autor não 

25. A partir da leitura de Rotman, Brian, Signifying Nothing: The Semiothics of Zero; Bryson, Norman, Vision and Painting: The 
Logic of the Gaze; Alpers, Svetlana; The Art of Describing.
26. É um conceito enunciado por Roland Barthes, no livro Camera Lúcida. O punctum traduz-se na negação ou apagamento 
literal do observador. A imagem fará prova dessa impossibilidade.

91



Charles de Belle (1873-1939)

A Bleak Day (1919)
carvão e pastel s/ papel cinza 
45,8 x 45,9 cm
National Gallery of Canada
ci.43

Claude-Joseph Vernet (1867-1947)

Landscape with waterfall and Figures (1768)
Baltimore, Walters Art Gallery
it.15

Álvaro Siza
Apontamento do Natural
it.14



participa como figura do desenho excepto através de algumas marcas, pouco expressivas, 

que resultam de circunstâncias processuais (normalmente, os pontos de apoio do corpo 

no suporte). Mas a sua não presença não implica a ausência de uma sugestão de postura 

para o observador.

Nos desenhos de paisagem, onde o autor se encontra representado, o observador é 

alguém chamado a presenciar uma determinada temporalidade dada à experiência (que 

ocorreu, ocorre ou ocorrerá), com fraco sentido de partilha, e o observador terá que aguar-

dar o seu tempo para a vivência da experiência sugerida. O autor assume uma postura 

preceptora, convocando o observador a locais mais elevados na paisagem, física ou men-

tal, para lhe ser mostrado ou dado a conhecer o mundo. Esta postura implica uma trans-

ferência da experiência num tempo fora do representado. 

Nestes casos, o tema é o acto, a natureza do convite, num determinado contexto am-

biental e não a paisagem em si. Rawson (op.cit., p. 265) refere que algumas representações 

orientais que incluem o mestre, este raramente se mostra consciente da presença de um 

observador. Neste sentido, o observador poderá estar presente mas não necessariamente 

envolvido no acontecimento.

Com ou sem a presença do autor, o convite é uma premissa da diegese, do engaja-

mento na obra através dos seus elementos chave que distribuem e hierarquizam o percur-

so pela obra, por vezes rivalizando entre si. Tome-se como exemplo a análise de Michel 

Fried, da pintura Landscape with Waterfall and Figures (1768), de Claude-Joseph Vernet:

Mas não existe precedente real na arte, tanto de Rosa como de Claude27, 

para a apresentação na pintura de numerosos pontos de vista, cada um competindo 

com os outros pela atenção do observador, no sentido da sua imaginária presença 

no lugar; (…); pela multiplicidade de graus de distancia relativa e, genericamente, 

pela instabilidade de distâncias e relações de escala através da composição, que em 

conjunto promovem uma leitura da temporalidade da cena parte-a-parte; pela frac-

tura da unidade perspéctica, que torna virtualmente impossível, ao fruidor, captar 

o todo num único instantâneo questionando a fixação da sua posição em frente à 

tela. (1988, p. 134)

27 Fried apresenta como influências em Vernet, a obra de Salvatore Rosa e Claude Lorrain. O primeiro pelo sentido do ‘selva-
gem’ e da ‘sublimidade’, o segundo pela qualidade da luz.
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Pierre Bonnard (1867-1947)

The Seine at Vernon (1931)
grafite s/ papel
12,7 x 14 cm
The Minneapolis Institute of Arts
ci.44
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Esta observação de M. Fried, que ilustra o seu estudo em torno do pintor-fruidor 

(beholder), ainda que relativa à paisagem dita ‘ideal’ (todavia composta com apoio do co-

nhecimento do natural), refere alguns dos conceitos que se têm vindo a apresentar e que 

se consideraram para a realização dos desenhos em anexo. 

A atenção e a interrogação sobre o efeito da posição não constituem novidade nas in-

tenções do autor. A relação entre temporalidade e posição, ou a perscrutação da imagem, 

desenvolve contornos diversos nas representações ocidental e oriental. Norman Bryson (ci-

tado em Elkins op.cit., p. 13) distingue os modos deícticos e aorísticos. Os modos deícticos ou de-

monstrativos são caracterizadores da pintura chinesa e japonesa, focando essencialmente 

a pintura em rolo, cujo conteúdo não pode ser apropriado no todo de uma só vez, ou seja, 

não existe simulação total pois o conhecimento do conteúdo prende-se com a duração do 

processo de desenrolar a pintura. Os modos aorísticos tendem simplesmente a descrever 

a ocorrência da acção, o momento ou a acção decorrida no passado, sem fazer referência 

a totalidade do acto, à sua duração ou repetição. N. Bryson relaciona estes aspectos com 

a pintura ocidental, correspondendo, também, a diferentes formas de envolvimento do 

corpo do autor ou do fruidor com a obra. 

Perante esta perspectiva, equacionaram-se as relações de aproximação dos desenhos 

apresentados em anexo, com as designadas pinturas em rolo orientais, constituindo forte 

motivo para a argumentação neste contexto, porém, consideram-se diferentes no princí-

pio que as origina. O rolo oriental é narrativo, a sua exposição é segmentada, a observação 

é planeada e orientada por motivos construídos e, independentemente do conteúdo, o 

observador está imóvel; os desenhos em estudo são descritivos, panorâmicos (ainda que 

não seja possível observá-lo todo de uma só vez), a observação é orientada e o observador 

é móvel. 

Pode acrescentar-se, não só neste plano de distinção como extensível a toda a argu-

mentação prévia, que em qualquer das situações enunciadas o tempo de observação exer-

ce uma pressão fulcral no esquema de simpatia, de envolvimento, ou seja, o tempo esten-

dido faculta a prospecção e a relação entre figuras, além da interferência das referências 

do observador que permitem conferir um sentido individual. No contexto dos desenhos 

em análise verifica-se que o tratamento sugestivo da informação gráfica pode reduzir esse 

tempo sem prejuízo da ideia de engajamento. 

Se, genericamente, a presença de figuras humanas e a sugestão para o movimento, 

contribuem em grande medida para o envolvimento do fruidor através de parâmetros de 
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Artist’s ledger - Book II: P. 44 (1962)
tinta, grafite e colagem s/ papel
30 x 19,1 x 1,3 cm
Whitney Museum of American Art 
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identificação antropomórfica e mecânica (física e mental), tal acontecerá, igualmente, no 

caso da paisagem que tradicionalmente não apresenta figuras.

No desenho de paisagem (…) não nos são dadas figuras em movimento que 

evocam traços de memória da nossa própria experiência, mas é-nos fornecida a 

oportunidade para ocupar a postura do artista, para olhar a realidade através dos 

seus olhos, vendo-o nas tonalidades emocionais que as suas formas proporcionam.

 (Rawson op.cit., p. 272)

No presente caso é essa postura do autor em movimento pela paisagem que se pre-

tende transpor. Não somente aquilo que ele vê e que programa de forma mais ou menos 

‘pitoresca’, que remete o observador para a qualidade de espectador de uma paisagem 

estruturada simbolicamente à qual se adiciona uma dimensão imaginária revelada pela 

diversidade das suas morfologias, mas algo promissor do movimento através dessa paisa-

gem, a deslocação do olhar e, também, do corpo.

Considerar o plano da imaginação pertence ao domínio deste texto, para que as 

condições anteriores se verifiquem. O imaginário e a memória partilham da actividade 

contemplativa ou de fruição da imagem, potenciando o efeito desejado quer pelas qua-

lidades evocativas da imagem, quer pela expectativa implicada pelo observador na sua 

leitura. Corresponde ao momento de vibração da metáfora, à efectividade da substituição 

da realidade e ao deslocamento que cobre a multiplicidade dos mundos ficcionais criados 

pela arte, supostos anteriormente por A. Cauquelin.

Relativo ao trabalho presente em anexo, esta é uma relação que interpõe reservas. 

Dos mundos possíveis gerados, divergentes mas com ligações ao real, é necessário distin-

guir entre o induzido pelo autor, e o construído pelos fruidores, o qual rondará sempre 

mais próximo da imaginação.

A metáfora, originariamente um tropo da linguagem, usa-se com a intenção de des-

locar o significado de uma palavra, imagem, o conceito num contexto normal para um 

outro novo, que normalmente difere em forma e conteúdo do primeiro. A natureza da sua 

operação está implícita na origem grega da palavra metapherein, que significa transporte, 

ou no termo epiphora utilizado por Aristóteles, que caracteriza a figura em termos do seu 

movimento. Isto permite dizer que toda a caracterização da dinâmica da forma, efectuada 
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Milton Avery (1885-1965)

Dark Trees, Pale Mountain (1962)
óleo sobre papel
58,7 x 89,5 cm
Albright-Knox Art Gallery
ci.4�



ao longo deste texto, recorreu a um processo de metaforização para descrever a experiên-

cia perceptual.

Considerar uma representação do espaço uma paisagem pressupõe uma operação 

de translação, por analogia, de determinados elementos que existem numa dada realidade 

tridimensional para o plano da imagem. Também, o reconhecimento de determinadas 

características simbólicas nos elementos gráficos, evocativos da memória individual ou 

colectiva sobre paisagens que permitem a sua vivência futura fora do contexto original. 

Operações de substituição, comparação e interacção (Max Black citado em Draaisma 1998, p. 32), 

que relacionam os dois términos do tropo, realizam-se a partir da incompletude da ima-

gem que o plano imaginário tende a preencher projectivamente. Deriva-se na metamor-

fose necessária à metáfora a qual se opera num nível de abstracção superior aos próprios 

términos, onde se encontram os elementos comuns. A nova imagem do significante deve 

ser de natureza menos abstracta e mais concreta que o significado a que alude.

Uma nuvem pode parecer-se com um camelo, mas um camelo dificilmente se 

parece com uma nuvem. Isto acontece porque o significante deverá poder ser com-

parado a toda a categoria do significado. A nuvem parecerá todos os camelos mas 

nenhum camelo parecerá todas as nuvens. 

(Arnheim 1989, p. 245)

 

O uso produtivo da metáfora, no caso concreto das imagens em anexo, pretende 

fazer recurso não só do paradigma de apresentação de uma realidade noutro suporte, mas 

da possibilidade de andar enquanto se observa o trabalho o que, relativamente à fruição 

de desenhos, se torna prática estranha mas que entende-se modificar a fixidez do ponto 

de observação tradicional. Essa prática propõe a construção de uma diferente categoria 

cultural, partindo da união de dois universos que não estão próximos, ou que raras vezes 

se podem interrelacionar. Neste sentido, o esforço de deslocação da memória visual é 

complementado por memórias de outros sistemas perceptivos, resultando num diferente 

envolvimento, por ventura menos distanciado, em relação ao desenho ou ao espaço. A 

memória será reconstruída a partir do paradigma do movimento em lugar do estatismo.

A metáfora da paisagem tem a sua existência quando o movimento através 

da paisagem convida a uma interpretação, pelos seus visitantes, a qual ‘desloca’ o 

significado do seu próprio movimento em favor de um ‘novo’ significado. 

(Conan 2003, p. 302)
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2.4	O	processo	e	a	hipótese	de	transposição	performativa.

A referência ao método e às injunções programáticas enunciadas adquire dimensão 

com a descrição do processo de realização dos desenhos. A sistematização que se tem 

vindo a desenvolver é possibilitada pelo encontro de constâncias: no tema, no modo ou 

atitude expressiva, no uso do tempo, nos elementos plásticos, no formato ou materiais do 

suporte, no enquadramento e escala de representação.

O processo elabora-se na inter-relação entre sistemas adquiridos e construídos. A 

unidade dos registos produzidos esclarece determinadas incidências na escolha dos ele-

mentos significantes do sistema processual. Existe uma rotina que se coaduna com esco-

lhas efectuadas em exercícios anteriores, tornando possível a reconstrução dos sistemas 

aos quais se recorre. Neles, podem encontrar-se unidades combinatórias, que se eviden-

ciam ou omitem no registo, ou no discurso do conjunto dos exercícios gráficos. 

Acrescentar informações neste campo é exorcizar disposições intrínsecas à práti-

ca. Implica trabalhar informações que constituem a função perceptiva e psicológica dos 

registos. Na essência, dissecar a selfmimesis (o fazer uso consciente dos processos e pro-

cedimentos adquiridos), procurar encontrar chaves para a leitura dos padrões de uso dos 

sistemas, sabendo que elas não existem para todas as escolhas.

A escolha da observação do natural para efectuar os registos prende-se, essencial-

mente, com a descentralização do plano mental para um plano intermédio, físico e mental, 

na formulação das imagens. É uma fuga à redundância de soluções que poderia constituir-

se, se a memória ou o imaginário fossem a única fonte do desenvolvimento do trabalho. 

Partindo desse pressuposto, e da proximidade autoral com essa prática de representação, 

encontra-se na paisagem e na sua infinita mutabilidade soluções para os problemas con-

ceptuais que se vão elaborando. Tal facto não transforma a paisagem, obrigatoriamente, 

101
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Sag Harbor (1969)
aguarela, tinta para carimbo          
76.2 x 101.6 cm
Smithsonian American Art Museum 
ci.48



no tema, mas um dos intermediários de transposição dos conceitos programados para as 

diversas sessões de trabalho. O tema inicial, que prevalece, é o conhecimento da relação 

entre as faculdades físicas e a capacidade de resposta face aos estímulos mais diversifi-

cados, ou seja, a percepção e a ‘resposta’. A paisagem constitui-se como uma espécie de 

simbionte desse tema.

Independente da natureza da figuração dos signos, quer sejam menos ou mais arbi-

trários, a relação descrita mantém-se pela intenção, desde o início, de realizar uma prática 

de representação orientada para o valor da análise ‘funcional’ dos aspectos do desenho, a 

qual se constitui como elemento de verificação da transposição do conceito, aceitando for-

mas quer evolutivas quer involutivas. Nesse sentido, o processo é uma relação de opções. 

A determinação do modo esquisso e as suas condicionantes físicas e psíquicas no registo 

reflecte, além das afinidades pessoais, uma necessidade produtiva que possa com celerida-

de traduzir resultados. O registo não é corrigido, e cada suporte não se dá a ‘pentimentos’ 

ou a estratigrafias de palimpsesto. Se um parâmetro, ou as escolhas, não produzem os 

resultados almejados, avança-se para a sua reconfiguração no exercício seguinte. O registo 

é, desta forma, sensível à sua estratégia ou enunciado.

Ao modo/atitude e suas implicações na gestão da informação percepcionada e re-

gistada, associam-se o uso das memórias, tanto sensoriais como de curto ou longo termo, 

mas, também, a evocação da faculdade eidética. O trabalho de campo em zonas morfo-

logicamente aproximadas permite a evocação quer de imagens, quer de gestualidades, 

relativas que permitem uma rápida evolução do registo. Neste contexto, a consciência da 

interferência da memória resulta da consulta posterior ao realizado, por uma vontade de 

aproximação ao instantâneo e a um determinado automatismo gráfico, também possibili-

tado pela composição electiva contraposta à construção do motivo. 

Mediante estes pressupostos, os registos são propensos à omissão de parte do con-

teúdo morfológico, cromático ou lumínico do objecto representado, correspondendo quer 

a omissões perceptivas, quer da memória, as quais escapam à consciência do acto de 

registo. Todavia, estas ausências podem corresponder à vontade da não representação e 

não caracterização das formas, em função da predisposição para o acto, ou da organização 

compositiva. Não se constituem, no entanto, contrárias a uma lógica metonímica, na qual 

o desenho é contentor de uma realidade que se assume como verdadeira. 
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Henry Moore (1898-1986)

Page from Sketchbook 1970-71
caneta, tinta e aguada
17,5 x 25,4 cm
Art Gallery of Ontario 
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No momento em que as estimulações visivas oferecidas pelo desenho mimam 

as provenientes de uma hipotética realidade aparentemente coerente com as ima-

gens, somos arrastados pela ‘cerrada lógica da representação’. (Massironi 1996, p. 70)

A nomeação de presenças e ausências, do processo ou do registo, é extensa, re-

presentando sempre mais o que não está no desenho do que aquilo que ele figura, na 

condição de termo da metáfora. Será pois, nessas unidades e na sua desconstrução que se 

encontram oposições matriciais do processo que, deliberadamente ou sortilégio do acaso, 

estruturam o discurso.

A dimensão do suporte dos trabalhos apresentados em anexo, foge à escala gregária 

do caderno de anotações, típico das viagens, ou do médio formato cuja amplitude de movi-

mentos do tronco à mão permite dominar. A transposição da escala do suporte e o sequen-

te aumento da escala de representação geram novas sinergias no processo de produção.

Os trabalhos desenvolvidos no espaço têm o seu início com uma marcação de dis-

ponibilidades físicas e mentais, encontrando o momento para a viagem, o tempo para a 

produção. Desta forma, a motivação para o registo é forte. No local e sem percurso esta-

belecido, dá-se início a uma deambulação de conhecimento por percursos apenas con-

dicionados pela acessibilidade pedestre e pelo tempo disponível à acção. À deambulação 

corresponde um processo de eleição virtual. Gera composições que se sucedem, que se 

organizam em função da morfologia do terreno, sempre em maior número que as residu-

almente registadas.

A dimensão do suporte requer a certificação das condições do terreno para a sua 

recepção. Pelo facto da deslocação pedestre não permitir o transporte de qualquer super-

fície rígida, torna necessária a reunião de factores que propicie a sua extensão no solo. 

Na maioria dos casos o suporte sobrepõe-se a pequenas pedras, à vegetação rasteira, ou 

qualquer outro relevo que aumenta o seu grau de instabilidade. Tal facto torna, ainda, 

imprevisível qualquer dimensionamento prévio do suporte.

O início do registo é acompanhado por uma medição sumária de alguns elementos 

que se destacam no espaço, permitindo estabelecer a escala de representação. Com o au-

xílio do extensor do instrumento de registo (marcador), obtém-se uma posição próxima 

da perpendicularidade ao plano do suporte, permitindo não só a variação do ângulo de 

incidência como o acesso às áreas do suporte mais distantes. O registo sucede-se no sen-

tido esquerda-direita, em ritmo acelerado e sensível à interferência do vento, o qual torna 
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o suporte esvoaçante ao ponto de rasgar, ou da acidentalidade do terreno. É dado por con-

cluído quando os limites do papel não permitem a sua continuidade, sendo muito raras as 

circunstâncias de complemento de informação no desenho. O suporte é novamente enro-

lado e inicia-se uma nova caminhada para o próximo registo. Os tempos de caminhada e 

de preparação do suporte, que se pretende seguro, são normalmente superiores ao tempo 

de desenho. O registo toma entre 10 a 20 minutos, consoante a dimensão e estabilidade 

do suporte, a informação do espaço e a disposição para o desenho.

A elucidação dos processos oferece informações para a compreensão do visível, como 

do indizível, todavia não substitui a experiência quer do espaço quer das imagens que da 

sua representação resultam. De igual forma, não substitui a experiência de observação que 

se constitui, também, como elemento de estratégia criativa. O desenho na sua escala real 

deve servir como enunciado a uma observação que se pretende diferente por representar 

excepção nos paradigmas habituais de observação das imagens desenhadas. Adquire um 

valor de uso invulgar, não só na categoria experimental enunciada, mas por se constituir 

proposta para a experiência do observador através dos princípios activos e passivos.

Os ‘princípios activos’, são aqueles que promovem uma participação do es-

pectador a partir de um comportamento explorador do espaço artístico ou desde um 

comportamento manipulativo do objecto artístico, suscitando a presença e o desem-

penho do ‘homo ludens’ e que desemboca na chamada ‘obra aberta’.

Os ‘princípios passivos’ são aqueles que centram a atenção visual e mental do 

espectador, desencadeando processos perceptivos, psicológicos, simbólicos, imagina-

tivos, etc. (Puente 1998, p. 16)

A possibilidade de reprodução do desenho ou das circunstâncias de registo está 

ligada à natureza performativa da matéria indicial presente na linha, na possibilidade de 

através das suas marcas, reconstruir tempo e espaço no desenho. Nesse sentido, a des-

crição do processo não é instrutória para uma acção; a ligação dinâmica é estabelecida 

pelo observador através da sua cultura visual/gestual. Interessa pois, valorizar a escala e 

a continuidade do suporte e da representação, bem como a sucessiva recontextualização 

do observador, possibilitada pela multiplicidade dos pontos de observação gerados pela 

deslocação do autor. 

A deslocação do autor, durante o processo de representação, coloca problemas rela-

cionados com a proximidade ou afastamento dos objectos no espaço, relativo ao ponto de 
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tomada das imagens. Quando o registo incide sobre objectos que se encontram a grande 

distância do observador, o problema da sensação de deslocação não se aplica, pois eles 

parecerão imóveis no espaço. Neste caso, e independentemente do ângulo de observação 

relativo ao objecto, a imagem mantém a estabilidade tradicional associada a tomadas a 

partir de pontos de observação privilegiados ou fixos, uma característica típica à represen-

tação do espaço/paisagem e à ideia de panorâmica. Perante a locomoção do desenhador, 

não evitando as disposições anteriores, surgirão objectos mais próximos observados angu-

larmente, cujo registo ou fixação levantará problemas quer na relação de representação do 

fundo, quer da sua própria tridimensionalidade. Os problemas resultam do efeito óptico 

de paralaxe, sendo normalmente antecipados e resolvidos pelo uso de um corte dinâmico, 

que corresponde a um salto na locomoção e permite restabelecer a continuidade da ima-

gem pela justaposição de novo conteúdo.

O efeito de paralaxe define-se pela mobilidade do observador, pela deslocação do 

olho, da cabeça, ou de ambos em conjunto com o corpo. A deslocação destas partes do 

corpo gera o movimento contrário por parte dos objectos alterando a sua direcção, ou seja, 

o efeito de paralaxe relativo ao movimento caracteriza-se pela velocidade angular aparente 

dos objectos, a qual é inversamente proporcional à sua distância real permitindo determi-

nar com alguma segurança a distância aos objectos.

Quanto mais próximo um objecto, mais (em relação ao observador) ele se 

altera quando um o observador se move (…) quando os objectos estão visíveis a 

distâncias diferentes, o movimento do observador implica, igualmente, a alteração 

da direcção dos objectos relativamente a outros, podendo constituir uma fonte de 

informação para a profundidade. (Rock 1984, p. 57)

O movimento aparente dos objectos, nas imagens ou na paisagem, indicia a locali-

zação e a mobilidade do observador relativamente a eles. Esta indicação torna-se possível 

a partir de um conjunto de imagens obtidas sequencialmente que permitam referenciar 

elementos constantes. No caso de uma imagem isolada obtida a partir de um só ponto de 

observação não é possível estabelecer ligações ou reconstituir um percurso pelo espaço. 

Através desta ideia de sequência é possível observar o redesenho dos objectos nas ima-

gens, revelando ou escondendo as partes que o compõem, uma mudança de enquadra-

mento e um restabelecimento dos factores qualitativos de envolvimento na imagem. Os 

objectos parecerão rodar em frente ao observador criando uma dinâmica compositiva a 
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qual pode ser planeada e registada para potenciar os efeitos do movimento. A sequência 

tem lugar como unidade nas imagens apresentadas em anexo.

O panorama, termo que deriva do grego e significa ‘ver tudo’, surge no início do 

século XIX como expressão da alienação da era moderna. (Comment 1999, p. 7) Num edifí-

cio/rotunda, propositadamente construído, erguia-se uma tela de proporções gigantescas 

(atingindo 15 metros de altura e 120 metros de comprimento) que procurava apresentar 

uma imagem de tal forma verídica que pudesse ser tomada como realidade. Aos especta-

dores, situados numa plataforma elevada, era dada uma imagem/ambiente, que os envol-

via num ciclo de 360 graus, representando vistas, a partir de um ponto elevado, de paisa-

gens urbanas (as cidades históricas conhecidas do Grand Tour), de montanha ou exóticas 

e eventos históricos (de batalhas militares a manifestações públicas). Criticado e exaltado 

até aos dias de hoje, dele interessa a relação estabelecida entre a imagem e o espectador, 

cujos contornos tocam as ideias enunciadas neste texto, todavia tomando uma direcção 

contrária.

Marca da passagem romântica do artista e do observador como entidades sensíveis, 

o panorama dá a sensação de que o mundo é construído em torno do indivíduo, apresen-

tando-se como fuga para a crescente massificação e anonimato a que está votado na socie-

dade pré-industrial. Enquadra-se, também, na opacidade da crescente malha urbana que 

fez desaparecer o horizonte, limitando o espaço vivencial. Neste contexto, a circularidade 

procura trazer uma ideia de ausência de limites para o espaço, onde não existe início nem 

fim, mas que, simultaneamente, localiza e envolve o observador no centro de um universo 

epistemológico protegido. 

A pintura panorâmica circular ou semicircular rompe claramente com o 

ponto de vista localizado da perspectiva ou da câmara escura, permitindo ao espec-

tador uma ubiquidade ambulatória. (Crary 1992, p. 113)

O panorama constitui-se instrumento de um sentido panóptico tentacular, onde a 

sucessão de imagens aparentes, obtidas pelo uso da câmara escura, aparecem coladas de 

forma indelével; um simulacro que priva o indivíduo da própria experiência de observação 

no local. Neste sentido, o panorama apresenta-se como extremismo da distância contem-

plativa associada e implicada nas várias definições de paisagem. Se o arranjo do ambiente 
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contemplaria, também, aspectos lumínicos e de tratamento da área do solo, entre a pla-

taforma de observação e a tela, era certo que o observador nunca sairia da plataforma sob 

pena de perder a limitação do campo visual e sair da lógica do simulacro.

Como referido, a exposição dos desenhos em anexo assume características diferen-

tes. A imagem não apresenta uma relação de fidelidade com o real, estabelecendo um 

universo que requer outras disposições perceptivas e cognitivas, além da aceitação não 

comparativa. A ‘colagem’ e apropriação pelo observador implicam a aceitação de um fluxo 

de informação visual ambígua, onde o espaço não é nomeado, mas sugerido pela diver-

sidade dos estímulos apresentados pelo grafismo. Nenhum lugar conhecido constituirá 

uma preparação da experiência. 

A sua não mostragem em estrutura circular fomenta a experiência do olhar, o qual 

estabelece relações de interactividade espacial, na sequência da curiosidade, da procura e 

da surpresa do ‘novo’. A ideia de continuidade assenta na abertura do plano da imagem, 

de outra forma, a noção temporal completar-se-ia no ciclo em direcção ao dejá vu. Assim, 

o plano da imagem ‘abre-se’ aos pés do observador, da mesma forma como foi realizado. 

Como afirma Jackson Pollock:

No chão estou mais à vontade. Sinto-me próximo, mais uma parte da pintu-

ra, uma vez que desta forma posso trabalhar em seu torno, trabalhar a partir dos 

quatro lados e literalmente estar ‘dentro’ da pintura. (citado em Henri 1974, p. 133)

O plano dispõe-se formando o elemento de referência espacial fundamental (a terra) 

a partir da qual se desenvolve a escala vertical de profundidade (em direcção ao céu) pela 

altura do suporte que se figura a par do comprimento, igualmente, determinante para o 

processo de envolvimento. Refere Mark Rothko: 

Eu pinto imagens muito grandes. (…) A razão porque as pinto – julgando 

aplicar-se a outros pintores que conheço – é, precisamente, por quer ser muito in-

timador e humano. Pintar uma imagem pequena é colocarmo-nos fora da nossa 

experiência (…). Todavia se pintas uma imagem grande, estás nela. Não é algo que 

comandes. (1951, p. 104)

A distância à imagem, a qual se pretende próxima, constitui um carácter de obriga-

toriedade pois apenas desta forma se retira partido sensível da construção linear, tendo 

em consideração que o grau de informação da linha se desvanece com a distância, tornan-
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do as marcas imperceptíveis. Ou seja, o campo visual enquadrará um fragmento que se 

estenderá na duração do movimento de deslocação do observador, do ponto de ‘entrada’, 

de absorção até ao despertar da experiência. A imagem constitui o seu próprio ambiente 

envolvente, procurando palco para um olhar de relance sobre a paisagem. 

Será esta a forma de organizar, enunciar um percurso pelo espaço/paisagem e pelos 

seus ‘olhares’ diários, os quais se anunciam desordenados, caóticos, incompreensíveis. Da 

experiência das contingências interpostas por um olhar decifrador, resultará um segundo 

grau de inteligibilidade sobre o espaço e a adição de padrões, aos esquemas cognitivos, 

potenciado pelo movimento peripatético. O observador da imagem junta-se ao viajante 

da paisagem descrito por Kessler, aproximando-o da experiência corporal da paisagem, 

penetrada pela sua localização e participação, comprometendo-o. O entendimento face ao 

desenho que ‘isto é o que acontece quando se está perante a cena’, torna-o num arquivo de 

indução dinâmica. O desenho toma-se, em parte, como a experiência de presença.
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3.	Conclusão

Em Mover pelo Desenho – sobre uma experiência de desenho no espaço/paisagem, 

pretendeu-se o relato de uma experiência de forma combinatória entre a dimensão auto-

poiética, a partir do autor que a protagonizou, e a moldura teórica que enquadra não só o 

desenho como os estudos visuais em geral. 

Equacionou-se os elementos do Desenho a partir do seu uso e potencial adaptação a 

experiências futuras à luz do conceito, ou seja, o desenho de observação, em que o autor se 

desloca ao longo do suporte para o registar, partilha dos mesmos temas, suportes, modos 

de composição, elementos plásticos, materiais e técnicas que o mesmo desenho realizado 

nas circunstâncias tradicionais, e que a experiência no desenho parte da acção combinató-

ria entre os seus elementos, moldados em torno da perspectiva desse mesmo conceito.

Desta forma, os desenhos apresentados em anexo (ia) enquadram o conhecimento 

teórico e prático adquirido e suscitam a especulação teórica que permite amplificá-los. A 

apresentação da teoria e da prática sobre o conceito de Mover pelo Desenho em formato 

de dissertação concorre para a sua difusão na medida em que se abre a posteriores abor-

dagens ao tema.

O desenvolvimento desta dissertação questionou o entendimento sobre a ideia e 

representação do movimento, apresentando-se como solução alternativa à especulação em 

torno da dinâmica formal da imagem, pela incidência no movimento físico do observador 

em correspondência com o movimento físico do autor.

Neste sentido, as conclusões incidem sobre um efeito, que aproxima e afasta o ob-

servador, entre correspondências a diversos níveis, entre o sujeito autor/observador e as 

espacialidades com que se relacionam. O efeito de tracção bidimensional é obtido através 
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do elemento plástico linha, pela sua disposição como índice performativo relativo à gestu-

alidade do autor e do observador, ao longo do suporte de representação. 

No efeito de tracção tridimensional do conceito de ritmo, demonstra-se a possibili-

dade de canalização dos fluxos temporais durante a leitura do desenho. A noção de ritmo 

e a observação da sua organização tornam-se imprescindíveis para a dinâmica geral da 

imagem.

Recorreu-se ao modo gráfico e a uma aproximação ao domínio das atitudes do autor  

para estabelecer equivalências com as atitudes do observador, considerando a possibili-

dade de transposição das características através do conteúdo gráfico, no sentido: modos 

imediatos para observações dinâmicas. 

Na equivalência entre as espacialidades, do suporte e do lugar, colocou-se o dese-

nho em continuidade, como alternativa à fragmentação provocada pela série, a qual gera 

imagens, ou a sua exclusão, num princípio de concentração da realidade em lugar de a 

apresentar na sua extensão, na extensão do olhar. 

É através dessa extensão, na relação com a escala panorâmica, que se possibilita ao 

observador sentir as vibrações texturais da realidade, cujo efeito tractor toca na raiz da ex-

periência de cada indivíduo no espaço, na medida da percepção centrada no sujeito e nas 

suas experiências primárias de deslocação. 

Desta forma, organizar graficamente um desenho permite, igualmente, organizar o 

ambiente envolvente. Múltiplas disposições posicionais evocativas para o autor e o obser-

vador, alteram o princípio de observação do espaço/paisagem, o modo de ver e o modo de 

estar, o modo de fruir. 

É na dimensão de arquivo da presença nos espaços, das acções que nele se desen-

volveram estruturadoras das percepções derivadas da locomoção, que se abre à possibili-

dade da transposição performativa, que se constrói o carácter embrionário de Mover pelo 

Desenho. 

Na sua temática orientada através de questões perceptivas e acompanhada pela 

dimensão metafísica da contemplação ou do devaneio imaginativo, o desenvolvimento 

futuro do conceito procurará uma optimização processual em função da forma como a 

informação visual é gerida pela mente. Traduzir-se-á numa relação de adequação geral 

do conceito em função da divisão dos processamentos da informação, nos aspectos da 
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orientação e controlo motor e nos termos da qualidade da informação, no sentido da sua 

identificação. 

Nesta dissertação, estas questões foram abordadas de forma empírica onde a intui-

ção das percepções se relaciona com a análise das causas e consequências inerentes aos 

actos na sua relação com a teoria existente sobre os modos do desenho. 

Para uma sistematização e refinamento do conceito, urge recorrer à unificação das 

teorias da percepção visual (construtivista e ecológica) para reequacionar os modos do de-

senho na vertente dos sistemas de processamento referidos e observar a possibilidade de 

registo, perscrutando a realidade em função das características próprias ao conceito Mover 

pelo Desenho, como foi dado a entender.





4.	Anexos

Nesta secção, encontram-se os desenhos realizados no âmbito da experiência Mover 

pelo Desenho. Foram realizados entre os anos de 2005 e 2007, procurando ser reflexo das 

pesquisas teóricas efectuadas ao longo da dissertação e ponto de partida, na verificação de 

resultados para aferir a efectividade das pesquisas. Será apresentada uma selecção de 9 

desenhos significativos para a compreensão o conceito Mover pelo Desenho.
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