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RESUMO

Resumo, para aguçar o apetite a quem lê e para contextualizar do que trata  
este trabalho.
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RESUMO

O presente Relatório de Projeto (RP) intitulado Colagem: fim e procedimentos [entre a ilustração  
e o artefacto editorial], expõe um processo de pesquisa e investigação visual contaminado pela 
referência à colagem.

Partiu-se da hipótese de que a colagem poderia, além de ser um fim (um objeto), ser um método 
de trabalho (um procedimento). Propôs-se também realizar, tendo presente o pressuposto anterior, 
uma publicação, para a qual era necessária a criação de conteúdos, que se propôs criar.

Para verificar a hipótese de trabalho proposta recorreu-se a vários meios como a história da 
colagem (da qual se aceita a versão de Huerta Wescher), a procura por procedimentos específicos, 
ou por ideias e teorias associadas a autores que se relacionam com este universo.

Em termos práticos, com este projeto levou-se a cabo uma investigação que visou enquadrar 
e compreender o conceito de colagem e construir entendimentos e um posicionamento pessoal 
perante a mesma. O aprofundamento sobre este assunto proporcionou não só um enriquecimento 
teórico, como o contacto com antecedentes, nomeadamente através de obras de vários autores, 
alguns dos quais desconhecidos num momento inicial.

O roteiro desta investigação esteve dividido essencialmente em duas partes, combinando 
componentes mais práticas ou teóricas, que consistiram: (1) Num conjunto de experiências, de 
cariz exclusivamente prático, realizadas por meio de uma deriva, considerada aqui como uma 
metodologia de trabalho baseada na constante (e diária) exploração visual por meio de um método 
deambulatório. Através deste método construíram-se diversos objetos concretos, as ilustrações 
/ experiências / ilustrações-colagens, que serviram como material para a construção de uma 
publicação; (2) Na criação da publicação denominada “Ensimesmar”, feita após uma investigação 
teórica sobre a colagem e reutilizando os trabalhos anteriores. Este artefacto editorial e publicação 
de autor representa um universo pessoal, através de distintas formas de abordagem como a poesia, 
a ilustração, o texto, a narrativa visual, o design editorial, exemplificando um posicionamento que 
valoriza a multidisciplinaridade. Quer a primeira, quer a segunda partes têm em comum o facto 
de entenderem a constante reciclagem de material como método de trabalho, além de terem na sua 
génese a colagem (entendida como conceito ou como procedimento de associação de partes). 

Neste RP compila-se um conjunto de considerações teóricas e históricas que permitiram 
entender, na atualidade, possíveis antecedentes e referências pessoais, segundo a perspetiva da 
colagem. Segue-se também uma estrutura cuja sequência é quase oposta à materialização  
de cada uma das fases: apesar de se começar por enquadrar, contextualizar e aproximar a uma 
ideia de colagem, materializando uma visão holística, a parte segunda, na qual a vertente heurística 
esteve presente, terá sido a primeira a concretizar-se: primeiro seguiu-se uma metodologia de 
trabalho deambulatória e de deriva e de seguida procurou-se fazer um varrimento bibliográfico, 
uma consulta de fontes e referências paralelamente à construção da publicação.

Valorizou-se uma abordagem operativa, procurando-se revisitar e relacionar constantemente, 
encontrar significados e entendimentos do que foi feito e com o que foi sendo encontrado, 
originando leituras verticais no decurso do desenvolvimento horizontal.

Com a prática associada ao projeto desenvolvido: (1) mostra-se a importância do espaço  
pessoal de deriva para a construção de vários trabalhos, pensados num ambiente contemporâneo; 
(2) entende-se uma prática deambulatória e seus resultados num enquadramento vertical, e numa 
 leitura horizontal, por meio de distintas formas de abordagem; (3) mostra-se a transversalidade  
de uma metodologia de trabalho que pode ser paralela à construção de um sujeito/autor; (4) 
exemplifica-se como a colagem (como fim e como procedimento) encontra expressão quer através 
da prática pessoal, quer através de exemplos da história.

PALAVRAS CHAVE:

colagem; ilustração; publicação; 

deambulação; deriva; fragmento; 

experiência; procedimento.
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ABSTRACT

Abstract, to spice the reader’s taste, and to give context about this work.
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ABSTRACT

The present Project Report (PR) entitled Collage: ends and procedures [between illustration  
and the editorial artefact], exposes a process based on visual research contaminated by the reference 
to collage.

Starting with the hypothesis that collage could be not only an end (objet) but also a work 
method (procedure), a publication and all its contents were produced, bearing that idea in mind.

In order to verify the proposed working hypothesis, various means were researched and 
examined, such as the history of collage (mainly supported by the Huerta Wescher version), the 
search for specific procedures and processes and also theories and ideas by some authors that  
in some way had a relation with the collage universe.

In practical terms this project allowed de development of a research that aimed to frame and 
understand the concept of collage and build some understanding and personal positioning about  
it. The deepening on this subject has provided not only a theoretical enrichment but also the contact 
with its history, particularly through the works of various authors, some of which were unknown  
in an early stage of the research.

The rout of this research was mainly divided in two paths intertwined by some theoretical  
and practical components such as: (1) one set of practical oriented experiments carried out by 
means of a drift, considered here as a work method based on a constant (and daily) visual 
exploration by means of a ramble method. Through this method were built many concrete objects, 
illustration / experiments / illustration collages, which together served as material for the 
construction of a publication; (2) the development of a publication called “Ensimesmar”, made after 
a theoretical research on collage and the reusing of the previous works/objects. This editorial 
artefact and author publication, represents and depicts a personal universe through different ways 
of approach such as poetry, illustration, text, visual narrative and the editorial design, exemplifying 
a positioning that values a multidisciplinary approach. The main common denominator between 
this two parts is the understanding of the constant recycling of materials as a working method, 
having in its core genesis the collage (has a concept or has a procedure of part association).

In this Project Report there ś a compilation of a set of historical and theoretical considerations 
that led to the understanding in our present, of the possible antecedents and personal references 
according to the perspective of collage. It also follows a structure whose sequence is almost opposite 
to the materialization of each phase: although it started by a framing, contextualization and 
approximation to an idea of collage, hence creating a holistic view, the second part, in which the 
heuristic aspect was present, was the first to be realized: beginning with a drift and ramble  
work methodology followed by a literature scan and reference/source analysis, combined with  
the development of the publication.

An operative approach was valued, attempting to constantly revisit, relate, finding meanings 
and understanding what was done and what was being found, leading to vertical readings during  
a horizontal development. 

With the practice associated with the project development: (1) it is shown the importance  
of a personal drift space for the creation of various works designed in a contemporary environment; 
(2) the understanding of a ramble practice and its results in a vertical framework with a horizontal 
reading by means of different forms of approach; (3) the demonstration of a crosscutting 
methodology that can be parallel to the construction of a subject /author; (4) the practical proof  
of how collage (has an end and has a procedure) finds its expression not only by personal practice 
but also through the examples of history.

KEY WORDS

collage; ilustration; publication; 

deambulation; drift; fragments; 

experiments; procedure.
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NOTA INICIAL

Aqui apenas é deixado um esclarecimento:
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nOTA InICIAL

Para o presente Relatório de Projeto foi realizada a tradução para português de alguns textos, 
originalmente em inglês ou espanhol.
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ÍNDEX

Enumera-se aqui a sequência de assuntos tratados neste documento. Avisa-se desde  
já que uns estão relacionados com os outros e que por vezes existe antecedentes  
para se compreender o texto na sua extensão. Representam as páginas seguintes uma 
síntese daquilo que se visita e por onde se navegou num espaço de meses.  
O nome índex apenas representa uma formalidade.
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ENQUADRAMENTO

Esta é a parte em que se fala das circunstâncias que conduziram ao momento. 
Contextualizamos este trabalho de pesquisa no segundo ano do Mestrado 
em	Design	Gráfico	e	Projetos	Editoriais,	realizado	com	o	intuito	de	obter	o	grau	 
de mestre. Aqui explica-se também como surgiu este tema e a opção por  
realizar um Projeto ao longo deste ano letivo.
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SURGIMENTO DO TEMA

O presente trabalho visa repensar um processo pessoal de trabalho que se encontrou, quase  
por acaso, aquando do desenvolvimento de trabalhos de ilustração durante o ano letivo anterior, 
com recurso à colagem.

O primeiro contacto com a colagem teve lugar num workshop de risografia no qual através  
de colagens e de composições visuais realizadas com recortes ou com riscadores sobre o suporte  
de papel, se pedia que se chegasse a um resultado visual em duas camadas, que pudesse  
ser reproduzido a duas cores e do qual resultou o trabalho patente na imagem da página seguinte. 
[vER imagEm // 001] Foi grande o interesse encontrado nos resultados conseguidos com esta técnica de 
trabalho, de tal forma que se decidiu adotá-la em vários trabalhos seguintes, como por exemplo no 
trabalho semestral desenvolvido na formação de Contextos e Práticas da Ilustração, frequentada 
no anterior ano letivo. Salienta-se aqui o facto da colagem, numa aproximação à priori, representar 
uma forma de abordagem pessoal à realidade circundante, fragmentada, dividida, organizada em 
camadas, visíveis e identificáveis apenas pelo olho individual, condicionada pela experiência.

Posteriormente, e de forma gradual, começou a entender-se a colagem como algo mais 
complexo do que a união de papéis através da cola. A colagem passou a representar um processo  
e uma metodologia de trabalho, de investigação, de pensamento, pelo que importaria entender  
esses significados. 

TIPO DE TRABALHO > PROJETO

A componente prática deste trabalho coaduna-se com a opção de projeto. Mais do que uma pesquisa 
teórica, interessou desde cedo a componente do “saber-fazer” e enveredar por uma área aplicada do 
conhecimento, de forma a obter resultados palpáveis, nomeadamente uma publicação. 

Para cumprir este pressuposto, optou-se por criar conteúdos que pudessem integrar um projeto 
editorial. Contudo, a dimensão do trabalho de criação de conteúdo revelou-se tão significativa, que 
de aspeto lateral passou a ocupar uma parte central neste trabalho, obrigando a uma revisão do que 
seria o objeto deste projeto de trabalho.

FORMA DE ABORDAGEM

Procurou-se desenvolver um trabalho essencialmente de cariz prático, assente no pressuposto  
da deriva e da autodescoberta, associado a combinações de técnicas e formas de expressão.

A procura foi instável, (in)constante, motivada e direcionada para a exploração, por meio  
da deambulação. Nesta abordagem considerou-se essencial despender algum tempo de descoberta  
e pesquisa, muitas vezes baseada em entendimentos subjetivos, mas também em aprendizagens  
de técnicas concretas, como o comprovam os trabalhos realizados e que podem ser vistos na íntegra 
no capítulo destinado ao projeto.

Entende-se que a colagem, como meio, suscita sempre ideias, ao propor o trabalho com 
materiais existentes, com cores e texturas que acabam por ser bastante sugestivos, desvalorizando 
a ideia de criar algo a partir de uma folha em branco. A junção/combinação de peças recortadas/
recolhidas seria determinada pela prévia seleção de imagens, materiais ou objetos os quais 
necessariamente seriam eleitos por meio de motivações, vivências e significados pessoais  
(in)conscientes. Este processo foi paralelo nas colagens ilustrações ou na aplicação da metodologia 
da colagem na vertente editorial.

Contudo, e de forma a enquadrar e alicerçar a pesquisa pessoal de cariz visual, procurou 

// 001 Trabalho 0001-2015 

(risografia)
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complementar-se este trabalho com leituras de distintos autores, de distintas áreas, clarificando  
e ampliando o entendimento dos conceitos em causa e de eventuais antecedentes e 
posicionamentos artísticos.

DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO

A definição do conteúdo desta prova foi feita por meio de sucessivas aproximações. O ponto de 
partida seria de que estaria relacionada com colagem e com design editorial. 

O entusiasmo e adição a este tema provocou uma dedicação bastante grande do ponto  
de vista prático, que resultou no surgimento de vários trabalhos, numa procura pelo que seria o 
significado e os limites desta prática/metodologia. Estes, que visavam ser apenas conteúdos para a 
publicação Ensimesmar tendo a colagem como método e meio, conquistaram um lugar principal no 
âmbito deste trabalho, a par da publicação.

Conscientemente, algum afastamento do foco do tema foi também aceite como pressuposto  
da própria metodologia de trabalho (a deriva, a deambulação) – prova disso foi o recurso  
a diferentes materiais de forma a testar abordagens e combinações de recursos e a aceitar ou negar 
sentidos de desenvolvimento.

Este RP relata o que podem ser entendimentos do conceito de colagem: um fim e um 
procedimento, associados quer à ilustração quer à criação de uma publicação/ um artefacto 
editorial. O conceito de colagem, que começou por ser a justaposição de elementos através de 
colas, transformou-se num conceito muito mais complexo, que encontrou definições fora da área 
tradicional das artes plásticas à qual estaria associada no momento de partida.
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INTRODUÇÃO

Aqui	fala-se	das	questões	específicas	deste	trabalho:	áreas	e	questões	de	cariz	 
mais objetivo e metodológico.
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A proposta de trabalho do presente RP surgiu considerando que a colagem poderia ser um processo, 
mas também um objeto final: a colagem como ilustração; a colagem-ilustração como objeto que é 
determinado (e é um objeto representado e materializado); a colagem como processo (um processo 
indefinido e indeterminado, cujo principal objetivo é a própria experimentação, o percurso de 
deriva e a procura pessoal). Esta colagem-processo não tem fim e vive de uma busca permanente 
por entendimentos, tendo por base de trabalho uma relação visual entre as várias partes. 

A colagem, como processo, visa exponenciar uma maneira de trabalhar que dá ênfase  
ao encontro de soluções baseadas num processo intuitivo e sensorial, no “automatismo”,  
e na pesquisa em que o autor tem um papel determinante enquanto executor de uma metodologia 
de procura.

A componente racional deste processo está associada quer à reprodução dos objetos, quer  
à forma pensada como estas colagens/ilustrações se relacionam e se traduzem numa narrativa  
como uma publicação, ou na maneira como estas se percecionam quando comparadas com  
outras obras.

Deambulação e Deriva

A deambulação e a deriva ganham expressão nas sucessivas aproximações, por meio de trabalhos, 
ao que seria o universo da colagem. Experimentaram-se materiais, texturas, cores, referências; 
navegou-se por entre diferentes autores, quer das artes plásticas, quer do design editorial,  
ou pontualmente pela arquitetura, de forma a perceber a multiplicidade de aplicação deste conceito  
no âmbito laboral, valorizando a atitude de procura indeterminada e não a ideia de inércia. [COnCEiTO 

DE DERiva DESEnvOLviDO na página 94]

Procura por uma imagética pessoal

Procuraram-se processos dos quais não se conhecia o fim, por meio de resultados inesperados, 
dando origem a uma procura por uma imagética e uma estética individual que mais tarde se 
percebeu estar em consonância com algumas experiências descritas em Space for Visual Research 
(Noble e Bestley, 2011), no qual alunos são convidados a criar a sua imagética individual.

“O Espaço para a Investigação Visual (Space for Visual Research), foi criado em 2013 na Bauhaus-
University Weimar”, como um laboratório e oficina de pesquisa experimental para novos mundos visuais, 
gráficos e abstratos. A missão deste espaço, é apoiar a necessidade de exploração de novas estéticas e em 
particular dotar os alunos de design da capacidade de criarem as suas próprias imagens individuais. 
Este espaço fornece um conjunto de experiências específicas como ponto de partida, prontas a serem 
questionadas, interpretadas e adaptadas num contexto progressivo, que culmina com a criação por parte do 
aluno das suas próprias experiências.” (Weisbeck e Marashian, 2015) 

Fragmentos 

“Cada elemento é suscetível de se converter num potencial fragmento para a manipulação e 
recontextualização. Pegar pedaços e em seguida juntá-los criando assim uma coisa única, poderia  
associar-se à utilização do A.D.N. na atualidade.” (Colective, 2011)

Esta procura foi também ela uma colagem de fragmentos, um encontro de interesses, uma 
predisposição para olhar e identificar objetos, coisas, papéis, etc. As opções por esta ou aquela coisa 
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“Realiza-a durante 10 anos de ‘fragmentos dos desperdícios diários’ ”. (Wescher, 1976)
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têm a ver quer com as suas características visuais, quer com o facto de despoletarem outras ideias, 
aquando de inesperadas combinações. [vER imagEm // 002]

“Às vezes há que considerar o Cortar e Colar como cortar e juntar. Nas manipulações genéticas, o suporte 
sobre o qual se opera é efémero ou não existe. Os elementos recompõem-se juntando elementos distintos, 
mas compatíveis. É como se ao fazer uma colagem, não precisássemos usar um suporte como pano de fundo, 
sobre o qual se vão colando diferentes fragmentos até construir um novo objeto cuja base seria incorporada 
ao objeto. A imagem em si seria composta como uma unidade, mas feita de diferentes fragmentos, sem uma 
estrutura de base. Um patchwork com uma forma unitária.” (Colective, 2011)

Porquê a colagem? 

Pode-se responder a esta pergunta de uma forma simples: interessou a constante reciclagem  
de materiais e o facto de se partir sempre de algo prévio. Entendeu-se que a colagem poderia 
ser um processo de trabalho no qual não há bloqueios na medida em que surge sempre algo por 
onde começar um trabalho, seja um material, uma figura, um conceito. A ideia de tabua rasa não 
existe aqui, pois parte-se sempre de algo que está para trás – que alguém criou, ou que se pensou, 
tendo como construção a própria relação espaço temporal com o mundo. Contudo, é necessário 
ter presente que para se começar é preciso organizar materiais e preparar as técnicas e o espaço 
de trabalho: aquilo a que se poderia chamar de momento “pré-colagem”, para depois ser possível 
deambular por entre os materiais dispostos sobre o espaço limitado de uma mesa.

Recolha prévia e organização pessoal (ex. Pinterest;	bibliografia)

Aquando do início do trabalho recolheram-se imagens de trabalhos de autores, que se compilaram 
com recurso ao Pinterest [vER anExO 4], assim como se recolheram materiais, livros, publicações 
relacionadas com o tema e que pudessem ser úteis no enquadramento teórico. O processo de recolha 
foi, assim, gradual, ainda que o tratamento teórico da informação recolhida tenha sido posterior.

Dúvidas que foram surgindo 

Ao longo deste trabalho, foram surgindo algumas dúvidas como “o que se acrescenta para além  
de uma abordagem pessoal?” ou “pretende-se validar alguma coisa?”, ou ainda “como se pretende 
fazer essa associação? Trata-se de uma validação de algo?” 

Pois bem, procurou-se começar a delimitar uma identidade visual / uma forma de expressão 
visual surgida em consequência da experimentação e da combinação de distintas técnicas. 
Associou-se a colagem como forma de criação de conteúdos, à metodologia de trabalho de colagem, 
como forma de organizar esses mesmos conteúdos. 

A colagem acabou por expor um mecanismo de procura de uma forma individual de expressão, 
de trabalho: 

1) através de uma exploração visual e investigação com recurso à colagem/ilustração; 
2) por meio da elaboração de uma publicação, que enquadra colagens, exemplificando também 

um processo de pensamento, de investigação; 
3) através da exemplificação de um método de investigação visual, cujo objetivo pode não ser o 

fim em si, mas os inputs que gradualmente vão sendo absorvidos. Aqui não interessa o fim, mas o 
processo.

Sobre os resultados obtidos

Quanto às ilustrações, o processo foi exploratório, deambulatório (mas não inerte), dependendo 
do encontro com determinados materiais, referências, disponibilidade de recursos, etc. Da mesma 
forma que foi um trabalho de sensibilidade e questionamento constante e diário dos resultados 
obtidos (resultado esse conducente ao ato da colagem). A “inovação”, neste caso, e apesar da 
colagem ser um processo já conhecido, prende-se essencialmente com a experimentação, renovação 
e criação de novos artefactos pessoais, com a chegada a resultados satisfatórios, quer sejam eles 
resultantes do processo de trabalho, do processo de limpeza, ou de uma combinação de resultados 
obtidos nas diferentes fases (organização, preparação, experimentação de uma técnica, limpeza dos 
utensílios, ou combinações de várias com recursos a vários processos de reprodução), inclusive da 

// 002 Kurt Schwitters, Merzbau, 

1923-37
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reciclagem de materiais. Esta renovação prende-se ainda com a diferente combinação de técnicas, 
sendo os resultados, na sua maioria resultantes de uma combinação de várias. Por outro lado, este 
processo, tem algo de determinista que reside na prévia concentração e seleção de materiais (ainda 
que novamente aqui vigore um processo sensitivo, deambulatório e fruto das imagens/ideias mentais 
do momento, determinadas pela história pessoal).

Para a execução da publicação foi determinante o conjunto de formações que foram servindo  
de complemento a este projeto: de encadernação, escrita criativa, técnicas de impressão, ilustração 
e publicação. A necessidade de obter recursos próprios fez com que se reaproveitassem recursos 
prévios (fotografias, documentos, imagens…) e através de fotocópias se explorassem ainda mais. 
Nesse sentido, as formações com a ilustradora Karen Lacroix foram bastante úteis na medida em 
que se encontrou uma forma de trabalhar que ia de encontro, como consequência, à metodologia 
que vinha sendo procurada. Esta última assenta na ideia de que de um material pode sempre 
reutilizar-se, quer seja este uma “sobra” de um projeto anterior, ou o próprio trabalho final,  
que pode ser revisto, reutilizado.

Assim sendo, o território entre as ilustrações-colagens e a publicação foi um espaço de 
complementaridade e de proximidade, mais do que dois universos distintos.

Pretendeu-se valorizar a complementaridade entre o universo de criação de conteúdos e 
o universo de edição dos mesmos: uma metodologia de trabalho que aproximasse o universo 
da colagem, criativo e plástico, ao mundo do design editorial – a reciclagem de recursos é uma 
constante e a deriva e experimentação representam uma abordagem comum.

Pode entender-se a colagem como ilustração?

A resposta é afirmativa. Ilustrar ideias e narrativas ou mesmo edições com recurso à colagem 
pensa-se que podem ser formas de enriquecer aquilo que se entende por ilustração. O conceito 
de colagem poderá ser uma forma de ilustração, de pensamento e como tal, de materialização, 
podendo dar forma a narrativas visuais, por exemplo.

OBJETO

O objeto deste trabalho, que se centra no projeto, na procura pessoal por formas de expressão  
e investigação visuais, é o próprio percurso, a recolha, a metodologia, o reutilizar, refazer e otimizar 
os recursos pessoais. Em termos concretos, o objeto deste trabalho materializa-se na criação quer de 
um artefacto editorial (uma publicação de autor, independente), quer na criação de ilustrações- 
-colagens. Aos dois anteriores, o presente RP serve de complemento teórico.

OBJETIVOS 

1) Pretendeu-se validar o processo de colagem como recurso, quer final, quer intermédio para 
outros trabalhos, ou outras áreas, como o design editorial;

2) Pretendeu-se, também, validar a colagem como metodologia de trabalho transversal (paralela  
à ilustração ou ao mundo editorial, ou outros);

3) Pretendeu-se criar ilustrações, que serviram a elaboração de uma componente editorial, 
materializando a ideia de colagem, quer como fim, quer como processo. Esta publicação, construída 
a partir da metodologia prática associada à colagem, partiu do princípio da constante reciclagem  
do processo de produção.

A pertinência desta abordagem centra-se na necessidade de uma redefinição de percursos 
pessoais e profissionais de forma consolidada e ciente da sua forma de pensar/ deambular/ 
concretizar, intrinsecamente relacionados com um meio de expressão: a colagem; e da necessidade 
de criação de uma imagética pessoal associada a uma base de dados da autora.

METODOLOGIA

Através de uma constante aproximação a uma definição, que parte de abordagens segundo  
distintos ângulos, e por meio de uma metodologia de deriva e operativa, procurou-se construir  
um posicionamento.

Quando se criaram ilustrações-colagens numa primeira etapa, recorreu-se a uma exploração 
lúdica, deambulatória, apelidada aqui de deriva, que valorizou o tempo pessoal de procura entre 
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imagens, universos considerados interessantes pelo autor ou por formas de expressão decorrentes  
de técnicas específicas.

Estas ilustrações-colagens estão essencialmente feitas sobre o suporte de papel e foram 
evoluindo segundo uma certa aleatoriedade que dizia respeito ao cruzamento inesperado, diário, 
do autor com distintos materiais, ferramentas, técnicas, recursos. Muitas destas foram em  
parte determinadas com o cruzamento com distintas formações enquadradas intencionalmente 
pela autora no desenvolvimento deste RP, tais como os workshops: “Da escrita criativa ao livro  
de artista”, “Print Preview II”, “Investigação Visual: Ilustração e Design”, “Marmorização de papel”, 
“Cianotipia” ou “Introdução à Ilustração Infantil”. [vER anExO 2] Da mesma forma, estas formações 
foram complementando a construção do projeto de trabalho.

Ilustrações – colagens

As técnicas utilizadas ao longo das mais de 400 experiências realizadas são várias. Foram 
identificadas e descriminadas ao longo de um extenso inventário de todos os trabalhos realizados. 
[vER anExO 1] A eleição de determinada técnica foi mais ou menos aleatória, considerando que era 
influenciadas pelo encontro de um determinado material ou textura. Significa isto que um grande 
grau de incerteza esteve presente, conscientemente.

Contudo, procurou-se que fossem técnicas facilmente aplicáveis em casa, por forma a não 
 incrementar as dificuldades técnicas e de horários na utilização de oficinas, por exemplo. 
[ExEmpLifiCam-SE aLgUmaS DESTaS COm aS fOTOgRafiaS E nOTaS RECOLhiDaS - vER anExO 3]

Publicação

Este trabalho procurou aplicar uma ideia de colagem, que pudesse ser transversal, quer à criação 
dos conteúdos, quer à própria publicação editorial. Nesse sentido, criou-se uma série de conteúdos, 
por meio de uma investigação visual que pudessem ser reutilizados, reaproveitados e reciclados 
para uma publicação. Estes conteúdos são de cariz essencialmente visual, ainda que tenha sido 
necessária a criação de conteúdos literários e escritos. Pretende-se, assim, transmitir o conceito de 
colagem através da colagem, enquanto processo de investigação, enquanto ferramenta e enquanto 
processo de trabalho.

Inventário

Devido ao número elevado de trabalhos e de experiências, e de forma a tornar a procura viável, 
optou-se por fazer um inventário que compilasse imagens de todos os trabalhos, de forma a ter-se 
uma ideia do conjunto. [vER iLUSTRaçõES > invEnTáRiO fOTOgRáfiCO DE TRabaLhOS REaLizaDOS - COnSULTaR página 116] 

Optou-se também por identificar técnicas e materiais utilizados. [vER anExO 1]

Este inventário, dá uma ideia do campo de experimentação e dos universos abordados ao longo 
deste projeto. Aquando deste inventário, recorreu-se à consulta do documento sobre normas  
de inventário (Caetano, 2007), usado no sentido de entender este tipo de registo, ainda que o 
inventário realizado não necessite do mesmo grau de preciosismo e represente mais uma forma de 
organização do autor do que um fim.

ALGUMAS DIFICULDADES EnCOnTRADAS

 > Armazenamento e registo digital de trabalhos manuais

A quantidade significativa de trabalhos tornou difícil o transporte de originais, assim como o seu 
manuseamento, pelo que foi necessário inventariar, digitalmente. Este processo não esteve também 
desprovido de obstáculos, nomeadamente considerando as dimensões da maioria dos trabalhos  
(que ultrapassavam o formato standard A3), tornando a digitalização dos mesmos uma tarefa 
dispendiosa, razão pela qual estes foram fotografados.

 > Espaço de trabalho

Uma das dificuldades encontradas ao longo deste trabalho prendeu-se com a necessidade de 
utilização de espaços amplos por um tempo mais ou menos longo, no qual fosse possível manter 
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tudo acessível. Por isso mesmo, os trabalhos acabaram por ter uma limitação de formato,  
na medida em que o espaço também seria limitado. A sala de jantar e estar acabou por ser esse 
espaço, tendo sido utilizado por um período ininterrupto de pelo menos 5 meses, findo o qual foi 
necessário arrumar tudo e apenar utilizá-lo pontualmente. [vER imagEnS // 003 E // 004]

ExPOSIçãO

Como forma de mostrar uma seleção dos trabalhos de ilustração desenvolvidos ao longo do projeto 
proposto, considerou-se a hipótese de realização de uma exposição cuja realização, apesar de dar 
continuidade ao trabalho apresentado, decorrerá já em data posterior à da entrega deste RP. 

A seleção dos trabalhos pode ser encontrada na publicação Selecta, elemento pertencente ao 
artefacto editorial Ensimesmar, que acompanha este documento escrito.

O propósito desta exposição é mostrar o trabalho desenvolvido, dando notícia de uma forma de 
ilustração e de uma metodologia particular.

 

// 003 Espaço de trabalho

// 004 Espaço de trabalho
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COLAGEM

Muitos diriam que é nesta parte que começa a problemática do trabalho, propriamente 
dita,	ou	pelo	menos	a	revisão	teórica	e	“Estado	da	Arte”.	Preferiu-se	chamar	de	colagem.	 
A	partir	daqui	faz-se	uma	viagem	pelo	universo	em	estudo,	retratando	a	definição	 
do conceito, por meio de distintas aproximações, assim como a sua interpretação  
ao longo da história, através da ajuda de Huerta Wescher.
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APROXIMAÇÃO A UMA DEFINIÇÃO 

Numa primeira abordagem, e partindo como leigos para este trabalho pode-se deduzir que colagem 
dirá respeito ao recurso a um processo de conexão de duas superfícies por meio de uma cola.  
Nesse sentido até se poderia fazer uma incursão sobre o tipo de colas existentes, e o tipo de 
pegamento que fazem entre distintas superfícies. Contudo, e após algumas leituras, rapidamente  
se percebeu que o conceito de colagem poderia ter um potencial muito mais abrangente do que  
a simples limitação e explicação física do fenómeno.

Mais do que o recurso a uma goma arábica, a uma “cola de contacto” (KG, 2016) ou a uma “cola 
líquida” (KG, 2016), por exemplo, a colagem poderá representar uma forma de trabalhar, de pensar, 
de projetar, ultrapassando a mera ideia de técnica.

Numa definição retirada do dicionário, colagem pode dizer respeito “ao ato de colar” (2003-
2016), mas quando utilizada nas artes plásticas diz respeito a uma “obra de composição  
de elementos e texturas heterogéneos colados numa tela” (2003-2016), ou quando usada no âmbito 
da literatura, remete para uma “técnica da pintura vanguardista, depois transferida para outras 
artes, que consiste em produzir um texto com elementos extraídos de outros textos” (2003-2016). 
Destas definições pode-se concluir que a colagem é entendida como junção de coisas e partes, de 
cariz físico ou por meio de reprodução de elementos existentes, como os textos.

Mas existem outras formas de aproximação a este conceito, que chegam de vários quadrantes. 
A colagem pode ser uma forma de expressão pessoal, como se pode constatar no texto de Miguel de 
Carvalho, no qual, de forma lírica e poética, o autor expressa uma ideia de colagem muito pessoal, 
quase dando lugar a um manifesto sobre o que para si significa este conceito:

COLLAGE – aglutinação de ideias no sentido da autodefinição 
“A collage reflecte uma linguagem plural da expressão e da sensibilidade, uma voz recuperada do mar morto 
dos resíduos da modernidade e do que permanece no final lorsque les gens sont de retour à la nuit. Colabora 
com a mesma gramática dos sonhos, tornando-os realidade. Dela resultam objetos frágeis desformatados, 
requerendo aptidões cognitivas que evocam o mundo infantil do jogo, da loucura e do sonho. […] Na minha 
perspectiva, a collage é uma acção imediata, ao passo que o desenho e a pintura são uma reflexão. Poderia 
elaborar desenhos a partir das collages, mas perderiam todo o sentido do acaso e da espontaneidade, do 
momento e da sua objectividade emocional. A collage constitui um impulso de atenção visual perpetuada 
e interrompida pelo instante da eternidade. Não é um capricho da fantasia, mas antes um relâmpago. 
Um clarão aflorado do inconsciente, apresentando-me o que nele existe, sob a alucinação provocada pela 
líbido.” (Carvalho, 2015) [vER imagEm// 009]

Será, pois, aqui, que se pode introduzir a ideia de que a colagem representará um meio de junção 
de referências e de ideias. Ora, esta abordagem encontra abrigo noutros autores, que defendem 
também a colagem como junção de referências, quando aplicado este conceito à arquitetura, por 
exemplo:

“Na verdade, entre os arquitetos somente aquele grande alternador, Le Corbusier, às vezes ouriço e outra 
raposa, mostrou alguma simpatia sobre esse tipo de coisa. Os seus edifícios, mas não os seus planos urbanos, 
estão repletos de resultados de um processo que poderiam ser considerados como mais ou menos equivalente 
aos da colagem. Objetos e episódios são importações intrometidas e, ainda que conservem as limitações da 
sua frente e origem, conseguem também um impacto totalmente novo a partir da alteração de contexto. No 
estúdio Ozenfant, por exemplo, encontramo-nos perante uma massa de ilusões e de referencias que parecem 
todas elas reunidas por meio da colagem.” (Soriano, 2001a)

// 009 Miguel de Carvalho, sem 

título, 2014
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É também da área da arquitetura que chegam algumas aproximações e definições deste 
conceito, que nos se aproximam da definição de colagem como método de representação,  
de produção ou de projeto, como nos comprovam as definições de collagear, associando este 
conceito a uma ação: [vER imagEm // 005]

Collagear 
1. Método de representação de espaços. 
2. Método de produção de espaços. 
3. Ação e efeito de utilizar a técnica da colagem para originar ou imaginar um espaço 
 ou um objeto arquitetónico. Substituto dos sketches, do esboço ou das maquetas de trabalho. 
(Soriano, 2001a)

Collagear  
É sobrepor intencionalmente e em simultâneo não coerentemente. 
1. Método de representação: sobrepondo imagens. 
2. Método de produção: sobrepondo “capturas” 
3. Método de projetar: sobrepondo programas e acontecimentos.  
(Soriano e Gausa, 2001)

Também da área arquitetónica aparece outro entendimento deste conceito; trata-se da colagem 
como junção de ideias e de hipóteses, associada à ideia de espaço pessoal e multifacetado, baseado 
em diferentes entendimentos, necessariamente dependentes de quem a imagina:

Deste conjunto de reflexões surge uma colagem, uma espécie de casa formada por distintas ideias ou 
hipóteses que, inevitavelmente, não cabem numa só casa. Esta casa colagem somente cabe na cabeça de 
quem a imagina, e construí-la seria necessariamente construir apenas uma parte desses argumentos. 
(Monteys e Fuentes, 2003)

Já José Ballesteros, através da interpretação de um texto literário, propõe uma abordagem  
à colagem, considerada como forma de organização e estruturação de um tempo mental associado  
à emoção. A colagem será então um meio de recordação de uma emoção, intrinsecamente  
ligada à ideia de fragmentação. Desta maneira, associa-se a colagem a uma forma de apreensão  
da realidade vivida/sentida/sensível, pessoal. (Ballesteros, 2008)

Heller e Anderson, por sua vez, quando falam de colagem, associam-na ao design gráfico  
e à ideia de justaposição, mas também de jogo ou de adaptabilidade a todos. [vER imagEm// 006]

“Colagem. Criação de Puzzles de Design Gráfico. Cortar e costurar pedaços de papel para criar imagens é 
uma atividade de jardim de infância. É também um método comprovado de experimentação das relações 
formais na arte e no design e pode ser implementado por qualquer pessoa seja ela artista ou não. Os 
designers conhecem este método como uma forma de geração de justaposições de acasos “ felizes”, que 
através de uma composição alquímica produzem gráficos com muita força.” (Heller e Andersen, 2016)

Destas breves aproximações a este conceito, pode-se compreender que os entendimentos poderão 
ser muito diversos, mas andarão na maioria das vezes associados a perceções e relações subjetivas 
com as coisas, objetos ou ideias.

CONTRIBUTOS DA HISTÓRIA

SURGIMENTO DA TERMINOLOGIA

“A colagem é o termo mais antigo e mais reconhecido para designar a pratica de apropriação e 
recombinação material previamente existente num novo trabalho. A palavra colagem, de origem francesa 
que significa “colar”, entrou no inicio do seculo 20 no léxico das produções artísticas e criação de conteúdos 
quando foi usada para identificar práticas nas artes visuais.” (Gunkel, 2016)

O aparecimento do termo colagem remonta a 1912 e é atribuído a Picasso e Braque pela utilização 
dos seus papiers collés nos respetivos quadros.

// 005 Ilustração do conceito de 

‘collagear’

// 006 Paul Rand, Publicidade 

para a companhia de papel de new 

York e Pennsylvania, 1960
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Aquando do surgimento da terminologia, a colagem era entendida como técnica e como ideia 
de incorporação de algo pré-fabricado, não necessariamente colado. [vER imagEm // 007]

“Quando Picasso e Braque, por volta de 1911 começam a juntar pedaços de papel nos seus desenhos,  
e quando o próprio Picasso em 1912 insere um pedaço de rede de uma cadeira num quadro, estavam  
a inventar um dos procedimentos técnicos que caracterizam de uma maneira radical a arte do  
século XX.” (Casamada, 1976) 

Mesmo nos antecedentes à ideia cubista de colagem (Casamada, 1976), estaria subjacente a ideia de 
incorporação de outros objetos pré-fabricados:

“Apesar de receber o nome da cola que é usado para colar, não é a cola o fundamental desta técnica - 
recordemos que os primeiros papiers collés eram fixados com alfinetes -, mas sim a ideia de incorporar  
algo ‘pré-fabricado’, algo que, como diria Braque, constituía uma certeza no meio de uma obra em que  
todo o resto é figurado, representado ou sugerido.” (Casamada, 1976)

Brandon Taylor, esclarece que o termo colagem deriva do termo francês coller, que significa 
literalmente ‘colar’ ou ‘furar’ (Taylor, 2004). Taylor continua e explica que no idioma francês do 
século 19, recorria-se muito a termos como “as orelhas estarem coladas à porta”, “olhos presos 
às mulheres”, “os preguiçosos terem os rabos presos aos assentos”, ou os “alunos ficarem colados 
(collés) aos seus livros”. Esclarece também que estar colado (collé) a uma mulher seria estar casado 
com ela ou, no início do século XX, estar com ela ‘em pecado’. (Taylor, 2004)

Acrescenta também que o sentido quotidiano de papier collé, termo utilizado por Braque, 
apenas passou a ter um significado de “papéis impregnados de cola para evitar que a absorção  
da humidade” (Taylor, 2004) com a utilização de papéis de parede e que só nos anos 30 ou 40  
o termo papier collé adquiriu o sentido artístico de composição “feita com diferentes materiais  
mas principalmente papéis colados” (Taylor, 2004).

Já David Gunkel, associa o desenvolvimento da ideia cubista de colagem com a ideia de cut  
and paste, termo popular associado, atualmente, quer à colagem, quer ao universo digital.

“Os primeiros trabalhos reconhecidos como colagem foram atribuídos a Pablo Picasso e aos cubistas George 
Braque e Juan Gris, que começaram a experimentar com esta técnica em 1912 (Poggi 1992) através da 
colagem de vários objetos encontrados (sobras de papel, pedaços de corda pedaços de tecido) na superfície 
das suas pinturas. Por esta razão chama-se à colagem corta e cola (cut and paste). Este termo extrapolou-
se para o domínio computacional com a opção “cut and past” do menu “edit” das mais diversas aplicações 
informáticas como Ms Word ou Adobe Photoshop.” (Gunkel, 2016)

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE COLAGEM

Ao olharmos para a história da colagem, podemos perceber diversos entendimentos, associados  
a distintos autores, como se verá, que atravessam várias décadas. Pela extensa identificação  
de autores, recolha de obras associadas e organização por movimentos, cobrindo o espaço mundial, 
seguiu-se a proposta de leitura da História del Collage feita por Huerta Wescher (HW) até  
aos anos 70 (data de publicação do livro) e que aqui se dará notícia. A partir dessa data, recorre-se  
a distintos autores de forma a complementar essa lacuna temporal. 

Apesar dos términos dos movimentos artísticos não terem sempre fins claramente definidos, 
têm pelo menos inícios mais ou menos delineados, [vER imagEm // 008] a partir dos quais começam  
a surgir como ‘forças’ que podem contaminar artistas e movimentos à sua volta, como se percebeu 
da leitura da História da Colagem de HW.

Precursores  

[do ocidente ao oriente]

Segundo HW, antes do surgimento da ideia cubista de colagem, havia alguns antecedentes que 
poderiam estar na origem do seu desenvolvimento:

“Podemos constatar que a colagem, a composição e o quadro com materiais, têm incontáveis precursores  
no século passado, dos quais apenas uma pequena parte se pode relacionar com o que se cria na atualidade. 

// 008 Alfred H. Barr, Jr..Capa para 

catalogo da exposição Cubismo e 

Arte Abstrata, com cronologia da 

historia do modernismo. new York: 

The Museum of Modern Art, 1936.

// 007 naturaleza muerta con silla 

de rejilla, Pablo Picasso, 1912
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Todos estes trabalhos acabam por ser produtos da arte manual popular ou de aficionados, paralelos  
aos desenvolvimentos artísticos sem neles interferir. Será no século XX que a colagem nas mãos de artistas 
criativos se transforma num novo meio de expressão, válido, que contribuiu para impressionar o resto  
do nosso tempo.” (Wescher, 1976) 

HW (Wescher, 1976) encontra alguns precursores da colagem, desde o século XII, como os 
calígrafos japoneses que colariam papéis coloridos aos seus trabalhos. Já a partir do século XV-XVI 
destaca o recurso aos recortes de papel na arte dos livros persas, e posteriormente na Turquia. 
Ainda no século XVI refere os recortadores de flores de Constantinopla. No ocidente, já no século 
XVII, destaca os recortes de papel de pergaminho e obras de genealogia e realça a importância 
do recorte com tesoura na Holanda. Refere-nos também que será por esta altura que surgem 
vários “quadros feitos de diversos materiais com várias técnicas de colagem” (Wescher, 1976). 
Ainda segundo HW, no século XVII, herdando o passado bizantino, na arte russa encontram-se 
revestimentos de ícones, muito associados à arte eclesiástica e monástica que tendencialmente se 
terá tornado, mas rica quanto mais associada à arte popular. Já no ocidente, HW dá-nos o exemplo 
das igrejas barrocas, dos livros de orações, por exemplo, entre outros.  
A partir do século XIX, são já várias as referencias que nos apresenta, desde quadros, selos, adesivos 
comerciais, biombos, etc. Sugere-nos HW que nesse século começam também a aparecer os 
primeiros cartazes ou composições fotográficas.

Em suma, pode-se perceber, através das reflexões de HW (Wescher, 1976), que desde a Idade 
Média, até ao final do século XIX, vários são os percursores da colagem. As referências provêm 
de distintas fontes e locais geográficos, destacando-se o trabalho de recorte e colagem de papéis 
e posteriormente de todo o tipo de materiais, associados, quer a artífices, quer a elementos 
comerciais, a artistas, à arte popular ou à fotografia. O cariz destas referências também altera entre 
o decorativo (nas luxuosas encadernações de livros), o religioso (nas figuras icónicas), o político 
(nos casos da propaganda ou de postais), a título de exemplo (Wescher, 1976).

A colagem no Cubismo, futurismo e expressionismo  

[origem,	influências	e	repercussões]

“No início do século XX, os pintores mais progressistas da Europa começaram a preocupar-se menos 
em criar uma ilusão de profundidade e volume nas suas obras. Interessavam-se cada vez mais pelas 
alternativas à tradição ocidental – a arte africana, por exemplo, desafiava as noções de beleza e 
naturalismo da arte do Ocidente. Jogando com a representação de objectos e do espaço, o Cubismo  
rompeu com essas convenções. […] No período de 1907-1909, por vezes, chamado o período “máscaras 
negras”, Picasso e Braque desafiaram a tradição ocidental de beleza representando o tema por meio de 
formas prismáticas. Foi isso que deu origem ao termo “cubista”, atribuído por Louis Vauxelles”.  
(Graham-Dixon, 2009)

O início da colagem e recurso a este termo especifico no espaço artístico terá sido motivado  
por autores como Pablo Picasso [vER imagEm // 010], Georges Braque [vER imagEm // 011] e Juan Gris.  
[vER imagEm // 012]

HW especifica e esclarece que a primeira colagem de um elemento num quadro cubista terá sido 
um pedaço de tela, em Picasso, de princípios de 1912; já de Braque, e reportando a 1910, dá notícia 
de “letras e figuras”. Refere ainda que “estes elementos reais mostram que os cubistas pensavam 
incorporar na sua pintura objetos da vida quotidiana segundo uma nova forma” (Wescher, 1976). 
Ao longo do seu livro explica, também, a gradual complexidade dos primeiros trabalhos cubistas, 
derivados da procura por novas formas e texturas, que seriam tanto mais ricas quanto mais 
associadas aos materiais em si, o que originaria uma procura de motivos, objetos e coisas, assim 
como de composições. Por outro lado, reforça a ideia da prosperidade da colagem como um espaço 
de experimentação entre os amigos francês e espanhol, Braque e Picasso, e aos quais se  
terá juntado Juan Gris. Em comum, teriam exporem as suas colagens em Paris, sendo que desde 
aí terão “despertado o interesse em cubistas dos círculos próximos e afastados” (Wescher, 1976), 
como Albert Gleizes, Louis Marcoussis, André Derain, Alfred Reth, Diego Rivera, ou de artistas 
soviéticos como Paul Kotlarevsky, Serge Férat, Sonia Delaunay-Terk ou Aleksandr Archipenko. 
Terão ainda influenciado Henri Laurens, Fernand Léger, Marthe Donas, Georges Valmier, 
Léon Tutundjian, David Kakabadzé, Linka Prochazkowa, Otto Gutfreund, Emil Filla, Antonin 
Prochazka, Vilhelm Lundström, Gösta Adrian Nilsson ou GAN, cujas abordagens e especificidades 
HW vai esclarecendo em paralelo com a história de cada um ao longo da narrativa.

Desta época, pode-se identificar, desde as leituras anteriores, a diversidade de materiais 

// 010 Pablo Picasso, ‘Garrafa 

de Vieux Marc, Vidro, Guitarra e 

Jornal’, 1913

// 011 Georges Braque, ‘Vaso, 

botella y periodico’, 1913-14

// 012 Juan Gris, “Glass, Cup And 

Bottle”
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utilizados, tais como: letras, figuras, anúncios, recortados com tesoura, instrumentos musicais, 
pacotes de tabaco, desenhos, cartões de visita, rótulos de garrafas, caixas de fósforos, restos  
de tela, reproduções de quadros, etc. Na sua essência motivos de origem quotidiana, que originam  
o paralelismo entre “ousadas improvisações, composições pensadas ou estudos acessórios” 
(Wescher, 1976).

Na relação com os livros e com o mundo editorial, Sonia Delauney-Terk que “adorna livros da 
sua biblioteca com capas coladas” (Wescher, 1976) [vER imagEm // 013], estará associada à revista Der 
Sturm [vER imagEm // 014], em 1913, na qual são incorporadas colagens. Autores que também estão 
associados ao universo da colagem, estariam também associados às Soirées de Paris, por exemplo. 
HW dá ainda notícia de Ismael de La Serna que ilustra o livro de Federico García Lorca. 

No cubismo, em termos visuais, a colagem permitiu “uma composição livre, independente do 
tema, e manifestava a realidade da pintura como um objeto bidimensional. A textura dos elementos 
da collage podia significar objetos” (Meggs e Purvis, 2009). Ora, se “as invenções visuais [cubistas] 
serviram de experiências catalisadoras que impulsionaram a arte e o design até à abstração 
geométrica e até novas atitudes relativamente ao espaço pictórico” (Meggs e Purvis, 2009), a 
colagem terá feito parte deste processo.

Futurismo: 

“No manifesto do que foi um dos mais polémicos e agressivos movimentos vanguardistas, impresso na capa 
do jornal francês Le Figaro em 1909, Filippo Marinetti glorificava a tecnologia, a velocidade, o dinamismo 
e a guerra. O seu apelo às armas, baseado em Arte+Acção+Vida=Futurismo, atraiu um núcleo de pintores 
entre os quais se encontravam Boccioni, Balla, Severini, Carra e Russolo. Inspirados pelas ideias do filósofo 
francês Henri Bergson, viam o dinamismo como a força motriz por detrás de tudo.” (Graham-Dixon, 2009)

HW relata, já sobre o futurismo, que foram vários os autores que subscreveram o “Primeiro 
Manifesto de Pintura Futurista” e que realizaram colagens (Umberto Boccioni, Balla, Severini, 
Carrà e Russolo), tendo influenciado muitos outros artistas. De uma maneira geral, e segundo  
HW, os artistas que foram subscrevendo o manifesto iam-se conhecendo entre si, assim como  
às práticas de colagem cubistas por meio do contacto com Braque (ou outros artistas cubistas,  
em Paris) como terá sido o caso de Boccioni, Severini ou Soffici, por exemplo, ou com suas obras. 
Deste contacto resultava alguma influência dos cubistas sobre os futuristas e contaminação  
entre ambos, mas também surgem diferenças originadoras de discussões entre eles, como refere 
HW (Wescher, 1976). 

A experiência e recurso a novos materiais terá sido uma procura comum a estes vários autores, 
sendo nesta altura que se sente a influência de Marinetti e das experiências com tipografia [vER 

imagEnS // 015 E // 016], através de “montagens tipográficas de palavras, figuras e sons”, (Wescher, 
1976). Além destes, destaca-se o recurso papéis colados, a lantejoulas, caras fragmentadas, os efeitos 
óticos que pretendem transmitir ruído e som, páginas de jornal, assim como a novos materiais 
como “toda a classe de metais, substancias luminosas e líquidos químicos transparentes”, (Wescher, 
1976), por exemplo.

Nas composições futuristas salienta-se o “entusiasmo bélico futurista” (Wescher, 1976), comum  
a vários autores e originador de grande movimento e dinamismo nas composições e ritmos. 
“Principalmente, há que reter que os papéis colados e os textos escritos acrescentaram à pintura futurista 
um elemento atual, realista, que os papiers-collés franceses não possuem. Enquanto que nestes os jornais, 
etiquetas e inscrições não pretendem senão a ressonância da realidade quotidiana no mundo das formas 
abstratas, aos quadros correspondem a um papel ativo e propagandístico. É característico que andem 
paralelos à atmosfera bélica patriótica. Los futuristas explicam que os ideais de revolta e heroísmo que 
proferirem deste um início, se materializam com a guerra e, consequência, adaptam-se os meios de 
representação.” (Wescher, 1976)

Deste movimento, HW refere ainda os contributos de Carlo Carrà [vER imagEm // 017], Giacomo Balla 
[vER imagEm // 020], Enrico Prampolini, Fortunato Depero [vER imagEm // 018], Rougena Zadkowa, Mario 
Sironi ou das exposições e publicações em que figuravam. Ora, terá sido precisamente através de 
uma exposição que o futurismo entra em Florença (Wescher, 1976), em 1913, tendo cativado artistas 
como Antonio Marasco, Ottone Rosai, Neri Nannetti, Achille Lega, Emilio Notte, Primo Conti, 
Mario Nannini ou Emilio Pettoruti que vão utilizando “intermitentemente, elementos de colagem 
nos seus quadros” (Wescher, 1976).

// 013 Sonia Delaunay-Terk, 

Colagem na encadernação do livro 

Les Pâques, de Blaise Cendrars, 1913

// 014 Trabalho de Sonia 

Delaunay-Terk ou Robert Delaunay 

(ou dos dois), publicado na revista 

Der Sturm, volume 13, número 3, a 5 

de Março de 1922

// 016 Filippo Marinetti, 

«Montagne + Vallate + Strade x 

Joffre», 1915

// 015 Filippo Marinetti, «Une 

assemblée tumultueuse», 1919

// 017 Carlo Carrà, Manifestação 

intervencionista, 1914 (Colagem 

sobre cartão)

// 018 Fortunato Depero, Depero 

Futurista, 1913-1927

// 020 Giacomo Balla, Colagem 

para Marinetti, 1915
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Após a Primeira Grande Guerra, terá surgido a segunda fase futurista, com um novo centro 
em Roma (Wescher, 1976) e com destaque na fotomontagem. Para ela terão contribuído Balla [vER 

imagEm // 020], Prampolini y Depero [vER imagEm // 018 E // 019], aos quais se juntam os estudantes de 
arquitetura Ivo Pannaggi e Virgilio Paladini, que terão realizado algumas montagens- fotográficas, 
recorrendo a fotografias e películas. HW refere também, em sequência, Paolo Munari, que faz capas 
de livros com montagens fotográficas (Wescher, 1976). Paralelamente, em Turín, surge um outro 
grupo, que dará primazia aos materiais (Wescher, 1976), como mapas, madeira, tabuleiros de xadrez 
e cartas, papéis que imitam madeira, instrumentos, cartão ondulado, etiquetas, páginas de revistas, 
papéis de seda (Wescher, 1976), ou que executam cerâmica ou escultura, com recurso à colagem. 
Os motivos são por exemplo fantásticos e geométricos. Devido às diferentes proveniências, Farfa, 
Nikolai Diulgherov, Pippo Oriano ou Mimo Rosso, terão distintas influências.

Do campo editorial, retenha-se a fundação da revista Lacerba, [vER imagEm // 021] que será “até  
ao seu último número de maio de 1915 […] o órgão mais importante do futurismo” (Wescher, 1976), 
ou a revista Noi (1917), assim como os diversos manifestos.

A nível visual, o futurismo proporcionou uma alteração significativa de ritmos, composição, 
motivado pela quebra de relação com o passado, pela força bélica e pela velocidade. Se “desde 
que Gutenberg inventou os tipos móveis, a maioria dos desenhos gráficos usavam uma estrutura 
horizontal e vertical vigorosa” (Meggs e Purvis, 2009), os futuristas procuraram romper com essa 
tradição e “animaram as suas páginas com uma composição dinâmica e não linear” (Meggs e 
Purvis, 2009). Com tudo isto, os futuristas “começaram a publicação de manifestos, experiências 
tipográficas e artifícios publicitários” (Meggs e Purvis, 2009), nos quais a colagem manteve um 
papel presente.

Em tempo de expressionismo:

“Na Alemanha, até final da Primeira guerra mundial, a colagem desempenha um papel fugaz. Os poucos 
artistas que a praticam partem de premissas distintas e só em parte podem ser agrupados segundo o nome 
comum do expressionismo.” (Wescher, 1976)

HW destaca Hilla Von Rebay, Gabriele Münter, Nell Walter, Paul Busch ou Lasar Segall. Hilla 
Rebay desconheceria as obras dos cubistas e futuristas e ter-se-á interessado pelo contraste 
 entre figura-fundo (Wescher, 1976). Rebay, Münter e Walter vão encontrando referências em 
distintas obras de arte. Servirá a colagem, por exemplo, para expressar conteúdos emocionais,  
para enriquecer texturas, ou simplesmente como técnica.

Rússia e a colagem  

[livros,	desenho	de	decorações,	trajes,	revolução,	cenografia,	cartazes,	fotografia]

“A evolução da técnica de colagem na Rússia pode-se reconstruir fundamentalmente a partir de relatos  
de artistas russos emigrados, já que os catálogos e revistas da época ou desapareceram, ou são inacessíveis. 
Dessas fontes deduz-se que na Rússia começou cedo e se praticou muito.” (Wescher, 1976)

Aparentemente, na Rússia, a colagem terá sido introduzida por meio das colagens em publicações 
de jovens poetas, em 1912 (Wescher, 1976), nas quais havia uma estreita ligação aos pintores que 
nelas colaboravam:

“Para tornar as edições mais baratas, encadernam de forma rústica as folhas soltas, formando pequenos 
volumes. Para a impressão utilizam papéis de embrulho e de cor; ocasionalmente imprime-se sobre papel 
pintado. Os amigos dos artistas ilustram as páginas de texto e adornam as capas com colagens de papéis 
coloridos que atraem a atenção” (Wescher, 1976). [vER imagEm // 023]

HW, neste contexto, salienta os “poetas Chlebnikov, Krutchenic, Maiakovsky, [vER imagEm // 022 E // 

033] Asseiev” (Wescher, 1976) e os pintores “Rosanova, Gontscharova, Malevitch, Popova, Burlyuk, 
entre outros” (Wescher, 1976). Chlebnikov, por exemplo, terá conhecido na Rússia Marinetti, em 
1910 (Wescher, 1976) e tomado contacto com o seu manifesto. Essa questão terá tido consequências 
que serão a adoção de uma forma de ação que, segundo HW irá além do futurismo, e que adota a 
liberdade poética, a livre estruturação das páginas e da tipografia. A colagem terá estado, assim, 
presente nas publicações destes artistas.

// 018 Fortunato Depero, Depero 

Futurista, 1913-1927

// 019 Fortunato Depero, Arranha-

céus, 1929 (montagem tipográfica)

// 020 Giacomo Balla, Colagem 

para Marinetti, 1915

// 021 Jornal italiano futurista 

“Lacerba”, de 15 de Julho de 1914

// 023 Varvara Stepanova 

- Ilustração para o livro de 

Kruchenykh, “Gly gly”, 1919

// 022 Aleksandr Rodchenko, 

Mayakovvsky’s Pro Eto (it), 1923

// 033 El Lissitzky, páginas de Para 

a voz de Mayakovsky, 1923
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HW dá também notícia da repercussão da colagem na decoração e desenho de trajes. 
Exemplifica com a criação de vestimentas para figurinos e máscaras, ou para coreografias  
ou alta costura, ou ainda para cenários por artistas como Natalia Gontscharova [vER imagEm // 024], 
Aleksandr Sacharov ou Aristarc Lentulov (Wescher, 1976). HW dá também a ideia das referências 
cubistas na Rússia por meio da influencia dos pintores nas coleções privadas, das trocas culturais 
entre a Europa e a Rússia, através de viagens de artistas, ou dos convites de Marinetti para dar 
conferências em Moscovo, e consequentemente, influencia nas colagens de autores russos, como 
Aleksandra Exter ou Liubov Popova (Wescher, 1976). 

Apesar das referências que futuristas e cubistas possam ser para os artistas russos, Kasimir 
Malevich, [vER imagEm // 025] por exemplo, terá definido um estilo próprio, em 1913, como  
“realista Zaum”, que defendia o “livre arbítrio do artista” (Wescher, 1976). Este realizou algumas 
colagens, segundo esta ideia, em que terá utilizado elementos fragmentados, como imagens, 
texto impresso, um bordado, figuras, números, um termómetro [vER imagEm // 026], etc. (Wescher, 
1976) Terá também estado na origem da abstração da arte suprematista. Um outro artista que 
desempenhará um papel decisivo será Vladimir Tatlin [vER imagEm // 027], o qual recorrerá a materiais 
correntes (Wescher, 1976), muitas das vezes velhos, como madeira, metal, papel, vidro, estuque ou 
ligas metálicas, pedaços de cristal, procurando “salientar o poder expressivo do material” (Wescher, 
1976), nestes “relevos pictóricos”.

HW fala-nos também de Mijal Larionov e do casal Xenia Boguslavskaia e Ivan Puni, que 
também desenvolveu colagens, e que tendo estado em contacto com o ambiente francês,  
organizaria uma exposição (0,10) em 1915 na qual dedicaria uma sala aos relevos de Tatlin e outra 
aos quadros suprematistas de Malevitch. [vER imagEm // 031] Relatam a importância dos materiais 
banais e sem valor no contexto artístico, quer em Paris, quer na Rússia, pela mesma altura. 
(Wescher, 1976)

Da Rússia 

[ecos de uma revolução]

“Quando a Revolução Russa teve lugar em 1917, uma guarda avançada de artistas progressistas  
dispôs-se a participar na construção de uma sociedade comunista. Tal tarefa requeria uma linguagem  
nova que englobasse os ideais da revolução – essa linguagem foi o Construtivismo.” (Graham-Dixon, 2009)

Com esta revolução, seria necessária uma resposta em termos de volume de trabalho (cartazes  
e murais diários), de linguagem (propagandística, em parte motivada pela ROSTA, Agência  
de Telégrafos Russa) e associada a distintos suportes (janelas de lojas vazias, paredes de fábricas, 
cantinas militares), o que mobilizou muitos artistas a participarem nesta causa” (Wescher, 1976). 
Entre eles estarão Maiakovsky, Lebedev, Natan Altman [vER imagEm // 028], Xenia Boguslvskaia, 
Mansourov, Yurij Annenkov, David Sterenberg, J.M. Rybak ou Mark Chagall [vER imagEm // 029]. 
Fizeram decorações, cartazes de propaganda, desenham trajes, cenários, capas de livros, selos, etc. 
A colagem foi utilizada em cartazes de propaganda, na cenografia por meio de recurso a distintos 
materiais, nos prospetos, em reproduções de artistas, por exemplo (Wescher, 1976).

Construtivismo 

[a arte ao serviço da ideologia]

“Pode dizer-se que o Construtivismo remonta à visita de Vladimir Tatlin ao estúdio de Picasso em Paris  
no início de 1914. Tatlin transformou os planos cromáticos do cubismo que lá viu em “materiais reais  
no espaço real”. Começou por criar “relevos pintados” montados na parede: quanto à forma eram quadros, 
mas utilizavam metal, arame e madeira que se projectavam da superfície.” (Graham-Dixon, 2009)

Neste campo, HW dá-nos notícia de alguns autores como são os casos de El Lissitzky [vER imagEnS 

// 033 E // 030] , Anton Pevsner, Naum Gabo ou Paul Mansourov, referenciando também outros 
como Malevitch, Tatlin, Chagall ou Rodschenko [vER imagEm // 022], (Wescher, 1976) visto muitos 
deles trabalharam juntos em alguns momentos, tendo-se influenciado. De El Lissitzky destaca-se 
o pluralismo de quem estudou arquitetura e construção de máquinas, ilustrou livros infantis, mas 
também contribui para a “renovação e emprego publicitário” da tipografia de forma mais expressiva 
(Wescher, 1976). [vER imagEm // 032] El Lissitzky também contribuirá para o desenvolvimento da 

// 024 natalia Gontscharova, 

Estudo de traje para um anjo 

para“Liturgy”, 1915 

// 025 Kasimir Malevich, Woman 

at a Poster Column, 1914, Stedelijk 

Museum, Amsterdam

// 026 Kasimir Malevich, Soldier 

Of The First Division, 1914

// 027 Vladimir Tatlin, Painterly 

Relief, 1913-14

// 028 natan Altma, cartaz de 

propaganda com colagem, 1923

// 029 Marc Chagall, Collage, 1921

// 031 Sala “Suprematista” de 

Malevich, na exposição de 1915 (0,10)

// 022 Aleksandr Rodschenko, 

Mayakovsky’s pro eto, 1923

// 032 El Lissitzky, Publicidade 

para a Pelikan, 1929

// 030 El Lissitzky, Desenho para a 

exposição de Pressa, 1928

// 033 El Lissitzky, páginas de Para 

a voz de Mayakovsky, 1923
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colagem devido aos seus quadros Proun, nos quais valoriza os materiais, recorre a distintas técnicas 
e trabalha questões de espacialidade (Wescher, 1976). Será também uma colagem que escolherá  
para a capa do catálogo da Primeira Exposição de Arte Soviética, que data de 1922 (Wescher, 1976). 
HW relata-nos ainda distintos trabalhos a que terá recorrido à colagem, e nas quais chega a 
incorporar a imagem de Tatlin. 

Desta época, salienta-se a experimentação associada a artistas que estão ligados a diferentes 
instituições artísticas, nomeadamente pelo recurso a novos materiais como materiais cinéticos, 
líquidos, ceras, etc., associados por vezes a relevos-colagem ou assemblagens (Wescher, 1976).

[a colagem e o editorial]

Nos anos 20, apesar dos artistas de Moscovo se encontrarem divididos relativamente ao “sentido  
e objecto da arte” (Wescher, 1976), salientando-se os caminhos associados ao teatro, livros e 
propaganda, “a colagem e a montagem encontram novas formas e aplicações” (Wescher, 1976).

Serão realizadas decorações para cenários em colagem recorrendo, por exemplo tiras de papel, 
texturas, papeis salpicados, lixa, fotografias, etc.

“A colagem encontra o seu autêntico terreno no campo editorial, na apresentação moderna de livros 
e revisas, para o qual contribui sobre tudo El Lissitzky. A primeira experiência de fusão óptica entre 
ilustração e texto, é efectuada em 1920 no livro infantil Dois quadrados [vER imagEm // 034], que se publica  
em Berlim em 1922. Ali lança no mesmo ano, com Ilya Ehrenburg, a revista Vieschtch (Objeto) […].  
A revista tem uma paginação expressiva, na qual texto e ilustrações estão organizados em colunas  
de distintos tipos e tamanhos. De forma parecida […] compõe a capa de Seis narrações com final simples  
[...] para as quais realiza colagens” (Wescher, 1976).

El Lissitzky também efetuou experiências fotográficas [vER imagEm // 035], uma das quais será capa 
de Apontamentos de um poeta, de Ilya Selvinsky (Wescher, 1976). Aliás, as montagens serão 
recorrentes para representar exposições soviéticas dentro e fora do país: realizará composições 
fotográficas em espaços, capas de catálogos ou decorações de espaços [vER imagEm // 030].

Paralelamente, autores como Led Kulechov [vER imagEm // 141], Dziga Vertov [vER imagEm // 037]  

ou Aleksandr Rodchenko trabalham a montagem cinematográfica ou a técnica da montagem  
de películas. Kulechov relaciona distintas imagens entre si e desenvolve, com Rodschenko,  
a técnica de Vertov, que trabalha as sequencias dinâmicas e rítmicas (Wescher, 1976).  
[vER imagEm // 036]

Rotschenko também terá trabalhado “tipograficamente a revista Kino-Fot (Cine-Foto), na qual 
publicava colagens compostos unicamente por bandas de textos e recortes de jornal.” (Wescher, 
1976). Terá também concretizado ilustrações-montagens, fotograficamente, e a partir  
de 1923 começa a incorporá-las em capas de livros e de diversas revistas, acabando por simplificar 
as composições. (Wescher, 1976) Trabalha também com a sua esposa Varvara Stepanova que 
também trabalha na área editorial e realiza ilustrações-colagens.

HW também salienta o trabalho de artistas como Gustav Klutsis [vER imagEm // 039 E // 038], 
David e R. Sterenberg ou A. Shitomirskij, na composição de capas de livros e de revistas  
e da realização de montagens fotográficas, as quais seriam de grande importância para a atividade 
propagandística soviética .

Dadaísmo  

[Duchamp e as repercussões em terras distintas]

“O Dada surge em 1916 em Zurique, onde Hugo Ball, um actor, músico produtor teatral e dramaturgo 
alemão, organizava sessões no pequeno Cabaret Voltaire. Não tardou a atrair outros artistas emigrados, 
como Hans Arp, Tristan Tzara, Marcel Janco e Richard Huelsenbeck. Escolheram o nome Dada – termo 
francês infantil para “cavalo” – ao acaso, num dicionário francês-alemão.  
Os dadaístas rejeitavam as velhas estruturas artísticas e propunham-se escandalizar o público. 
Compunham, imprimiam e declamavam poemas e canções inconsequentes e produziam imagens  
e objectos destinados a chocar o observador. Mais do que um qualquer movimento artístico  
anterior, o Dada repudiava as instituições.  
Quando a guerra terminou, o espírito Dada depressa se espalhou a Colónia, Berlim e Hanôver. Acabou  
por florescer em Paris, onde estava Marcel Duchamp e onde Man Ray se tinha fixado, vindo de Nova 
Iorque.” (Graham-Dixon, 2009) 

// 034 El Lissitzky, Dois 

quadrados, 1922

// 035 El Lissitzky, Fotomontagem 

para Wolkenbugel, 1925

// 036 Alexander Rodchenko, 

Cinema Eye poster, 1924

// 037 Dziga Vertov, «Man with a 

Movie Camera», 1929

// 039 Gustav Klutsis, Projeto para 

um cartão postal, 1928

// 038 Gustav Klutsis, O trabalho 

é uma questão de honra, 1931

// 141 Experimentos - Efeito 

Kuleshov
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Já antes da Guerra, e como nos refere HW, houve artistas que gradualmente foram rompendo com 
o cubismo e com as “formas de arte baseadas em regras e conceitos estéticos académicos”. 
(Wescher, 1976) Neste grupo, além do já citado Malevitch que terá seguido uma forma de expressão 
abstrata mais pessoal (suprematismo), ir-se-ão destacar Marcel Duchamp [vER imagEm // 040 E // 041], 
Man Ray [vER imagEm // 043], Francis Picabia [vER imagEm // 044 E // 045] ou Jean Crotti. Destes últimos, 
todos estão relacionados com Duchamp, que terá ido muito além dos procedimentos associados à 
colagem, através dos seus ready-mades [vER imagEm // 042], que seriam objetos eleitos dependentes de 
certa casualidade, e aos quais irá alterar o sentido estabelecido, provocando o espectador (Wescher, 
1976). Além desta prática, terá realizado várias colagens, que envolviam distintos materiais e cujos 
motivos abstratos também incorporariam aspetos mecânicos, fantásticos, assim como sentidos de 
“ironia, racionalismo e perspicácia” (Wescher, 1976).

Adepto da arte abstrata, e opositor à “rigidez do cubismo” (Wescher, 1976), seria também 
Francis Picabia, que se dedicou à criação de diversos desenhos aos quais associou “títulos e textos 
desconcertantes”, e a “composições mecânicas” (Wescher, 1976). Sob influencia dos anteriores 
estaria também Crotti. Já Man Ray, terá realizado diversas colagens, experimentando distintas 
técnicas e materiais. Adotou igualmente a abstração, apesar de recorrer a “temas figurativos”, aos 
quais alia o humor, encontrando-se também misturas de partes reais e irreais. Estes autores têm 
em comum o facto de se terem declarado Dada, após aparecimento do termo em Zurique. Ray mais 
tarde integrar-se-á no surrealismo. [vER SURREaLiSmO - pág. 45]

“O Dada foi um movimento artístico inconformista desenvolvido na altura da I Guerra Mundial,  
em protesto contra as convenções burguesas e os horrores da guerra. O objectivo dos dadaístas era demolir 
os valores tradicionais da arte e substituí-los por novos.” (Graham-Dixon, 2009)

Em Zurique, seriam Marcel Janco, Hans Arp [vER imagEm // 046], Hugo Ball, Tristan Tzara e mais 
tarde Richard Huelsenbeck, os criadores do grupo Dada (Wescher, 1976). Neste âmbito muitos 
foram os que recorreram à colagem sendo fértil esta técnica neste contexto artístico, assim como as 
referências a movimentos anteriores como o cubismo (“cujos papiés-collés consideravam  
o mais importante na renovação vital da arte” (Wescher, 1976)), o futurismo ou  
o construtivismo. Otto Van Rees, Viking Eggling ou Kurt Seligmann terão sido alguns deles 
(Wescher, 1976), assim como Arp. Este último irá recorrer a todo o tipo de materiais já associados 
aos cubistas, associando-lhes temáticas relacionadas ao onírico, em composições abstratas (“a 
abstração é um dos slogans que mais impressionam no círculo Dada de Zurique” (Wescher, 
1976)), assim como uma forma de proceder que dará azo ao azar enquanto processo de criação de 
composições (Wescher, 1976). [vER azaR - pág. 90] O cariz geométrico, a “simplificação”, a “precisão”, 
o desaparecimento do sentimento e o “cariz construtivo” apontam ser também características 
a associar a este movimento (Wescher, 1976). As manifestações artísticas estariam patentes em 
máscaras, marionetas, trajes, capas de livros, colagens, cartazes, desenhos, relevos, quadros, 
trabalhos gráficos ou poemas, recorrendo aos mais distintos materiais (Wescher, 1976). 

“uma coleção completa de materiais dadaístas: pepel dourado, trapos de linho, crina de cavalo, botões  
de pérola, palhas, gesso e jornais recortados” (Wescher, 1976)

Christian Schad, por exemplo, terá realizados experiências através de composições fotográficas 
“que efetua sujeitando objetos sobre papel sensível à luz […] O resultado é uma espécie de colagem 
imaterial” (Wescher, 1976). [vER CianOTipia - pág. 86] Deste grupo podemos ainda destacar “as atrevidas 
experiências […] com a palavra e a linguagem pertencentes a um terreno próximo à colagem” 
(Wescher, 1976), ou os “poemas estáticos” (Wescher, 1976) de Arp.

“Tzara dá as seguintes indicações para a composição de um poema Dada: ‘Pegue num jornal e numa 
tesoura. Eleja um artigo do jornal que tenha o comprimento que queira dar a um poema. Recorte  
o artigo. Recorte cuidadosamente cada palavra e introduza-a num cone de papel. Agite-o. Tire um papel  
a seguir ao outro e faça uma sequência. Copie a sequência. O poema parecer-se-á a si. Ter-se-á  
convertido num escritor de uma inigualável originalidade e encantadora sensibilidade, ainda que 
incompreendido pelo grande público’ ” (Wescher, 1976). [vER ESCRiTa SURREaLiSTa - pág. 45]

Ainda hoje, técnicas semelhantes às anteriores são utilizadas como forma de promoverem a  
criatividade de escritores, como o comprovam o site languageisavirus.com (2001-2006). 

// 040 Marcel Duchamp, Monte 

Carlo Bond, 1924

// 043 Man Ray, Com o que se 

escreve um verso, 1923

// 041 Marcel Duchamp, The Bride 

Stripped Bare by Her Bachelors, 

Even, 1912

// 042 Marcel Duchamp, Fonte, 

1917 (ready-made)

// 044 Francis Picabia, L’oeil 

cacodylate, 1921

// 045 Francis Picabia, Tableau 

Rastadada, 1920

// 046 Hans Arp, Construção com 

planos e curvas, 1915
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De Berlim, e em clima de resistência intelectual, HW destaca Raoul Hausmann [vER imagEm // 050, 

// 051 E // 052], Jefim Golischev, Johannes Baader [vER imagEm // 049], Hannah Höch [vER imagEm // 053 

E // 054], George Groosz e John Heartfield [vER imagEm // 055], Otto Schmalhausen, Rudolf Schlichter, 
Hans Citroen, Otto Dix, Paul Citroen, Zabotin ou Paul Fuhrmann. 

A agitação cultural estará associada a um espírito provocador, que pretende chocar, 
manifestando-se a nível visual no recurso a novos materiais (valorizando a sua natureza,  
e fragilidades, muitas vezes utilizando-os diretamente), outras vezes reinventado obras (como 
as “obras mestras corrigidas” de Schlichter), ou reutilizando material religioso (Dix), assim 
como ao recurso a formas de expressão como poemas abstratos ou fonéticos, cartazes fonéticos, 
assemblagens esculturais (por exemplo de Hausmann) [vER imagEm // 048], trabalhos propagandísticos 
(Schmalhausen), valorizando-se a colagem ou a montagem.

“os objeticos artísticos: ‘Os dadaístas reconhecem como único programa, a obrigação de converter os 
sucessos presentes no objeto dos seus quadros. Por isso, a sua reprodução não parte das mil e uma noites 
nem dos quadros do interior da India, mas sim de revistar e artigos. As colagens e montagens são os 
procedimentos adequados para a realização deste programa.’ ” Wescher, 1976)

Baader, por exemplo, mostrando o valor da decomposição do material, irá recorrer aos affiches 
lacerées. [vER “affiChES LaCERéES” - pág. 70] Heartfield [vER imagEm // 055, // 057 E // 058] e Grosz [vER imagEm 

// 060], por outro lado, trabalham na “modernização da tipografia Layout” (Wescher, 1976), 
contribuindo para o desenvolvimento do mundo editorial e gráfico, através do uso da colagem, 
nomeadamente da experimentação de “divertidas páginas”, que misturavam imagens “com letras 
grandes e pequenas” (Wescher, 1976). 

Hausmann terá apresentado o Dada a Höch, que adotará a colagem nos seus trabalhos, 
nos quais recorrentemente representará cabeças grandes, bonecas, colagens femininas, objetos 
domésticos, etc.; materiais que cruzam a técnica e a industria, revendo sentidos interpretativos 
(Wescher, 1976). [vER imagEm // 061]

“A possibilidade que oferece a montagem de confrontos inesperados, a arbitrariedade das relações espaciais, 
a transformação e a desorientação têm um significado especial para Hannah Höch.” (Wescher, 1976)

Esta última, terá travado amizade com Kurt Schwitters [vER imagEm // 056], que é considerado por  
H. Wescher como “a figura central do dadaísmo” (Wescher, 1976), considerando que tudo o que 
fará será por meio de “tesouros que descobre no lixo e nos desperdícios” (Wescher, 1976): [vER 

“REgURgiTaçãO” - pág. 70]

“figura essencialmente destacada por se tratar de um grande artista que se expressou quase exclusivamente 
através da colagem” (Wescher, 1976)

Impedido de se juntar ao grupo dadaísta de Berlim, acaba por seguir um caminho mais individual, 
apartado da esfera política. Realizará uma arte abstrata, considerando que “Para ele a abstração 
é a nova arte prática do nosso tempo” (Wescher, 1976), e recorre à colagem considerando que esta 
“nasce como consequência de considerar a criação artística tão importante como a valorização 
dos elementos, sem importar o material” (Wescher, 1976). Talvez por isso recorra a todo o tipo de 
materiais [vER “TUDO DE TODOS OS LUgaRES” - pág. 72], numa rotina matinal diária:

“o núcleo da sua obra é constituído por colagens, os ‘quadros de pedaços de papel’ […] Para o realizar, 
recolhe materiais diariamente e de hora a hora, por onde quer que esteja. No início não seleciona, corta  
e rasga o que lhe chega às mãos, impressos e papéis de embalar, telas e envelopes manchados com qualquer 
cor. Depois seleciona o material conscientemente e ordena-o com cuidado.” (Wescher, 1976)

Realiza também diverso material gráfico, e tipográfico, nomeadamente com El Lissitzky. [vER imagEm 

// 049]

Já da Colonia, o exemplo mais relevante destacado por HW, talvez seja Max Ernest [vER imagEnS // 

047, // 059 E // 063], ainda que nos cite, por exemplo Johannes Th. Baargeld com quem Max também 
trabalhou. Max Ernest realizou alguns trabalhos nos quais aprecem as temáticas “fantasmagóricas” 
e os “seres híbridos” (Wescher, 1976) ou “composições de máquinas fantásticas” (Wescher, 1976). É 
curioso Ernest descrever o que originou a produção de criação das suas colagens, associando-o a 

// 056 Kurt Schwitters. Trabalhos: 

(1) The Holy night by Antoni 

Allegri, known as Corregio, worked 

through, 1947; (2) Merz 231 Miss 

Blanche, 1923; (3) Elikan, 1925; (4) 

Oorlog, 1930; (5) [Difficult] 1942-43.

// 049 Johannes Baader, 

Homenagem a Gutenberg, 1920

// 051 Raoul Hausmann, Dada 

Conquers, 1920 

// 055 Heartfield, Rationalization 

Is On The March!, 1927

// 050 Raoul Hausmann, 

Autoportrait du Dadasoph, 1920

// 052 Hausmann ABCD, 1922

// 054 Hannah Höch, Crianças, 

1925

// 053 Hannah Höch, Da-Dandy 

1919, Collage

// 057 John Heartfield, Capa de 

Deutschland Deutschland über 

alles de Kurt Tucholsky, 1927

// 058 John Heartfield, cartaz 

contra a prensa, 1930

// 060 George Grosz - John 

Heartfield, Dada-merica, 1919

// 061 Hannah Höch , Rapsodia 

húngara, 1940

// 048 Raoul Hausmann, Cabeça 

Mecânica, 1919
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um momento especifico, que recorrem a distintas fontes, inesperadas, juntando universos à partida 
invulgares, como o são as combinações de “fotografia de Física e Alquimia, Anatomia e Ciências 
Naturais, fauna e flora com objetos a vida quotidiana” (Wescher, 1976). [vER imagEm // 062]

“explicação do estranho feito que originou a produção das suas colagens: ‘Encontrando-me numa cidade 
junto a Rhin, num dia chuvoso de 1918, as páginas de um catálogo ilustrado no qual se reproduziam 
objetos para demonstrações antropológicas, microscópicas, psicológicas, mineralógicas e paleontológicas, 
provocaram em mim uma surpreendente obsessão. Havia tantos elementos estranhos unidos, que o absurdo 
do conjunto provocou um brusco aumento da minha capacidade visual, desencadeando uma sequencia 
alucinante de imagens duplas, triplas, múltiplas, que se desvaneceriam com a mesma velocidade que as 
recordações de amor ou de visões ensonadas’ ” (Wescher, 1976)

Sobre a colagem, Ernest refere: “Não é a cola que faz a colagem” (Wescher, 1976), ampliando 
sentidos e significados associados a este termo. Esta questão é ainda amplificada quando atribui 
títulos que confundem ainda mais o observador sobre a realidade que observa nos seus trabalhos 
(Wescher, 1976). 

Em Paris, vários seriam os escritores e poetas adeptos do dadaísmo, como “Breton, Aragon, 
Soupault, Ribemont-Dessaignes ou Eluard […] mas o terreno da criação artística, a iniciativa 
 está totalmente nas mãos dos dadaístas que chegam a Paris desde a América, Suíça ou Alemanha” 
(Wescher, 1976). Entre eles estão Crotti, Picabia, Suzanne Duchamp, Man Ray, ou o próprio 
Duchamp, etc. Realizam distintos materiais com colagens, como composições, desenhos com 
colagem (Picaba), “livros-colagem” (Wescher, 1976), poemas, experiências fotográficas – os 
rayogramas – (Man Ray) [vER imagEnS // 066 E // 067], “ready made corrigidos” (Duchamp) (Wescher, 
1976), adorno de palcos (Sónia Delaunay), etc. 

De Itália, HW dá notícia de Aldo Fiozzi. 
Já nos Estados Unidos, HW destaca Morton Schamberg, John R. Covert, Joseph Stella, Joaquín 

Torres-García, Stuart Davis ou Arthur G. Dove. Também aqui realizam os “ready-mades corrigidos” 
(Sthamberg), e produzem “cartazes, anúncios luminosos e embalagens de tipografia espectacular” 
(Wescher, 1976), por exemplo. 

Da Checoslováquia HW destaca autores como Hindrich Styrsky e Toten ou George Voskovec.
(Wescher, 1976)

“Ao rejeitar a arte e a tradição, o dadaísmo pôde enriquecer o vocabulário visual iniciado pelo futurismo. 
Através de uma síntese de ações casuais espontâneas planificadas, os dadaístas contribuíram a despojar  
o desenho tipográfico dos seus preceitos tradicionais. Além de que, o dadaísmo continuou o conceito cubista 
das letras como formas visuais concretas, e mais do que como meros símbolos fonéticos.”  
(Graham-Dixon, 2009) 

Surrealismo  

[de Paris para o Mundo]

“O surrealismo surgiu como um movimento literário e político, mas exerceu um efeito profundo sobre  
a arte, a fotografia e o cinema. Influenciado pelas teorias de Freud, tinham como objectivo revelar  
as imagens inconscientes que intervêm na nossa percepção da realidade. […] O movimento surrealista 
surgiu em Paris pela mão do poeta André Breton, que publicou o primeiro manifesto surrealista  
e lançou a revista La Révolution Surréaliste em 1924. 
Influenciado pelas teorias de Sigmund Freud sobre a psicologia e os sonhos e pelos textos políticos de Karl 
Marx, Breton e os seus colegas escritores queriam libertar a imaginação penetrando na mente inconsciente. 
Fizeram-no na poesia e na prosa por meio da escrita automática, um processo de associação livre que dava 
origem a imagens e ideias imprevisíveis.” (Graham-Dixon, 2009) 

“Com o surrealismo desperta de novo o interesse pela colagem” (Wescher, 1976) a qual permitiria, 
segundo Masson, “reproduzir, de uma forma mais imediata, sentimentos interiores e porque dos 
materiais empregues nasce uma disposição de ânimo, que se transmite do artista ao espectados” 
(Wescher, 1976). Já para Miró [vER imagEm // 072], as “grandes composições, devem à colagem a 
distribuição espacial, a purificação de cores e formas e a multiplicidade os elementos do quadro” 
(Wescher, 1976). Dali, um outro exemplo, utiliza a colagem para “aumentar impressões de  
relevo” (Wescher, 1976) e Tzara considera que “a introdução dos papiers-collés na arte representa  
o momento mais “poético e revolucionário no desenvolvimento da pintura” (Wescher, 1976).  

// 047 Max Ernest, colagem

// 049 Johannes Baader, 

Homenagem a Gutenberg, 1920

// 059 Max Ernest, Der chinese 

nachtigall, 1920

// 062 Max Ernest, ilustração do 

livro ‘Une Semaine de Bonté’, 1934

// 063 Max Ernest, The Postman 

Cheval, 1932

// 067 Man Ray, rayogramme, 1923

// 066 Man Ray, rayogramme, 

c.1925

// 072 Joan Miró, desenho-

colagem, 1933
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Já Magritte, recorre à colagem, por exemplo, para encher objetos e formas “segundo as suas 
fantasias” (Wescher, 1976).

Os grandes percursores do surrealismo seriam “Breton, Picasso e Braque” (Wescher, 1976) 
e a revista La Révolution Surréaliste [vER imagEm // 064] que considerará De Chirico e Paul Klee 
“como pais espirituais, e que saúda aos velhos dadaístas Man Ray e Max Ernest [e também Arp] 
com as suas novas obras, como surrealistas” (Wescher, 1976), daria voz a este movimento. A este 
enquadramento, HW soma ainda Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dali, Louis Aragon, Georges 
Malkine, René Magritte, E. L. T. Messens, Max Bucaille ou Valentine Hugo. Muitos destes 
 encontravam-se em reuniões. Além deles, muitos foram os que se relacionaram ou com os  
autores, ou com a ideologia associada ao surrealismo ou com as técnicas utilizadas, tais como  
Sergie Brignoni, Camille Breuen, Wolfgang Paalen, Meret Oppenheim, Maurice Henry, Georges 
Hugnet [vER imagEm // 075], Hans Bellmer, Victor Brauner ou Raoul Ubac. Da Alemanha HW  
destaca ainda Franz Roh, da Checoslováquia Adolf Hoffmeister, Hindrich Styrsky, Karel Teige  
[vER imagEm // 065], Vicenc Makovski ou Zdeněk Rykr. Da Dinamarca, Henry Heerup e Wilhelm 
Freddie. Da Inglaterra os artistas Edward Burra, Ben Nicholson, John Piper, Ceri Richards,  
Paul Nash, Roland Penrose, Eileen Agar, ou pontualmente John Banting, Robert Baxter, Conroy 
Maddox ou J. B. Brunius. Finalmente, da América HW destaca Lawrence Vail, Joseph Cornell, 
realçando a importância dos artistas que emigraram desde a Europa para a América e que ali 
permaneceram durante a guerra.

Uma das práticas que incorporariam seriam o cadavre exquis [vER jOgO - pág.64] inicialmente  
à escrita e depois ao desenho e colagem, ou a escrita automática (“escrita espontânea e  
incontrolada de pensamentos e imagens encadeados” (Wescher, 1976)). Outra das práticas,  
o frottage, consistia no “cobrimento de um objeto qualquer com papel fino, através do qual passa 
um lápis brando, de maneira que apareçam os contornos casuais, que interpreta e completa 
desenhando” (Wescher, 1976). Pode ainda destacar-se a criação de novos sentidos mediante 
aplicação de títulos que provocassem dúvida (como em Magritte), ou o facto de alguns destes 
surrealistas recolherem, de forma sistemática, os materiais para trabalharem. Esta seria já uma 
prática associada a outros autores, como Schwitters [vER pág. 41]. Heerup, por exemplo, segundo  
HW “pertence ao tipo de artista que fura, assim como Van Gogh, nos aterros e montes de 
desperdícios, encontrando materiais utilizáveis em tudo o que tem forma e cor” (Wescher, 1976). 
Brignoni também recolherá objetos diariamente, pelo que já anda munido de tesoura para 
selecionar informação (Wescher, 1976).

“como confeciona o material para as suas colagens no café. Leva sempre uma tesoura pequena no bolso  
e quando lhe vem a inspiração, recorta, como passatempo [vER jOgO - pág.65], formas dos papéis e jornais  
à mão, que depois utilizará como pontos de partida das suas composições, da mesma forma que desenha  
as suas ocorrências durante as conversas com os seus amigos.” (Wescher, 1976)

Estes surrealistas realizaram relevos (Masson) [vER imagEm// 073], assemblagens (Cornell) [vER imagEnS 

// 068, // 069 E // 070], Max Ernest, por exemplo realizou “poemas visíveis” ((Wescher, 1976); 
realizaram colagens e montagens (Joan Miró), guiões ou montagens de filmes (em “Um Cão 
Andaluz”) e fragmentos de fotografia e impressões na pintura trompe-l’oeil (Wescher, 1976)  
a que Dali chamaria “fotografia manual” (Wescher, 1976). Max Ernest fez o mesmo, misturando 
colagem com pituras a óleo (Wescher, 1976). Georges Malkine realizou colagens e objectos-colagem. 
Mesens, por exemplo combinou colagens com raiografias (ou fotogramas). Maurice Henry fez 
“poemas-colagem”, e Breton acrescentou os “poemas-objeto” (Wescher, 1976) . Hugnet realizou 
“livros-objeto”, com capas em colagem (Wescher, 1976). Raoul Ubac, por exemplo terá feito 
montagens com fotos idênticas apenas desalinhadas, que posteriormente recorta e com as quais 
compõe colagens (Wescher, 1976). Maddox terá também realizado “colages-paintings” (Wescher, 
1976). 

Os objetos surrealistas foram uma criação de princípio dos anos 30, e seriam combinações 
diretas de coisas heterogéneas, algumas das quais “objetos aparecidos nos sonhos”, como terá 
sugerido Breton (Wescher, 1976). Deles temos exemplos de Dali, Hugo ou Picasso.

Datam também do surrealismo, e no âmbito editorial, diversos trabalhos. Veja-se, a título  
de exemplo, o livro dos Ismos Artísticos, de 1925, [vER imagEm // 071 ] em que Arp trabalhará  
com El Lissitzky, a revista Konkretion (Wescher, 1976), a revista VVV (Wescher, 1976) ou a revista 
Mandrágona (Wescher, 1976). Pode-se também ver, o livro de Hugnet, La Séptième Face du Dé, de 
“poèmes-découpages” (Wescher, 1976) [vER imagEm // 075 ], ou ainda diversas capas de livros nas quais 

// 070 Joseph Cornell, A Parrot for 

Juan Gris Winter, 1953-54

// 069 Joseph Cornell, Untitled, 

c.1945

// 068 Joseph Cornell, Habitat 

Group for a Shooting Gallery, 1943

// 073 André Masson, Maniqui, 

1938

// 064 Revista La Révolution 

Surréaliste 

// 065 Karel Teige, colagem, 1935

// 075 Georges Hugnet: La 

Septième Face Du Dé: Poémes - 

Découpages, 1936 

// 071 Livro dos Ismos, 1925

// 075 Georges Hugnet: La 

Septième Face Du Dé: Poémes - 

Découpages, 1936 
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foi empregue a colagem. Um outro exemplo é o de Hans Bellmer que trabalhará como tipógrafo 
para a editorial Malik.

São vários os temas surrealistas, desde o mundo místico-onírico ou as formas “fantasmagóricas 
e alarmantes” e “ilustrações recortadas de maquinas e aparatos de uso corrente” (Wescher, 1976) 
de Miró, os “corpos matemáticos e as aparições fantasmagóricas” ou “textos, letras e imagens” de 
Tanguy (Wescher, 1976), o mundo onírico de Dali, Magritte mistura o real e o irreal (Wescher, 1976) 
ou Max Ernest, por exemplo, que efetua “metamorfoses, que transformam em horrorosos fantasmas 
e esqueletos inofensivos burgueses que fazem entrar em ação objetos correntes” (Wescher, 1976). 
Pode-se ainda encontrar criaturas vegetais e animais (Brignoni), ou temáticas esotéricas ou 
ambíguas (Brauner) (Wescher, 1976). Desde a Checoslováquia, de Teige registam-se, ainda o “gozo e 
a sátira” (Wescher, 1976).

Os materiais são muito diversificados, assim como as combinações de técnicas de desenho, 
frottage, colagem etc. Tzara, por exemplo, considera que “a heterogeneidade dos materiais que 
despertam sensações táticas, dá uma nova profundidade ao quadro” (Wescher, 1976).

A importância da colagem faz-se sentir, datando de 1930 o 1º artigo sobre a colagem data, 
redigido por Louis Aragon (Wescher, 1976).

“O impacto do surrealismo sobre o desenho gráfico foi variado. Proporcionou um exemplo poético da 
libertação do espírito humano. Promoveu técnicas novas e demonstrou que a fantasia e a intuição  
se podiam expressar em termos visuais.” (Meggs e Purvis, 2009) E, “da grande quantidade de artistas 
que fizeram parte do movimento surrealista, há muitos que exerceram uma influencia significativa na 
comunicação visual e que tiveram muito impacto na fotografia e na ilustração.” (Meggs e Purvis, 2009) 

Tendências construtivistas 

[o espaço entre - expressionismo, dadaísmo, construtivismo]

Segundo HW, antes da implementação do construtivismo, no caso da Alemanha, e nomeadamente 
em Weimar, existiam já autores que recorriam a colagens (de elementos de papel de fontes dispares, 
de desenhos ou de objetos de origem mecânica) ou a montagens (no caso de Edmund Kesting),  
“e cuja posição se situa entre o expressionismo, dadaísmo e construtivismo” (Wescher, 1976), tais 
como Robert Michel e esposa Ella Bergmann-Michel ou Johannes Molzahn. Segundo  
este último, a colagem seria , como o cita HW, “ ‘um meio formal adequado para concretizar  
e diferenciar’ […no qual] os elementos colados desempenham um papel secundário e discreto” 
(Wescher, 1976). Estes autores seriam motivados por temáticas associadas ao mundo  
da máquina, da “precisão abstrata” (Wescher, 1976). 

Os húngaros Lajos Kassák [vER imagEm // 074] e László Moholy-Nagy [vER imagEm // 078 E // 079] 

também se situaram no espaço entre movimentos. Kassák realizou “colagens tipográficas” com 
fragmentos de palavras e recortes de letras (Wescher, 1976), ou ainda documentos.  
Este trabalhou também em publicidade, tipografia, paginação de livros ou na edição da Revista  
Tett (Wescher, 1976). Já Moholy-Nagy recorreu pontualmente à colagem para colar  
papéis pintados, letras ou imagens (Wescher, 1976).

No período da Bauhaus, “a colagem e a montagem adquirem uma nova função ao crescer o  
interesse pelos meios de expressão artística, pela sua eleição e manipulação” (Wescher, 1976).

Uma das figuras que HW destaca por realizar colagens, e por iniciar muitos outros a realizar 
(tal como Johannes Itten), foi Adolf Hölzel, defendendo “a primazia dos meios na estrutura  
do quadro” (Wescher, 1976). Autores como Josef Albers, Oskar Schelemmer, Walter Peterhans ou 
Paul Klee, relacionados com espaços de ensino (em Stuttgart, Weimar, Dessau, Leipzig, Düsseldorf), 
também realizaram colagens ou montagens (Wescher, 1976). Estas estiveram, ainda, neste âmbito, 
associadas à criação de diversos artefactos que as relacionam com o design gráfico ou o editorial, 
como cartazes (“cartazes-colagem” (Wescher, 1976), por exemplo), decoração de espaços, convites, 
capas de revista, catálogos, etc., através das práticas artísticas de figuras como Herbert Bayer [vER 

imagEm// 083] ou Walter Peterhans (Wescher, 1976).
Fora dos espaços de ensino, e paralelamente às práticas anteriores, ainda que de forma 

autónoma, autores como Willi Baumeister, Friedrich Vondemberge-Gildewart, Walter Dexel, 
Vilmos Huszár, César Domela, Carl Buchheister, Torres García, Hendrik Nicolaas Werkmann  
ou Henryk Berlewi também recorreram à colagem. Para Baumeister, por exemplo, e segundo HW, 
as colagens parecem ter sido “pontos de partida para as composições dos seus quadros” (Wescher, 
1976). Um outro exemplo é o de Vondemberge-Gildewart [vER imagEm // 084] que recorre à colagem de 

// 076 Daniel Feral, Feral Diagram 

2.0.

// 078 László Moholy-nagy, Die 

zerruttete ehe, 1925 – 1927

// 079 László Moholy-nagy 

Pneumatik, 1924

// 074 Lajos Kassák, 1926

 // 083 Herbert Bayer, Cidadão 

solitário, 1932

// 084 Friedrich Vondemberge-

Gildewart, Collage no.2, 1956
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// 068

// 069

// 070

“Cornell encontra, no entanto, a sua forma de expressão específica, nas 

vitrines, nas que dispõe debaixo de vidro, os objetos mais inesperados, 

com ilustrações e textos. Magia e fábula, inocência popular e erudição, 

misturam-se em misteriosas combinações de recipientes e vasos, balões 

e dados, constelação e cartas celestes, gravações em cobre e postais.” 

(Wescher, 1976)

// 071

// 072

// 073

// 074
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// 076

// 077

“Pela primeira vez [Matisse] utilizou papéis coloridos, recortados na 

respectiva forma. Matisse escreveu: ‘Durante três anos, o meu trabalho 

consistiu em deslocar e trocar onze áreas de cores, tal como mover peças 

de um jogo de xadrez (estas áreas de cores eram, aliás, papéis coloridos 

recortados), até encontrar a ordem que me satisfazia)’. As figuras eram 

também recortadas, coladas num papel cinzento-claro contra o fundo 

colorido), e Matisse precisou novamente de muito tempo antes de atingir  

a simplicidade desejada. Em 1932, o equilíbrio entre o desenho e a figura 

foi, finalmente, alcançado e a composição foi transposta para um óleo 

sobre tela.” (Essers, 2004)

// 078

// 079
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“Desde 1939 que Matisse visitava o editor grego, Emmanuel Tériade, que 

publicava a revista Verve, fazendo recortes de catálogos de vários tipos  

de tintas de impressão no seu departamento editorial, tendo alguns desses 

recortes sido utilizados na capa do número VIII da revista. Tériade estava 

muito interessado em publicar um livro com recortes de papéis, mas  

foi apenas em 1943 que finalmente Matisse concordou. Em 1944, as vinte 

ilustrações para o livro, que seria intitulado Jazz, estavam já prontas.  

Em substituição da tinta, utilizou guache pintado sobre as folhas que  

eram depois utilizadas para os recortes. Devido às dificuldades em 

reproduzir as ilustrações de uma forma satisfatória, o livro só foi lançado 

em 1947.” (Essers, 2004)

// 080

// 082

“Dufréne arranca cartazes da parede e raspa-os cuidadosamente até 

libertar as suas camadas inferiores ocultas, ganhando efeitos perecidos aos 

perseguidos por pintores abstratos por meio de relevos e raspagens. Assim, 

une elementos legíveis do cartaz com o fundo ilegível, formando uma 

expressão fechada que expõe todos os momentos do processo da génese 

e finalidade de uma maneira antiformal, irónica e provocadora, desde  

o material a colagem, passando pelo efeito publicitário, até às pingas de 

chuva, desde as raspagens casuais dos transeuntes, até às intenções  

do artista” (Wescher, 1976).

// 081



COLAGEM

052

// 083
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// 086

// 087

// 088

// 089 // 090

// 091

// 092 
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forma a conseguir a intervenção das “leis do azar” (Wescher, 1976) na pintura.
Todos estes autores, valorizando o interesse pelo material, deram forma a diverso material 

visual, tal como “cartas-colagem” (Wescher, 1976), “foto-desenhos”, publicidade, capas de livros, 
fotomontagens, quadros, cartazes, folhetos, relevos, etc (Wescher, 1976).

Aos vários autores anteriormente citados, dentro e fora de espaços de ensino, e às respetivas 
práticas pode-se, ainda, seguindo a linha de HW, acrescentar aqueles que enfatizaram a ligação 
entre a importância da colagem e da “fotomontagem na publicidade e a propaganda política” 
(Wescher, 1976), através de criação cartazes, cartazes de filmes, prospetos, capas de jornais, 
livros e revistas, catálogos, etc. (Wescher, 1976) que integram tipografia, imagens, fotografias, 
fotomontagens. Neste campo são muitos os exemplos que Max Burchartz, Hans Leistikov  
[vER imagEm // 086], Jan Tschichold [vER imagEm // 085], John Heartfield, Piet Zwart [vER imagEm // 092] 
, Paul Schuitema, Ladislav Sutnar, Mieczyslaw Szczuka [vER imagEm // 087], Mieczyslaw Berman, 
Wladyslaw Daszewski realizaram (Wescher, 1976).

Anos 30 – anos 70

A partir dos anos 30, nos EUA, surge “um certo interesse pela colagem e pelas estruturas com 
diversos materiais dentro da arte abstrata” (Wescher, 1976). [vER imagEm // 097] Exemplificam-no, 
segundo HW, alguns trabalhos de artistas como A. E. Gallatin, Charles G. Shaw, Suzy 
Frelinghuysen, Burgoyne Diller, Adolf R. Fleischmann, Ad Beinhardt [vER imagEm // 088], Hans 
Richter [vER imagEm // 089], que continuaram a empregar diversos materiais, realistas ou abstratos, 
confecionando, inclusive, papéis de forma a conseguirem resultados mais duradoiros que os  
dos muitos materiais baratos recolhidos. Serviram-se também da colagem para enriquecer texturas, 
volumes, movimentos das superfícies (Wescher, 1976), valorizar estruturas gráficas, simplificar 
trabalho, visto ser uma técnica relativamente rápida (Wescher, 1976) ou para aumentar contrastes 
(Wescher, 1976). Empregam também negativos (Ad Beinhardt) e muitos recortes de jornais ou 
revistas, associados a contextos abstratos. Já outros artistas como Balcomb Greene, Beckford 
Young, Byron Browne, realizam estruturas “bi ou tridimensionais” (Wescher, 1976).

Muitos dos nomes anteriores foram influenciados por Picasso, Braque, Gris, Arp, Miró, 
Mondrian, ou por Léger, Chagall, Masson, Ernest, Tanguy, Seligmann (surrealistas que durante 
a guerra vão para Nova Iorque) (Wescher, 1976). Com estes relacionaram-se diretamente Robert 
Motherwell [vER imagEm // 090] , Jackson Pollock ou William Baziotes [vER imagEm // 091] que, aceitando 
o desafio colocado por Peggy Guggenheim para realizarem uma colagem, se confrontaram com um 
procedimento que nunca tinham realizado (Wescher, 1976).

Nos anos 30, em Paris, a colagem permaneceu como um método disponível, que Henri Matisse, 
acolheu de tal forma que, “a partir de 1948 já só trabalha com tesoura” (Wescher, 1976), aquilo a 
que chamou “desenho à tesoura” [vER imagEm // 081] (Wescher, 1976). Matisse, recorria à colagem de 
papel e testava composições através de recortes recombinados “como peças de xadrez” (Essers, 
2004)). [vER imagEm // 077] Após recorte à mão livre e com recurso a tesoura, Matisse experimentava 
até encontrar a correta relação entre as várias partes na composição, as quais fixava na parede. 
Encontrada a solução final, fixava as partes sobre um suporte. Este processo terá sido utilizado em 
vários tipos de projetos decorativos (Essers, 2004). Na década de 40, Matisse ilustrou, por exemplo, 
o Jazz (1947) recorrendo exclusivamente ao recorte e colagem.  
[vER imagEm // 080]

Também de Paris temos os exemplos de Julio González, Hans Hartung ou Alberto Magnelli 
[vER imagEm // 098] que, recorrendo à colagem, realizaram esculturas, relevos ou composições, por 
exemplo (Wescher, 1976).

“A colagem passa por uma época de esplendor quando depois da segunda guerra mundial [1945] os artistas 
de todos os países fazem sua a pintura abstrata dando-lhe um novo toque. Se a primeira geração recorreu 
a ela para dar aos quadros uma validez objetiva, pelas claras relações de linhas, formas e cores, os jovens 
tratam de expressar, por sua vez, na linguagem abstrata os seus estados de ânimo, impressões e lembranças 
objetivas, sem formular com demasiada claridade. No lugar das formas precisas e bem delimitadas, 
aparecem estruturas e cores vagas. Estes meios de expressão pouco comprometidos, sobre os quais o artista 
esconde o seu anonimato, podem enriquecer-se de múltiplas maneiras com a ajuda da colagem. Os papeis 
colados e outros materiais dão uma substancia material à exposição que reforça o tom.”  
(Wescher, 1976)

// 085 Jan Tschichold, Cartaz de 

cinema de “Die Frau ohne namen. 

Zweiter Teil”, 1927

// 086 Hans Leistikow, Die 

Wohnung für das Existenzminimum 

(The Dwelling for Minimal 

Existence), 1929

// 087 Mieczyslaw Szczuka, Kemal 

Pascha, 1924

// 088 Ad Reinhardt, Colagem, 

1940

// 091 William Baziotes, The 

Drugged Balloonist, 1942-43

// 090 Robert Motherwell, 

U.S.aRT, 1962

 

// 089 Hans Richter, Pro Contra 

(maquette), ca 1960

// 092 Piet Zwart, páginas do 

catálogo da fábrica de cabos nKF, 

1928 

// 097 Herbert Matter, Anúncio 

para ar CCA, 1943

// 077 Henri Matisse, Standing 

Blue nude, 1952

// 081 Matisse, Hotel Régina, nice, 

c. 1952

// 098 Alberto Magnelli, (sem 

título), 1937

// 080 Henri Matisse, Jazz, 1947
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// 093 // 094 

// 095 

nesta obra, vê-se a repetição  

e rotação aplicadas, por exemplo, 

por Höck através da montagem  

de vários símbolos da marca BMW.

neste trabalho de Höck, por 

exemplo, as referências a pessoas, 

objetos também são muitas,  

e algumas das quais claras.

“Fiz essa série da forma mais realista que consegui, mais austera que pude, 

mais directa que sabia, porque, como era arte, as pessoas tinham de olhar 

uma segunda vez, pelo menos, para aquilo com que andavam a embrulhar  

o lixo.” Robert Rauschenberg (2008) 

// 096

// 097 
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// 104 

neste trabalho é possível identificar, claramente, várias imagens de pessoas e circunstâncias históricas.
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Neste contexto HW destaca os autores Alberto Burri [vER imagEm // 100], Anne Ryan, Ronnie Elliot, 
Estaban Vicente, Nicolas de Stael, Jean Dubuffet [vER imagEm // 099], Manollo Millares [vER imagEm // 

101] ou o impressionante Antoni Tàpies [vER imagEm // 102] que concretizam obras que transmitem 
uma sensação táctil muito forte, derivada das colagens, aplicações, misturas, assemblagens a que 
recorrem (Wescher, 1976). Aqui, “a técnica da colagem adquire […] um carácter severo. Recorre-se 
de novo ao princípio da montagem, mas que se esconde por detrás da força do material” (Wescher, 
1976).

“A reabilitação da envolvente real”, como lhe chama HW (Wescher, 1976), “aparece nas colagens 
dos ‘cartazes rasgados’ [décollage], que surgem nos anos 50 em França, América do Norte, Itália 
e Alemanha, e nos materiais de fundo dos cartazes” (Wescher, 1976) por autores como François 
Dufréne [vER imagEm // 082], Raymond Hains, Jacques de la Villeglé [vER imagEm // 096], Mimmo Rotella 
[vER imagEm // 133], Jean Tinguely, Arman, Daniel Spoerri [vER imagEm // 156], Yves Klein, Günther 
Uecker, Heinz Mack ou Martial Raysse, associados ao “novo realismo” (Wescher, 1976).

Em 1957 Dufréne inventa os Dessous, “nos quais a base dos cartazes se oferece como quadro 
abstrato de papeis de cor” (Wescher, 1976). [vER imagEm // 082]

Hains, por exemplo, trabalhava com os cartazes que recolhidos nas ruas. Rottela realizou 
cartazes-colagem, a partir de 1954 (Wescher, 1976), recorrendo também à décollage. O principio de 
aproveitamento de resíduos da sociedade de consumo estará presente no recurso aos restos de ferro, 
para a realização de esculturas, por Tinguely (Wescher, 1976). Spoerri ou Arman, por exemplo, 
reaproveitam os resíduos para os seus trabalhos [vER imagEm // 121] chegando, o último a fazer “retratos 
dos amigos colocando os conteúdos dos seus cestos do lixo em recipientes transparentes” (Wescher, 
1976). De Mack HW dá-nos notícia dos frottages, (Wescher, 1976), das colagens de Uecker, dos 
affichistes de Villeglé, das montagens de Raysse ou dos trabalhos de colagem ou montagem sujeitos à 
ação da esponja, enquanto absorvente de líquidos, em Klein (Wescher, 1976).

Já autores como Robert Rauschenberg [vER imagEnS // 095 E // 104], Larry Rivers, Jaspar Johns  
ou Wolf Vostell [vER imagEm // 130], associados ao “action painting” (Wescher, 1976), terão recorrido à 
colagem, à descolagem, ou ainda à montagem.

Rauschenberg e Rivers defendem que todo e qualquer material que vêm pode servir-lhes 
(Wescher, 1976) para realizarem os seus trabalhos. Seguindo esta ideia, estão o trabalhos que 
recorrem ao Combine painting, união da pintura e da montagem de objetos” (Wescher, 1976), 
realizados por Johns ou Rauschenberg. Este, recorre a esta combinação “para acentuar a ação 
criativa em que a realidade passa por um processo constante de transformação” (Wescher, 1976), 
fazendo passar uma mensagem crítica sobre a sociedade de consumo.

Já o processo de “décollage” (Wescher, 1976) com o sentido de “antítese da colagem, o desmontar 
clichês, costumes, valores, o que se expressa artisticamente arrancando cartazes e outras 
informações impressas manipuladas” (Wescher, 1976) ou ainda fotomontagens foram armas da 
atividade artística de Vostell. 

Servindo-se de objetos novos, tornando-os parte integrante de obras, e com o intuito  
de “mostrar tudo o que concentra o interesse das grandes massas” (Wescher, 1976), artistas como 
Jim Dine, Richard Hamilton [vER imagEm // 103], R. B. Kitaj, Allen Jones, Joe Tilson criaram colagens 
ou “quadros-colagens” (Wescher, 1976).

A colagem foi também utilizada por autores como Tom Wesselmann ou James Rosenquist,  
que enquadrados na Pop Arte norte-americana, na qual a colagem “se utiliza na livre exposição  
dos modernos objetos de consumo” (Wescher, 1976). Recorreu também à colagem e à fotomontagem 
Michelangelo Pistoletto (Wescher, 1976).

No contexto da arquitetura, o “aumento da energia gerada pela Pop Art foi também propício 
para um tipo de imaginário urbano que as técnicas de colagem podiam servir excecionalmente 
bem” (Taylor, 2004). Este chamamento, levou a que “uma infinidade de grupos e indivíduos 
usassem a colagem fotográfica como forma de imaginar esquemas arquitetónicos e urbanos reais ou 
fantásticas” (Taylor, 2004), como terá sido o caso dos Archigram, nos anos 60. [vER imagEm // 105]

Dos artistas com tendências neossurrealistas que se serviram da colagem, HW destaca Edward 
Kienholz, Karl Fred Dahmen, Hors Egon Kalinowski, Ursula, Enrico Baj ou Louise Nevelson. [vER 

imagEm // 108] Estes, através das suas montagens de objetos, assemblagens a que atribuíram novos 
significados associados a componentes criticas (Wescher, 1976).

“A arte conceptual que nasce nos anos sessenta como reação à Pop Art, entende-se, na sua 
essência, como um modo de ver o processo reflexivo da atividade artística. A realidade das coisas, 
 que encontram o seu ponto insuportável na colagem, retrocede agora em benefício de uma 
atualização de relações e condições que aparecem ao utilizar os materiais. Assim, a montagem de 
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para os seus princípios mais desejados de experimentação.” (TAYLOR, 

BRAnDOn, 2004, 191-192)).
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objetos é considerado neste caso um instrumento de ampliação da consciência na Arte Conceptual” 
(Wescher, 1976). Nesta esfera, recorrendo à colagem, à montagem, incluem-se artistas como Joseph 
Beuys [vER imagEm // 109], Franz Erhard Walther ou Peter Roehr [vER imagEm // 132].

70 ś > 2004 

Segundo HW, e considerando que a primeira versão do seu livro data de 1976, “A história dos estilos 
de colagem acaba com a Pop Art desde o ponto de vista da ampliação da sua linguagem imediata. 
O reportório de formas conquistado ao longo de meio século no campo de experimentação de 
estilos converteu-se num instrumento que a arte utiliza com a mesma naturalidade que os meios 
tradicionais da pintura” (Wescher, 1976). Como nos refere Taylor, datando de 2004, “a cronologia 
da modernidade tardia torna-se crucial: na década de 1950, fotografias impressas serigraficamente; 
por volta de 1970, fotocópias; na década de 1980, a web eletrónica mundial e o advento do escritório 
fortemente gabado de ‘livre de papel’. Passado um século, poderemos estar agora a ir atrás da 
colagem na medida em que o papel que o mundo material do papel e do cartão desempenhou em ‘O 
Sonho’ [quadro de Picasso, de 1908] [vER imagEm // 106], já não existe ou pelo menos não existe na sua 
maior parte” (Taylor, 2004).

Assim sendo, a colagem será confrontada com todo um novo conjunto de situações, contextos, 
ferramentas, abordagens e meios que questionam os seus pressupostos na atualidade: “Os novos 
processos técnicos – foto-serigrafia, depois fotolitografia, seguidos de vídeo em tempo real, 
computação gráfica e mais recentemente digitalização – forneceram recursos com os quais 
quase todos estão familiarizados” (Taylor, 2004). Por outro lado, Taylor refere que a colagem terá 
passado da cultura mais alargada para uma subcultura patente em “revistas gráficas de subcultura, 
montagem de filmes, e muito mais: as recentes pós-punk ‘zines’ […], apenas acessíveis através de 
email ou em livrarias alternativas” (Taylor, 2004). [vER imagEm // 114]

Contudo, certo é que a colagem “modernista derreteu todas as barreiras entre as artes plásticas 
e uma cultura mais ampla” (Taylor, 2004) [vER imagEm// 117] e “se tornou progressivamente genérico 
para as artes plásticas em todos os sectores da mídia, da pintura à performance, da fotografia, do 
cinema, da instalação e etc.; especialmente a instalação” (Taylor, 2004).

Hannah Höch, por exemplo, entre os anos 50 e 70 recorreu novamente à colagem, inspirada 
pela junção dos estilos do dadaísmo, surrealismo e construtivismo (Taylor, 2004). Também nos 
anos 60 aparecem trabalhos de Romare Bearden inspirados pelo dadaísmo (Taylor, 2004). Lee 
Krasner, exemplificando o reaproveitando de materiais do passado recente (como o fizeram outros 
mais), já nos anos 70 recorreu a desenhos realizados anteriormente, nos anos 30 e 40 (Taylor, 2004). 

No caso de Jamie Reid, o artista gráfico dos Sex Pistols (recorde-se que Malcolm McLaren foi 
o empresário da banda e era conhecido como “punk” (Taylor, 2004)), influenciado pelo movimento 
Dada, a “colagem e a montagem seriam meios óbvios” (Taylor, 2004). Apesar de em God Save the 
Queen, não ser claro o posicionamento político de Reid (que usava símbolos associados ao fascismo 
ou anarquismo) (Taylor, 2004), com Gee Vausher o movimento punk conota-se e, por consequência 
a colagem, a uma oposição de esquerda ao governo instituído (Taylor, 2004). A colagem estaria, 
assim, associada a uma intervenção política direta (Taylor, 2004) que respondia a um contexto 
cultural específico. [vER imagEm // 115] A questão do contexto será também relevante nas obras de 
outros artistas que bebem muitas das referências na sociedade de consumo criada em consequência 
de uma economia capitalista e neo liberal, que privilegia o acesso a uma gama alargada e eclética de 
bens e que se expressa, por exemplo, num tom jocoso e trocista (Taylor, 2004). [vER imagEnS // 107 , // 

110 E // 113]

“Na era do consumidor capitalista ‘uma pessoa pode ouvir reggae, assistir a um Western, comer 
macdonald’s ao almoço e cozinha local ao jantar, usar um perfume parisiense em Tokio e roupas  
retro em Hong Kong’ ”. (Taylor, 2004)

Já o desenvolvimento dos computadores pessoais proporcionou que o “acesso a processos 
eletrónicos de manipulação de imagens” (Taylor, 2004) se tornasse gradualmente mais acessível 
desde os anos 80. A estes junta-se nos anos 90, um outro recurso: a digitalização (Taylor, 2004).  
O ecrã, passaria, assim, paralelamente às práticas artísticas analógicas de colagem, a representar 
um novo meio para a colagem dita virtual e à qual procedimentos como cortar/copiar e colar, 
ganham novos significados e representam determinados procedimentos informáticos (Taylor, 
2004), como veremos.
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> 2011

Já em 2011, e mesmo atualmente, (e reportando-nos a uma ideia escrita de 2011), a ideia de colagem 
associa-se facilmente aos comandos informáticos ctrl c + ctlr v, copiar e colar, como sugerido  
ao longo da revista Cut&Paste (Soriano, 2011). Explorando esta designação, o arquiteto e teórico 
Frederico Soriano, propõe uma abordagem ao conceito de Cut&Paste, como forma de pensar, de 
projetar, como ferramenta e como mecanismo de aproximação à realidade. 

Cut & Paste. “Trata-se de gerar um texto, uma imagem, uma arquitetura, um pensamento, em suma, 
um projeto, mediante a transferência de fragmentos de originais de outra origem e condição, de qualquer 
tamanho e manufatura, não necessariamente autónoma ou autossuficiente, para um novo ambiente, 
produzindo assim um produto completamente novo e terminado.” (Soriano, 2011) Acrescenta também que 
esta ideia de Cut&Paste©, “tem a ver com: colagem, montar, editar, transplantar, apropriar-se, adotar, 
tomar, juntar, emendar, …” (Soriano, 2011) e não com “copiar, plagiar, repetir, imitar, indiciar, falsificar, 
reproduzir, recuperar, voltar a ver, ensamblar, …” (Soriano, 2011). Estando este conceito claramente 
relacionado com a ideia de colagem, na qual se pode deduzir que exista um conjunto de procedimentos 
prévio (para colar algo tem de haver conteúdos e matérias com que trabalhar, e outros novos com que se 
relacionar), é inseparável do seu criador /organizador, na sua fase de processo ou enquanto ferramenta 
projetual.  
 
Copy & Paste como processo. “Cortar e Colar é o processo pelo qual, mediante o uso de instrumentos 
específicos (adaptados à vontade predefinida do executor), um fragmento é retirado de um objeto doador 
com os elos necessários para a sua futura sutura, e é implantado num objeto recetor, do qual passará  
a fazer parte se os níveis de informação (tanto material como de contexto, reais ou inventados) transferidos 
no procedimento forem assumidos por este último.” (Colective, 2011) 
 
Copy & Paste como ferramenta projetual. “O Cortar e Colar, como ferramenta projetual, consiste em  
copiar, roubar ou detetar um fragmento, elemento, amostra ou sampler, que seja de interesse,  
para posteriormente o utilizar numa nova proposta de criação, tal e qual foi copiada ou transformada” 
(Colective, 2011) [vER imagEm // 116]

Por outro lado, como cortar e colar dependerá de um fragmento (reutilizável), este último ganhará 
dimensões e carácter constante, na medida em que é autónomo e aplicável a várias localizações:

Copy & Paste e o fragmento. “O fragmento, hoje, move-se livremente de uma localização a outra, por isso, 
tem presença em si mesmo” (Colective, 2011) 

Esta questão, pode-se interligar com a ideia que se apresenta em seguida, de “remix”, com um cariz 
bastante abrangente e transdisciplinar e que engloba a ideia de colagem.

Este conceito está presente na cultura contemporânea e acessível a todos através de vídeos 
disponibilizados no vimeo ou no youtube, tais como o Everything is a remix. Através de diversos 
exemplos do mundo musical ou audiovisual, este documentário mostram a influência da referência 
(direta ou indireta) na criação de novos materiais, mostrando uma leitura muito particular  
da questão da originalidade. [vER imagEm // 111]

Um outro exemplo é o Rip: a remix manifesto (Gaylor e Gillis, 2008). Este consiste num 
documentário que se centra na ideia de Remix, das questões autorais, da utilização de informação. 
[vER imagEm // 112]

> 2016

Atualmente, o conceito de colagem continua presente na cultura contemporânea, cruzando-se com 
outras ideias e conceitos. David Gunkel fala das vantagens que este método continua a ter:  
(1) tem uma história relativamente longa e estabilizada nas artes visuais; (2) é um método de criação 
reconhecido e acessível a todos; (3) é uma estratégia de subversão que põe em ligação elementos 
estranhos, ideia que ganha maior dimensão pelo azar associado às associações livres de novas ideias 
e sentidos” (Gunkel, 2016).

Acrescenta também que existem conceitos como remix, mash-up ou sampler com os quais esta 
ideia se cruza no mundo contemporâneo:

// 116 Proposta de Frederico 
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“a colagem tornou-se num dos termos que mais frequentemente substituem e são utilizados para explicar 
remix, mashup, e/ou sampling efforts em todos os aspetos da cultura contemporânea”.  
(Gunkel, 2016)

Intrinsecamente associado à ideia de colagem, Gunkel refere ainda, entre muitas outras coisas,  
da pertinência de revisão do que são os direitos autorais (como também abordado no vídeo Rip:  
a Remix Manifesto, de 2009), propondo uma revisão do conceito de autor (Gunkel, 2016) sugerindo, 
eventualmente a adoção da palavra “artista”. Nesse sentido, a ideia de reutilização de materiais 
provenientes de outros e de muitos lados e fontes, acaba por ser uma questão filosófica, ética ou 
estética, que ultrapassa em muito a simples justaposição inicial de papéis colados ou de materiais 
associados a que a colagem estaria associada.

Muitos são os artistas que usam simplesmente colagem (analógica ou digital) ou misturam 
métodos em seus trabalhos – técnicas de impressão, fotografia, fotomontagens, montagem, etc, etc, 
 e cujos resultados se de podem ver em coletâneas contemporâneas de collage artists, e cujas 
influências são as mais diversificadas.

“Os conceitos, as imagens e os métodos de organização visual do cubismo, futurismo dadaísmo, surrealismo 
e expressionismo proporcionaram aos desenhadores gráficos conhecimentos e processos valiosos. Os 
inovadores destes movimentos, que se atreveram a entrar em terreno de ninguém de possibilidades artísticas 
inexploradas, continuam a influenciar os artistas, desenhadores e ilustradores até aos dias de hoje.”  
(Meggs e Purvis, 2009)

O CONCEITO DE COLAGEM COMO ILUSTRAÇÃO

 Uma das questões que se levanta aquando da caracterização do trabalho de colagem centra-se 
também com o facto de, vulgarmente, este conceito não ser entendido como ilustração. Esta 
incerteza sobre o que é ou não a ilustração é também identificada por autores como José Guilherme 
Marques quando, a prepósito do conjunto de ilustradores portugueses contemporâneos nos diz:

“São todos estes exemplo que contribuem para sentir uma certa incerteza sobre o que significa ilustração” 
(Marques, 2016)

Recentemente, esta incerteza surgiu aquando da realização de um dos workshops (Investigação 
Visual), no qual alguns dos formandos reconheceram (já no fim da formação) que o seu entendimento 
do que seria ilustração se tinha alterado (após terem trabalhado com várias técnicas de colagem).

É interessante ver que a associação direta da ideia de ilustração à colagem, nos aparece, por 
exemplo, referenciada por HW, associada a Rodschenko, quando utiliza o termos “ilustrações-
colagens” (Wescher, 1976), que descrevem “ilustrações […] montadas fotograficamente”, como 
se pode ver na imagem [vER imagEm // 118]. Esta ideia remonta ao início do século XX. Consiste, 
segundo a versão anterior, numa forma de expressão visual, que baseia a composição de quadros na 
fotografia, baseada na precisão documental (Wescher, 1976).

O jogo 

Talvez aqui se possa introduzir um outro conceito, considerando a ideia da disposição destes 
elementos sobre a superfície. Trata-se da ideia de jogo, associada a uma certa diversão advinda  
da prática da associação de imagens. Este pressuposto, podemos deduzi-lo do comentário sobre  
a colagem de 1919, de Johannes Baader, Tributo a Gutenberg, aquando de uma feira Dada em 
Berlim, em 1920, que HW transcreve:

“No catálogo podemos ler: ‘Baarder realiza esta obra com a mesma alegria que um jardineiro aficionado  
às suas flores, em que acentua a diversidade do impresso e suas possibilidades de expressão’ ”  
(Wescher, 1976).

Ora, associa-se, pois, o jogo ao lado de aficionado, relacionado com a diversidade com que joga e 
apreço pelas possibilidades de expressão. 

// 118 aLEKSanDR RODSChEnKO, EU 
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“Noção cujos recentes desenvolvimentos ultrapassam as teorias acerca da origem da arte, que teria ‘saído’ 
do jogo. Em sentido estrito, o jogo combina o puro dispêndio de energia, exercido para fazer consciente 
daquele que o pratica, com um conjunto de regras (que podem ser de extrema simplicidade) que implicam 
a ideia de competição (mesmo que contra si mesmo: golpes de perícia, êxito nas cartas) ou então uma 
abstracção (jogos de ‘azar’). […] A metáfora do jogo encontra-se desde os Gregos para designar a actividade 
de Demiurgo. Heraclito e depois Platão comparam-no a uma ‘criança’ que joga aos dados ou ao berlinde. 
A origem lúdica da primeira apreensão da realidade pelo pensamento não é estruturada talvez apenas na 
mentalidade infantil. Inversamente, o jogo insinua-se inconscientemente como reivindicação oposta ao 
trabalho.” (Legrand, 1983)

Uma diversão, uma deriva. Assim poderá ser visto o trabalho de colagem, associado ao prazer 
da diversão, da composição e do encontro de concordâncias, significados, novos sentidos e 
interpretações. A colagem, enquanto ilustração poderá ter esta valência, e ser praticamente 
transversal a todos: 

“Num outro nível, a colagem evoca de forma propositada as normas cognitivas e técnicas de uma criança, 
de uma brincadeira, de uma loucura - sugerindo assim que qualquer um pode transformar o material  
desta forma e que qualquer um pode entrar na pratica de belas artes” (Taylor, 2004)

Podemos ainda associar a ideia de colagem à de jogo, enquanto passatempo de fazer postais por 
meio de fotomontagens:

“A atividade de Grosz e Heartfield no campo da colagem começa em 1916, com postais que mandam aos 
seus  amigos […]. Heartfield, que está num regimento de reserva, junta a foto de uma trincheira a outra de 
uma soirée da sociedade berlinense. Deste passatempo nasce um meio de expressão artístico específico”. 
(Wescher, 1976)

Data também da época surrealista de Paris a invenção de um jogo recorrente entre artistas e 
escritores: o cadavre exquis. [vER imagEm // 119] Para o jogarem, seriam formadas equipas e, “cada 
um dos participantes escreve parte de uma frase numa folha, dobra-a e passa-a ao seguinte para 
que continue. […] O mesmo procedimento se utiliza para desenhos, resultando figuras grotescas” 
(Wescher, 1976). [vER imagEm // 120]

PROCEDIMENTOS E AÇÕES ESPECÍFICOS

Ao longo deste processo de exploração foi sendo percetível que existem alguns procedimentos  
e ações que podem relacionar-se diretamente com a colagem, representando, por vezes, as formas 
de operar.

Como anteriormente dito, a colagem consiste numa técnica, metodologia e forma de trabalhar/
projetar que parte da pré-existência, manipulando-a apropriando-se dela, recontextualizando-a, 
com o objetivo de promover pensamento criativo e expressar uma forma de investigação criativa.  
A través deste procedimento, constroem-se novos significados, contextos e significações.

“O procedimento de Cortar e Colar realiza-se quando um original (elemento ou conjunto) conhecido é 
submetido a uma replicação que envolve a transferência de um ambiente A a um B, sendo possível que esta 
mudança de contexto implique uma distorção no elemento original ou no novo ambiente B, resultando 
numa novidade. Esta distorção pode ser uma mutação, uma descontextualização, uma recaracterização  
ou uma combinação. 
Quando não existe distorção durante a transferência, o objeto original conserva todas e cada uma das suas 
propriedades originais, ainda que se falarmos de mimética, e de mente humana, o efeito causado sobre essa 
mente sempre dependerá da captação desse objeto. Ou seja, ainda que não exista qualquer modificação, a 
repercussão será diferente, em função disso, o captador converter-se-á num novo replicador.”  
(Colective, 2011)

Ainda sobre a ideia de distorção, o coletivo MPAA acrescenta que:

“Quando existe distorção durante a transferência, o objeto original modificará as suas propriedades de 
quatro maneiras distintas inicialmente: A mudança; O original transforma-se, por um erro ou por uma 
intenção, é mutação [e aqui pode-se pensar por exemplo na fotocópia]. Omissão; ao original tira-se alguma 

// 119 Cadavre exquis: Hans Arp, 
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componente, é descontextualização [por exemplo: pegar em imagens e retirar partes não identificáveis, 
combinando-as com outras]. Repetição; repetem-se componentes provocando uma recaracterização [pode-
se pensar nos casos em que se fotocopia a mesma imagem em distintos tamanhos e combinação dessas 
repetições] [ver publicação “ser surpreendido”]. Combinação; modifica-se a posição das partes dos  
componentes [vejam-se os exemplos da cubomania].” (Colective, 2011)

Acrescentam ainda que existem diversas razões para se aplicar essa distorção:

“No entanto, a razão para a distorção é infinita: por burla, por tradição cultural, por alteração do 
significado, por erro, por descontextualização, por adaptação, por rapidez, por prestígio…”  
(Colective, 2011)

A repetição, a montagem, a distorção, a reciclagem ou o descolar são, por isso, conceitos que 
estão subjacentes à ideia de colagem, e que estarão, eventualmente, associados à criação de novos 
significados e imagéticas por meio de distintas combinações entre partes.

REPETIÇÃO

A repetição, por exemplo, que terá a ver com uma reutilização de uma imagem, repetida, 
eventualmente por meio de fotocopiadora, pode ser exemplificada por meio da combinação de 
vários objetos de uma mesma família [vER imagEm // 132], como podemos identificar em Arman.  
[vER imagEm // 121]

Pode também identificar-se este processo em trabalhos como o apresentado de Hannah Höck, 
que repete elementos numa mesma composição visual. [vER imagEm // 122]

“pode tratar-se de uma mesma cópia colada um número indeterminado de vezes mediante a ação de 
“repetição” e gerar assim outras propriedades. Trata-se de uma experimentação do copiar-colar por 
repetição.” (Colective, 2011)

ROTAÇÃO

A rotação, uma outra possível forma de combinar referências pode perceber-se, enquanto 
procedimento de trabalho por exemplo no trabalho realizado durante uma das formações 
realizadas [vER anExO 2], na qual a rotação das partes permitiriam novas combinações e criação  
de novos significados. [vER imagEm // 127]

MONTAGEM

Já montagem, por meio de combinações, sobreposições, interligações pode criar novas relações, 
novos entendimentos que partem da ideia de recriação de contextos e inter-relações. [vER “EfEiTO 

KULEShOv” - pág. 77] Esta ideia de montagem, incluirá também, por exemplo, as fotomontagens, cujo 
princípio de recombinação se repetirá. [vER imagEnS // 123 E // 124]

DISTORÇÃO

“Distorcido. Empurrado, torcido ou virado do avesso.” (Leborg, 2004)

Um exemplo de distorção que está associado à fotocópia é de Federico Soriano. Veja-se a imagem 
[vER imagEm // 125], conseguida movendo-se o obrejo fotocopiado durante o processo da fotocopiadora.

A ideia de distorção pode ainda advir de uma mudança de escala da imagem, proporcionando 
novas composições e densidades. Muitas das vezes, as advertências como as que se segue, são 
precisamente opostas àquilo que se procura: 

“Quando se alteram as dimensões de uma imagem é muito fácil provocar uma distorção inadvertida, 
resultando assim numa imagem diferente da original” (Marshall e Meachem, 2009)

DESCONTEXTUALIZAÇÃO

Ora seguindo a ideia anterior, desses resíduos faz-se também uma recontextualização, removendo- 

// 121 Arman. infinity of 

typewriters, 1962

// 122 Hannah Höck. Rohrfeder 

Collage (Reed Pen Collage), 1922

// 132 Peter Roehr, Ohne Titel, 

1964-65

// 127 Theo van Doesburg e Kurt 

Schwitters, ‘Kleine Dada Soirée’, 

1921

// 125 Frederico Soriano. 

Fotocópia da lista telefónica 

movida 

// 123 Raoul Hausmann. The Art 

Critique, 1918

// 124 El Lissitzky. Construtor, 1924
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Figure 1: Gherasim Luca, untitled cubomania, 1945. Private Collection, Paris.  
© Micheline Catti-Ghérasim Luca.  

“Il m’est toujours difficile de m’exprimer en langage visuel” ‘It is always 
difficult for me to express myself in a visual language’, Luca would claim 
(Bricianer, 32). Nevertheless, and no doubt unsurprisingly for a surrealist poet, the 
visual took a significant role in Luca’s output, though it was an activity which 
despite his participation in a number of exhibitions in Bucharest and Paris seems 
to have remained a more confidential, less well-documented part of his work. On 
the one hand, his concern with the visual manifested itself in a heightened 
sensitivity to the appearance of his publications, where typography and 
presentation would be supervised with extreme care, while on the other 
manuscript writings such as letters (a privileged mode for Luca) featured playful 
use of careful handwritten scripts and were sometimes accompanied by collage 
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-os de um contexto a outro, e utilizando-os como formas eventualmente de chamar a atenção para  
o que são os objetos de consumo que facilmente são descartados. [vER imagEm // 123]

MUTAÇÃO

“Alteração, variação e transformação dinâmica resultante de um processo evolutivo - gradual o repentino  
- produzido desde ações e movimentos gerados e/ou animados.” (Porras, 2001b)

COMBINAÇÃO

A “cubomania”, por exemplo poderá ser entendida como uma forma de combinação dos 
componentes da mesma imagem ou de distintas imagens, com o intuito de criar novos significados, 
desde um mesmo código. [vER imagEnS // 128 E // 126]

Podem ainda ser considerados procedimentos / ações específicos da colagem os seguintes 
enumerados por Nita Leland e dos quais se mostram exemplos práticos. [vER imagEnS // 129]

DESCOLAGEM – “AFFICHES LACERÉES”

“Alterar o procedimento muda completamente o resultado. Este procedimento, conhecido como decollage, 
atinge resultados com um certo grau de aleatoriedade. [... Cut & Paste ©] É uma ferramenta de reciclagem, 
que pega no material produzido em excesso em qualquer ambiente, descontextualiza-o e volta a introduzi- 
-lo, novamente, e novamente – original -, no início do processo projetivo.” (Colective, 2011)

Desta ideia encontra-se também reflexo no mundo artístico, nas obras de Mimmo Rotella [vER imagEm 

// 133] ou de Wolf Vostell [vER imagEm // 130], que recorreram, precisamente ao rasgar e descolar como 
técnica de produção de artefactos, fazendo-se valer da densidade de camadas sobrepostas.

“Por detrás da palavra ‘Descolagem’, encontramos uma ideia de Léo Malet, que mostra a paternidade 
relativamente aos affliches lacérées, ‘Léo Malet propõe generalizar um procedimento, que consiste em 
arrancar cartazes por pedaços, de maneira que apareçam as partes que ocupavam, alcançando composições 
que tenham em conta as possibilidades expressivas do distanciamento e do desconcertante’ ”.  
(Wescher, 1976)

RECICLAGEM

 “A reciclagem, por exemplo, passou a ser mais uma fase do circuito de produção. A reutilização substitui 
a recolha de matérias primas originais. Isso modifica tanto a nossa relação com os objetos como com os 
processos.” (Soriano, 2011) [vER imagEm // 136]

A reciclagem é uma ideia associada ao conceito de colagem. Com a crescente oferta de materiais, 
resultantes do consumo da nossa sociedade, mais facilmente acedemos a matérias-primas, que são 
excelentes meios e pontos de partida. Rauschenberg, por exemplo, como se verá adiante, servir-se-ia 
de muitos materiais para as suas obras. 

“Quando eu vivia em Nova Iorque estava habituado à riqueza que se podia encontrar nas ruas. Quando me 
mudei para a Flórida é óbvio que não havia esse tipo de material. Pensei, está bem, vou viver [em] muitos 
outros lugares e não posso depender do excedente e do refugo de uma sociedade urbana. Portanto, qual 
o material que, vá eu para onde for, há-se estar sempre disponível? Caixas de cartão! Foi uma espécie de 
decisão prática, racional.” Robert Rauschenberg (Fundação de Serralves, 2008)  
[vER imagEm // 095]

REGURGITAçãO

Pode-se ainda introduzir um novo conceito, definido como “um processo que serve para 
transformar iconografias rançosas em algo novo” (Herrmann, 2012). Esta ideia de desconstrução de 
um significado prévio foi aplicada por Herrmann través de recolhas de latas de refrigerantes, das 
quais gerou imagens que reaproveitou, em contexto editorial. 

// 128 Gherasim Luca, cubomania, 

sem título, 1945

// 126 Cecil Touchon, colagem 

// 129 Creative Collage 

Techniques, nita Leland 

// 133 Mimmo Rotella, Marilyn 

Monroe

// 130 Wolf Vostell. Television 

Décollage. 1963.

// 133

// 123 Raoul Hausmann. The Art 

Critique, 1918

// 136 Kurt Schwitters: Citizen of 

the World, 1939

// 095 Robert Rauschenberg, Série 

“cardboards”, 1971
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Por meio da reutilização de coisas, vulgarmente consideradas de lixo, [vER imagEm // 131] poder- 
-se-ia assim criar novas visões, novos pensamentos, muitos deles com um cariz de responsabilidade 
pessoal. Esta ideia, conduz ao tópico seguinte: tudo pode ser encontrado em todos os lugares,  
sem reservas. Ora, desta forma podemos sugerir a entrada numa dimensão que tem a ver com  
um posicionamento perante “o descartado, o indesejável, o negligenciado como marcadores  
de modernidade” (Taylor, 2004) – no fundo, uma posição crítica, ou pelo menos de reflexão, 
perante o que são os excessos do nosso consumo e o que poderá advir dos seus resíduos. [vER KURT 

SChWiTTERS - pág. 41]

RECORTE 

A noção de recorte, pressupõe a remoção de parte de um conjunto. [vER imagEnS // 137 E // 138] Ora, 
como tal, esta ideia está intrinsecamente ligada à de referência , na medida em que utiliza, ou pode 
utilizar outros autores, trabalhos, ilustrações ou ideias como base de trabalho. Consideramos  
a advertência de Marshall e Meachem: 

 “É necessário pensar com cuidado sobre a utilização de seções de imagens em composições como 
fotomontagens ou colagens. Certifique-se que a imagem resultante é única, e não apenas uma réplica das 
secções originais com alguns pequenos ajustes.” (Marshall e Meachem, 2009) 

Desta ideia podemos deduzir que, quando não se reconhece a origem do objeto/imagem utilizado, 
este, por já ter sido muito manipulado e distorcido, não é mais associado ao seu autor.

A qUESTãO DOS DIREITOS AUTORAIS

Por isso mesmo, quando se fala em recorte, é preciso ter presente uma questão importante: os 
direitos autorais. Não se poderá falar de colagem sem referir este assunto, na medida em que, ao se 
trabalhar com referências da cultura visual contemporânea existe a forte possibilidade de estarmos 
em contacto com conteúdos. Muitos artistas poderão recorrer a estas referências (como excessos 
de jornais diários ou de revistas, ou mesmo excedentes da sociedade de consumo), ainda que os 
significados construídos com os materiais que empregam nos seus trabalhos possam ser totalmente 
distintos. Veja-se, por exemplo, os trabalhos dos autores, que partem do que a realidade lhes oferece 
e com esses materiais constroem posicionamentos. [vER imagEnS // 093 , // 094 E // 095]

Veja-se igualmente nos trabalhos de Robert Rauschenberg [vER imagEm // 104], cujo recurso a 
alguns materiais é determinado pelo encontro na vida quotidiano, associados a uma atitude crítica 
face à sociedade sua contemporânea.

Assim sendo, pode-se então entender, desta problemática gerada que, a colagem poderá ser  
um instrumento através do qual será possível questionar o que são hoje a autoria ou a originalidade. 
Frederico Soriano, por exemplo, posiciona o Cut&Paste© nesta temática, defendendo que:

“É uma posição que leva a pensar que nada está excluído de ser usado, tudo pertence a todos, ou a ninguém, 
e pode ser utilizado livremente. Sem preconceitos e sem direitos de autor”. (Soriano, 2011)

Mediante esta ideia, talvez seja legítimo questionar se se estará perante uma mudança de 
paradigma, no sentido de libertação dos artefactos que criamos de questões autorais? Ou será 
que o que fazemos nunca será inteiramente nosso por derivar de toda uma aculturação, uma 
aprendizagem que passa através de pais para filhos, de gerações em gerações [vER nOçãO DE mEmES - 

pág.89], e que, como tal, acaba por ser um produto coletivo? 

TUDO EM TODOS OS LUGARES*1

“As ideias podem surgir de qualquer lugar, mas nada surge do nada. Todos os artistas se inspiram na 
cultura ao seu redor.” (Shelley e Stuckey, 2012)

Encontrar interesse em qualquer coisa será também um assunto que sugere algum interesse, visto 
que coloca em igual circunstância todo o tipo de referência. Todos os objetos terão, então, interesse, 
dependendo simplesmente dos olhos de quem vê ou do momento em que o faz. Daqui advêm 
entendimentos de enquadramentos e atribuições de lugares específicos. No fundo, quase se poderia 

// 131 Elizabeth Anne Herrmann

// 137 Carel Fabritius, Capa 

do livro de Donna Tartt, Yhe 

Goldfinch, 2013

// 138 Capa do livro de Federico 

Garcia Lorca, Poet in new York

// 094 Hannah Höch, Das schöne 

Mädchen [The Beautiful Girl], 1920

// 093 Hannah Höch, Cut with the 

Kitchen Knife, 1919

// 104 Robert Rauschenberg, 

Sinais, 1970

// 095 Robert Rauschenberg, Série 

“cardboards”, 1971

*1 (Shelley e Stuckey, 2012)
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 entender este processo como um elogio ao homem e à sua história, aos seus objetos, quase 
considerando um ponto de partida positivo em relação a tudo o que nos rodeia, ou simplesmente 
uma forma, quase poética de lidar com a enorme quantidade de informação com que nos 
relacionamos, e para a qual, muitas das vezes não temos espaço – encontrando nela uma utilidade.

Recurso a fragmentos do dia a dia – recolha de materiais do lixo e desperdícios. [vER méTODO 

SChWiTTERS - pág. 41]

ACESSO E ARQUIVO

Um dos pressupostos do processo de colagem tem que ver com o acesso aos materiais utilizáveis,  
e à necessidade de os categorizar e organizar, como refere Gloria Vilches (Tabakalera, 2014a) *2, 
visto que procurar a imagem certa dentro de uma imensidão de fotocópias e recortes pode ser uma 
grande tarefa.

Mas falar de acesso ao material significa também falar das referências e referentes que serão 
fruto de reprodução ou de recorte. Para trabalhar com colagens há que recolher materiais, de 
qualquer fonte, de qualquer universo – desde livros antigos, revistas, até aos flyers contemporâneos 
ou restos de papéis e objetos do dia a dia.

INSTRUMENTOS

Apesar do conceito de colagem estar interligado com formas de trabalho específicas de cada autor, 
existem, contudo, algumas ferramentas que possivelmente sejam as mais frequentes, como sugere  
o MPAA Colective, e que estão presentes quer na abordagem mais analógica a esta temática, quer na 
manipulação, aquando de edição digital. Essas ferramentas serão as mãos, a tesoura ou a lâmina:

“A aparição no mercado, em 1990, da aplicação informática destinada à edição e ao retoque fotográfico 
Adobe Photoshop, não pressupôs uma mudança das ferramentas mais básicas de Cortar e Colar utilizadas 
desde o início da fotografia, mas sim uma mesma versão do que já existia. Muito embora a única 
ferramenta que atribui o seu carácter ao corte e que não pôde ser substituída são as mãos, a tesoura,  
a lâmina, já que a irregularidade da ação permite ver a condição do material” (Colective, 2011)

Existirão outras que dirão respeito, seguramente, à montagem e associação de distintos objetos, 
quer física quer digitalmente. A fotocópia ou a risografia, por exemplo, por meio da sobreposição  
de camadas poderá representar uma dessas formas de colagem. Nesse sentido, também as artes  
de impressão, pela capacidade de oferecerem uma reprodução poderiam validar esta ideia.
Parte integrante deste processo, podem ser as próprias colas, ou todo o tipo de utensílios que 
capacitem conexões, pelo que identificá-los poderia ser um campo de procura infindável.

“A colagem é uma técnica artística, que produz obras através da montagem de diferentes formas (elementos, 
meios) –desde fotografias até jornais, objetos achados e outras obras de arte - para criar todo uma nova 
obra. Apesar das suas origens poderem remontar á 100 anos atrás, esta técnica tornou-se popular durante 
o seculo 20, quando artistas como Pablo Picasso, começaram a usa-la para a criação de camadas de 
complexidade nas suas obras. A sua popularidade como forma de arte cresceu, em particular com a 
proliferação de ferramentas digitais, que deram a conhecer esta técnica a toda uma geração de artistas.” 
(Monsa, 2014)

COLAGEM DIGITAL

Digitalmente, muitos são os autores que recorrem à colagem, e alguns dos quais se encontram em 
livros como, a título de exemplo [vER imagEm // 139], o The Age of Collage (2013) ou o The Age of Collage 
– vol.2 (2016) ou ainda o Collage: Contemporary Artists Hunt and Gather, Cut and Paste, Mash Up 
and Transform (Krysa,2014) ou o Collage: Illustrations Cut & Paste (Monsa, 2014). Pode-se também 
exemplificar esta questão da colagem digital com trabalhos da portuguesa Cristiana Couceiro, 
como os apresentados em seguida, ou de Noé Sendas. [vER imagEnS // 134 E // 135]

Gloria Vilches, contudo, na sua entrevista online (Tabakalera, 2014a), a partir do minuto 10’47’’, 
sobre a colagem digital, refere o facto desta [colagem digital] não pressupor um trabalho matérico. 

*2 Ver vimeo.com/100979190

( minuto 9’27)

// 134 Cristiana Couceiro, colagem

// 135 noé Sendas: (1) Chrystal Girl 

n.89, 2010; (2) 

// 139 Colage, livros: coletâneas 

de obras de diversos autores 

contemporâneos
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Defende ainda o trabalho analógico visto representar, desde a sua perspetiva, uma forma mais 
lúdica de trabalhar. Talvez neste ponto se possa ter presente as ideias de jogo e de deriva, de cariz 
mais lúdica, já mencionadas. [vER jOgO - página 64] Este ponto de vista é partilhado pelo autor.

Todavia, também se entende e defende a mais valia da combinação das técnicas, manual e 
digital em fases distintas, considerando que ambas têm potenciais que podem ser reaproveitados  
ou que são conciliáveis.

“As técnicas de montagem e colagem, podem ser conseguidas por meios digitais ou manuais, é interessante 
considerar-se a utilização de métodos tradicionais uma vez que estes podem ser extramente eficientes a 
transmitir uma sensação táctil de artesanal por forma a enriquecer algo que se pretende comunicar. Muitas 
vezes são combinadas as duas técnicas, digital e tradicional. Montagem digital e efeitos de colagem podem 
produzir resultados excecionais e podem ser ainda usados na edição de imagens.” (Marshall e Meachem, 
2009) [vER imagEm// 140]

TRANSDISCIPLINARIDADE 

“Hoje tudo é Cortar&Colar. Qualquer coisa, elemento, pessoa, o hoje é parte ou protagonista do processo.” 
(Colective, 2011)

O conceito de colagem, e tendo presente que encontramos aproximações a este conceito em várias 
áreas (arquitetura, artes plásticas, literatura), acaba por ser uma ideia transversal e bastante versátil. 
Talvez por isso o Colective MPAA refira que o “Cortar e Colar” está em todo o lado [reforçando 
as ideia subjacente no documentário Everything is a remix (Ferguson, 2015)]. Para se realizar uma 
colagem, ou um processo de colagem, inevitavelmente se pressupõe um momento à priori e outro à 
posteriori, uma base de informação, de dados, de trabalho e experiências que serão reutilizadas num 
novo contexto, construindo, assim um novo significado.

Sobre a reprodutibilidade

Nesse sentido, entende-se ser pertinente falar da ideia de reprodutibilidade, considerando 
aqui algumas ideias advindas da leitura das palavras de Walter Benjamin. Talvez aqui se possa, 
assim, salientar a ideia de que a reprodutibilidade da obra possa também ela contribuir para 
o desenvolvimento da técnica e da ideia de colagem através da disponibilização e acesso a 
determinados recursos.

“Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser  
imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, 
para a difusão das obras, e finalmente por terceiros, meramente interessados no lucro. Em contraste,  
a reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, que se vem desenvolvendo na história 
intermitentemente, através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente.  
Com a xilogravura, o desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente reprodutível, muito antes que  
a imprensa prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita. Conhecemos as gigantescas transformações 
provocadas pela imprensa - a reprodução técnica da escrita. Mas a imprensa representa apenas um  
caso especial, embora de importância decisiva, de um processo histórico mais amplo. À xilogravura,  
na Idade Média, seguem-se à estampa em chapa de cobre e a água-forte, assim como a litografia, no início 
do século XIX.” (Benjamin, 1955)

Contudo, a reprodutibilidade colocaria em causa a autenticidade da obra de arte, como aliás nos 
refere Benjamin, mas no caso de se trabalhar com a própria fotocópia como fonte e objeto, essa 
adulteração é o aspeto procurado.

“Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua 
existência única, no lugar em que ela se encontra. […] O aqui e o agora do original constitui o conteúdo  
da sua autenticidade.” (Benjamin, 1955)

É como entender que a obra de arte ou o trabalho gráfico ou visual surgem pela montagem, pela 
junção de fragmentos e pela colagem. Chegar-se-ia assim a um resultado final, cuja montagem e a 
produção teria um papel fulcral, como acontece no cinema.

// 140 April Greiman, imagens 
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“Na melhor das hipóteses, a obra de arte surge através da montagem, na qual cada fragmento é a 
reprodução de um acontecimento que nem constitui em si uma obra de arte, nem engendra uma obra  
de arte, ao ser filmado” (Benjamin, 1955)

Processo de trabalho de pós-produção

Poder-se-ia dizer também que a colagem está diretamente relacionada com a “multiplicidade de 
oferta cultural existente” (Bourriaud, 2004), devido ao facto de trabalhar com  
a reutilização de ideias e conceitos ou de materiais, como já referido acima. Assim entende-se mais 
facilmente a ideia de colagem associada a uma forma de vida muito visual e porque razão Nicolas 
Bourriaud refere a ideia de pós-produção:

“Desde o início dos anos noventa, um número cada vez maior de artistas interpreta, reproduz, reexpõe ou 
utiliza obras realizadas por outros ou produtos culturais disponíveis. Essa arte da pós-produção responde  
a uma multiplicação da oferta cultural, mas também responderia mais diretamente à inclusão no mundo 
das formas de arte até então ignoradas ou desapreciadas. 
Poderíamos dizer que tais artistas que introduzem o seu próprio trabalho no de outros contribuem para  
a abolição da distinção tradicional entre produção e consumo, criação e copia, ready-made e obra original. 
A matéria que manipulam não é matéria prima. Para eles não se trata de elaborar uma forma a partir  
de um material em bruto, senão de trabalhar com objetos que já estão em circulação no mercado cultural, 
ou seja, já informados por outros. As noções de originalidade (estar na origem de…) e inclusive de criação 
(fazer a partir do nada) difundem-se, assim, lentamente, nesta nova paisagem cultural designada pelas 
figuras gémeas do dj e do programador, que têm a tarefa de selecionar objetos culturais e inseri-los dentro  
de contextos definidos.” (Bourriaud, 2004)

Bourriaud também propõe uma reflexão sobre a ideia de originalidade, considerando que o foco 
neste tipo de posicionamento (a colagem) estará mais direcionado para o resultado do que para as 
componentes, à semelhança do que acontece quando se produz um filme que carece de montagem. 
Adverte ainda para um outro conceito associado: a reciclagem [vER RECiCLaR /REgURgiTaçãO - pág. 70], 
articulando-o com apropriação de materiais pré-existentes aos quais os artistas darão novos 
significados:

“Pós-produção reúne as formas de conhecimento gerada pelo aparecimento da rede, numa palavra, como  
se orientar no caos cultural e como deduzir novos modos de produção”. (Bourriaud, 2004)

Por isso mesmo, dar novos significados poderá ser uma forma de posicionamento face à realidade, 
considerando a herança cultural e as referências pessoais.

[Os artistas] já não consideram o campo artístico (ainda que possamos agregar a televisão,  
o cinema ou a literatura) como um museu que contém obras que seria necessário citar ou “superar”, 
tal como pretendia a ideologia modernista do novo, mas como outros tantos negócios repletos  
de ferramentas que se podem utilizar, stock de dados para manipular, voltar a representar e colocar 
em cena” (Bourriaud, 2004). 

Entende-se, pois, que este stock de dados que o autor referencia poderá ser uma forma de 
validar a experiência pessoal sobre a realidade e a forma intuitiva e relacional com que cada  
um com ela se relaciona, como o ponto chave desta ideia de criação. Cada objeto, cada pré-seleção 
que cada agente criador fará do material gráfico e visual que poderá daí advir, poderá representar 
uma forma de posicionamento, não só estético, como ideológico, entendido aqui como uma 
maneira de (1) reciclar o existente, numa relação direta com a própria história, (2) posicionar-se 
num universo existente, (3) fazer valer o campo subjetivo e a própria deambulação pela vida  
e pelas ocorrências como fatores determinantes num processo de seleção individual. Bourriaud, 
escreve-nos sobre a ideia de post, que:

“Trata-se de aproveitar todos os códigos da cultura, de todas as formalizações da vida quotidiana,  
de todas as obras de património mundial, e fazê-los funcionar.” (Bourriaud, 2004) 

Ora a colagem poderá ser isso mesmo: um reaproveitar de códigos, de formalizações, de formas de 
ver que podem ser conjugadas.

O trabalho que ao longo deste projeto foi sendo realizado, acaba por encontrar acolhimento 
dentro destas ideias, assim como o próprio processo criativo, que se materializa como um meio 
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criador e potenciador de novos resultados, mais do que como um fim.

“Assim, a obra de arte contemporânea não é conclusão do “processo criativo” (um “produto finito”  
para comtemplar), mas um espaço de orientação, um portal, um gerador de atividades.  
Compõem-se combinações a partir da produção, navega-se nas redes de signos, inserem-se as próprias 
formas em linhas existentes.” (Bourriaud, 2004)

Entende-se por isso que trabalhar com a ideia de colagem, além de trabalhar com uma forma  
de proceder, de projetar, de criar, representa trabalhar com uma forma de pensar específica com 
pressupostos de posicionamento muito próprios.

A colagem pressupõe e trabalha diretamente com um passado existente como fonte, mas 
cruza-o num novo entendimento. A colagem recicla, recria, reutiliza, mas propõe, não copia.  
A colagem é transversal, multidisciplinar e sem limites definidos. A colagem depende de quem  
a realiza, de um background genético e pessoal, histórico. A colagem é curiosa e subjetiva,  
trabalha com materiais e ideias, com conceitos e apropriações.

A. O efeito Kuleshov, no cinema

“Lev Kuleshov, cineasta Russo (1899-1970), mostrou a importância da edição (montagem) enquanto 
ferramenta essencial no cinema. Utilizando esta técnica percebeu que o significado de uma sequência 
pode depender apenas da relação subjetiva que cada espectador estabelece entre imagens ou planos que, 
isoladamente, não possuem qualquer sentido. Uma das suas experiências cinematográficas consistiu  
em intercalar o plano onde surgia um actor inexpressivo com os planos de um prato de sopa, de uma criança 
num caixão e de uma mulher semidespida. Como resultado, apesar do plano do actor ser sempre o mesmo,  
a audiência encontrou no rosto do actor a expressão de fome, de piedade e de desejo.”  
(Bértholo, Paiva e Gonçalves, 2014) [vER imagEm // 141]

Deste processo podemos depreender que a colagem, enquanto montagem de distintas imagens,  
foi a responsável pela criação de novos significados, por parte dos espectadores, na leitura das 
mesmas imagens. 

Esta ideia, exemplifica o processo de pós-produção e o papel da montagem, sugerido por 
Bourriaud, associada ao cinema. Apenas mediante a combinação das imagens (iguais) foi possível 
chegar e entendimentos subjetivos diferenciados.

B. O recurso a estrangeirismos e coabitação de diferentes línguas, na escrita, numa publicação

Poder-se-ia dizer que a incorporação de uma frase ou de uma palavra numa língua poderia ser 
uma colagem, uma transposição de um universo para outro. Assim consegue-se entender o 
emprego dos estrangeirismos na literatura ou em publicações com as quais lidamos diariamente. 
Inevitavelmente, essa apropriação sugere um domínio linguístico por parte do autor/escritor, 
remetendo para o seu universo pessoal. 

“Este libreto pretende ser um guia para leitores indecisos da Biblioteca Biberstein-Gusmão e, 
simultaneamente, um manual de desorientação em possíveis caminhadas no entorno do Moinho  
da Fonte Santa. A sua autora tem um terrível sentido de orientação; não sabe de facto para onde se dirige,  
é preguiçosa e não gosta de desafios. Por estes motivos, propõe que se considere este volume como  
uma HIPÓTESE PARA UMA LEITURA PERIPATÉTICA UNIVERSAL. Casa caminhante deve escolher 
seguir apenas um dos cães da casa: Floyd, Mosca (aka Mini), DoubleDog, Xorna, Emily Chanel,  
Lucy ou PREC. Esta não será a sua única decisão. De resto, go with the flow.” (Gonçalves, Gaudêncio e 
Pomba, 2015) [vER imagEm // 143]

Nesta citação de Sofia Gonçalves pode compreender-se duas questões relativas a esta ideia: por um 
lado os nomes dos cães (maioritariamente estrangeiros), por outro lado a expressão “go with the 
flow”, que denota uma clara referência da incorporação (colagem) de uma expressão estrangeira no 
ritmo da escrita português, revelando a mensagem que, para descodificar o texto será necessário o 
domínio da língua inglesa. Desta mesma expressão, podere concluir-se que, e considerando o tema 
da colagem, se estará perante um somatório cultural de saberes e aprendizagens.

Deixa-se também aqui a nota que todo este segundo volume, da autoria de Sofia Gonçalves, faz 
uma compilação, uma colagem, de distintos textos selecionados pela própria.

// 141 Experimentos - Efeito 

Kuleshov

// 143 Susana Pomba, Sofia 

Gonçalves, Susana Gaudêncio, três 

libretos + poster, edição de 100 

exemplares, edição de autor, 2015
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C.	A	ideia	de	“casa	collage”,	na	arquitetura	

Neste caso, no livro “Casa Collage” (Monteys e Fuentes, 2003) [vER imagEm // 144], a ocupação dos 
espaços está intimamente ligada com os inquilinos que as habitam e que delas se apropriam, 
dependendo das respetivas vivências e idiossincrasias. [vER imagEm // 142]

Retira-se do mesmo livro a imagem que demostra de que forma uma sobreposição de objetos 
(colagem) associados a vivências especificas, num mesmo espaço pode reconfigurar a forma como 
este se utiliza. Também aqui a colagem poderá estar presente, considerando que nos estamos a 
referir ao input que os habitantes fazem sobre um espaço arquitetónico, ao qual chamarão de casa.

Colagem poderá, então, ser interpretada como a forma subjetiva de incorporação de uma 
identidade, ou de uma visão sobre uma matéria/assunto/ideia sobre um suporte, e aqui sugerimos 
que possa esse mesmo conceito aplicar-se não só à ideia de arquitetura, e de uso, como à própria 
composição gráfica. 

HERANÇA CULTURAL

Importa ter presente toda esta componente histórica da colagem, de forma a perceber o tipo 
de referências com as quais se lida, na medida em que a criação de algo estará afetada por uma 
aculturação que poderá determinar os resultados. Esta afirmação é suportada pela consulta  
do livro The anatomy of design, no qual os autores procuram explicar de onde provêm distintas 
ideias e conexões empregues em trabalhos específicos (Heller e Ilic, 2007). A ideia de colagem, aliás, 
relacionam-na com o poster de 1997 (Andrew Kohji Taylor), realizado por Tadanoki Yakoo.  
[vER imagEm // 145]

// 142 Casa-collage: fotografias 

de vários apartamentos do Edifício 

Mitre, F. J. Barba Corsini, Barcelona, 

1959

// 144 Capa do livro de xavier 

Monteys e Pere Fuentes, ‘Casa 

collage’

// 145 Tadanori Yokoo, poster do 

músico Andrew Kohji Taylor, 1997
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UMA APROXIMAÇÃO À COLAGEM

Aqui	propõe-se	a	conexão	da	colagem	com	um	universo	mais	pessoal,	uma	filosofia,	 
uma	metodologia	específica	e	transversal	a	várias	áreas.
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Além dos casos enumerados, que apontariam ser significativos considerando a ideia de adequação 
do conceito de colagem a distintas áreas, existem ainda outros autores que se considera que 
recorrem a este conceito nos seus trabalhos, muitos dos quais enquadrados no capítulo que se 
dedica à história da colagem.

Nesta parte do trabalho, apenas se consideraram aqueles autores que materializam referências 
pessoais para o autor deste RP, alguns dos quais contemporâneos. Quando se fala de referências, 
refere-se essencialmente ao cariz estético, às temáticas retratadas, ao tipo de expressão ou ao facto 
de serem autores que provocaram em algum momento pensamentos sobre o assunto sobre o qual 
este projeto se centrou. 

NA ILUSTRAÇÃO

Na ilustração são vários os exemplos atuais que recorrem diretamente à colagem. Alguns 
representam referências pessoais, quer pela forma de expressão, quer pelos resultados visuais 
conseguidos, como:

- a italiana Sara Fanelli , no livro Sometimes I thing, sometimes I am; [vER imagEm // 147]

- o Art Director / Collage Artist japonês Q-TA, através do seu instagram. [vER imagEm // 148]

NO DESIGN EDITORIAL

No design editorial também podem-se encontrar muitas referências atuais à colagem. Podem-se 
ver alguns dos trabalhos da portuguesa Cristiana Couceiro, do francês Damien Tran [vER imagEm 

// 149], do artista Bem Branagan [vER imagEm // 150] ou do francês Atelier Bingo [vER imagEm // 151], 
todas eles referências visuais presentes durante a criação do presente trabalho. Em todos existem 
sobreposições, montagens, transformações e recortes, trabalho a partir de referências. Pode ainda 
encontrar-se esta ideia e técnica em animações e trabalhos visuais. Exemplifica-se com o caso  
de Terry Gilliam [vER imagEm // 146].

NAS ARTES PLÁSTICAS

Neste âmbito a lista de referências pessoais é muito extensa. Englobam-se artistas de vários países, 
de épocas distintas [vER CapíTULO COLagEm]. Entre eles estão o espanhol Antoni Tàpies, o francês  
Henri Matisse, o italiano Mimmo Rotela, os alemães Kurt Schwitters, Christian Schad [vER imagEm  

// 153 ], Hannah Höch ou Max Ernst, o austríaco Raoul Hausmann, os americanos Joseph Cornel,  
Robert Motherwell, Robert Raushenberg, Melinda Tidwell [vER imagEm // 154], o russo Richard 
Hamilton ou o português José Rodrigues. 

PROCESSO / FORMA DE PENSAR: CRIAR E DE DESBLOQUEAR O PROCESSO CRIATIVO

 “Investigação visual, engloba dois temas principais quando relaciona aquilo que é definido com métodos 
analíticos e proposicionais - a desconstrução e interpretação de trabalhos existentes e o desenvolvimento  
de novas estratégias e métodos de design”. (Noble e Bestley, 2011)

Paralelamente, poderia-se ainda enunciar algumas técnicas que podem ser transversais a muitos 
destes autores referidos, pelo facto de serem já parte integrante da história da arte. São estas por 
exemplo, as técnicas utilizadas pelos surrealistas, consideradas necessárias para potenciar  

// 146 Monty Phytons, Python’s 

Total Rubbish, 2014

// 147 Sara Fanelli , no livro 

Sometimes I thing, sometimes I am;

// 148 q-TA, colagens

// 149 Damien Tran, poster

// 150 Bem Branagan

// 151 Atelier Bingo

// 153 Christian Schad, 1918

// 154 Melinda Tidwell, Defense/

Mechanism



UMA APROxIMAçãO à COLAGEM

086

// 146 

// 147 

// 148 

// 149 

// 150 

// 151 

“O processo de Cianotipia 
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inventado pelo astrónomo Sir 
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Bestley, 2011)
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a criatividade, pela associação de ideias/objetos/imagens/etc. de diferentes naturezas. Ao longo  
dos workshops realizados, recorreu-se a algumas destas técnicas: colagem de textos, associação  
de diferentes partes de imagens, cut-outs, cadavre-exquis, associação de diferentes partes  
de imagens. Tendo-se realizado dois workshops com a ilustradora Karen Lacroix e conhecendo  
a sua forma de trabalhar, e métodos, a relação entre colagem e técnicas surrealistas fica aqui clara.

“Uncanny Magazine é o resultado visual da investigação contínua de Karen Lacroix sobre o Surrealismo e 
os seus métodos de produção. Todas as ilustrações são colagens realizadas manualmente.” (Lacroix, 2014)

COMPOSIÇÃO E REPRODUCTIBILIDADE 

Inevitavelmente a ideia de colagem tem estado sempre associada a materiais visuais disponíveis 
e a algumas técnicas através das quais se torna possível ser reproduzível tais como Xilogravura, 
Fotografia, Fotocópia, Risografia, Impressão digital, Cianotipia [vER imagEm// 152], entre outras, 
algumas das quais se procurou experimentar no contexto desta deriva exploratória. Tentou-se 
explorar com o intuito de perceber como poderiam auxiliar os resultados pretendidos no âmbito  
da reprodução. Por isso mesmo, foram realizadas formações, das quais resultou um inventário  
de técnicas de impressão/formações, apresentado em anexo [vER anExOS 2 E 3].

A PROCURA POR UMA IMAGÉTICA PESSOAL

Uma das grandes finalidades deste trabalho centrou-se na procura de uma forma de expressão 
individual, uma imagética pessoal, que pudesse ser utilizada aquando da realização de ilustrações- 
-colagens, como de publicações desenhadas ou editadas pelo próprio autor.

Entende-se que a constituição de um banco de imagens para que elas pudessem ser reutilizadas 
e recicladas seria uma mais valia para a otimização de uma atividade criativa tão instável, como 
uma realidade circundante sempre em transformação, e a qual só se ultrapassa pela própria ação  
e experiência, aquilo que Markus Weisbeck (MW) ou Alex Marashian (AM) chamam de prática  
no âmbito da investigação visual.

“Investigar a cultura visual tem muito a ver com pratica pura – este é um método especifico que os  
designers chamam de seu.[…] É pratica sem ter qualquer tipo de significado” (Weisbeck e Marashian, 2015).

A procura por uma imagética pessoal seria assim entendida como uma forma de expressão, mas 
entendeu-se que pudesse ser também associada ao design editorial. 

Inicialmente, optou-se pela criação de algumas imagens que serviriam de conteúdo para  
uma publicação do autor, mas rapidamente se percebeu que este tópico iria ultrapassar a construção  
de uma simples narrativa para se converter numa investigação, de cariz experimental, de material, 
técnicas, e resultados visuais, na sua maioria abstratos – resultantes de trabalhos de composição visual.

 “Se produzir design gráfico com imagens abstratas, estará mais focado em composição e menos distraído 
com questões de significado” (Weisbeck e Marashian, 2015)

Sem caminhos propriamente definidos, diariamente, o trabalho iria ditando os seus 
desenvolvimentos próprios (por meio da deriva ou da deambulação): os materiais iam sendo 
testados à medida que iam sendo descobertos, assim como as técnicas (algumas das quais 
conhecidas através das formações complementares que atrás se enumeraram).

Estando praticamente findo este processo (pelo menos numa fase de maior produtividade – 
ditada pela necessária evolução deste projeto para outras fases), tomou-se conhecimento  
das experiências levadas a cabo pela Faculdade de Arte e Design da Bauhaus-Universität Weimar, 
nas quais se encontrou algumas parecenças, nomeadamente pelo facto de representarem  
desafios colocados aos alunos de design com o intuito de encontrarem uma imagética pessoal,  
visto ter-se em conta que os designer poderiam chegar a soluções gráficas completas: aquilo 
que o autor deste relatório compreende como o aliar da ilustração ao design editorial, a forma  
ao conteúdo e vice-versa. 

 “AM : Porque razão foi criada uma plataforma especificamente para alunos de design gráfico? 
MW: De uma forma geral, o design gráfico é uma disciplina artística de composição, tendo como base  

// 152 Anna Atkins, Dictyota 

dichotoma, in the young 

state; and in fruit, 1843-53
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o arranjo de elementos de imagem e texto. Usualmente, este tipo de elementos – fotografias por exemplo 
– derivam de uma determinada fonte que é baseada no conteúdo do produto que está a ser “desenhado”. 
No entanto, se observarmos com mais atenção a historia do design gráfico, verificamos que os seus marcos 
visuais são frequentemente casos de autoria, com ilustrações, outras imagens e também textos - por outras 
palavras, uma solução gráfica completa - provenientes de um designer individual. Pretendemos ensinar os 
jovens designers a abrir a sua mente nesta direção.”(Weisbeck e Marashian, 2015)

Esta referência permitiu entender que, o percurso procurado pelo autor, já terá antecedentes na 
procura de uma prática multifacetada. Interpreta-se ainda que Weisbeck e Marashian defendem a 
ideia da multidisciplinaridade como mais valia para o agente criador, na medida em que se entende 
uma diluição dos limites entre disciplinas (as quais se contaminam) no estudo que apresentam – 
revela-se assim o interesse do designer pela área científica. A própria autora deste RP revela isso na 
sua formação pessoal: primeiramente em arquitetura e posteriormente no mestrado para o qual se 
entrega este RP. Complementando a anterior ideia, pode ainda sublinhar-se que, trabalhar com o 
conceito de colagem poderá potencializar ainda mais este pressuposto, visto ser essa interligação o 
foco deste processo visual e processual.

Uma outra referência que neste momento poderá ser interessante incorporar aqui, diz respeito 
à ideia de “memes”, paralela à de genes, intensificando o background pessoal e a cultura visual no 
processo de criação, e determinando algumas das referências pessoais que serão essenciais à criação 
de uma imagética pessoal:

 “Memes são a unidade básica de transmissão de uma herança cultural. O interesse atual por este termo 
deriva das ideias lançadas pelo geneticista Richard Dawkins no seu livro “O gene egoísta”, posteriormente 
revisto por Susan Blackmore como sendo qualquer coisa que é copiada de uma pessoa para outra, quer 
sejam hábitos, habilidades, canções, histórias, etc. 
Os memes, como os genes, são replicadores de informação, padrões contagiosos que se copiam e se colam 
facilmente.” (Franco, 2011)

A influência das nossas referências, referentes ao mundo contemporâneo e da intrínseca densidade 
visual, dos conhecimentos científicos à época, segundo esta ideia influenciarão também toda a 
atividade criativa de um agente criador.

ACASO, ALEATORIEDADE, AZAR

Considerando a natureza humana, e tendo presentes algumas ideias e conceitos como o acaso, 
a aleatoriedade, o azar, a intuição, e entendendo, que podem proporcionar visões que têm como 
princípio uma adaptabilidade ao mundo contemporâneo, rápido e efémero, no qual o “tempo-
espaço-informação” (Gausa, 1999) tem um valor central, entendeu-se que abordá-los, ainda que de 
forma breve (visto não caber no âmbito deste trabalho a procura de uma definição dos mesmos), 
poderia permitir enquadrar o processo de trabalho seguido segundo ideias suas contemporâneas, 
com as quais se cruza, ou nas quais encontra significados e acolhimento.

ACASO

A ideia de acaso é aqui considerada visto estar relacionada com várias práticas criativas, algumas  
já citadas, que dizem respeito à incorporação do acidente e do inesperado como parte integrante.

Eliana Santiago reforça esta ideia. Leia-se:

“O azar e os processos artísticos têm sido, desde há muito tempo, conectados tanto de um modo consciente 
como inconsciente. 
Desde há muitos anos autores de múltiplas áreas como a Arte, a Ciência, a Sociologia, a Antropologia ou a 
Psicologia, questionaram o Acaso, certificando a sua transversalidade. Rudolf Arnheim, psicólogo e filósofo 
alemão, com importantes contribuições para a compreensão da arte visual, explora num dos seus estudos, 
a temática do acidente na arte, cuja motivação vem das práticas de artistas, escritores e compositores que 
deliberadamente se baseiam em acidentes para produzir o seu trabalho. Exemplos extremos tais como os 
Surrealistas e a sua procura por um processo de criação sem restrições, com os seus “ jogos” de escrita ou de 
desenho coletivo - o Cadavres Exquis; o movimento Oulipo aplicando consciente e razoavelmente restrições 
que lhes permitam novas formas de criação ou os Dadaístas e a sua adoração pelo azar.” (Santiago, 2012)

Ora, a ideia de colagem, estado intrinsecamente associada às práticas dadaístas ou surrealistas, 
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inevitavelmente terá uma contaminação por este pressuposto de acaso ou azar. [vER imagEm // 156]

Santiago, refere ainda que:

“A ideia de arte baseada no acaso foi abordada pela primeira vez no século XX por Lewis Carroll, Marcel 
Duchamp e Tristan Tzara. Ainda que se identifique neste estudo a existência involuntária do acaso na obra 
de Ives Klein, Rauchenberg, ManRay, Joseph Beuys, etc., a sua aplicação consciente foi iniciada na década 
de 50 por Ellsworth Kelly, François Morellet e John Cage, seguidos por um grande número de artistas que 
incluem Mark Boyle, Götz Karl-Otto, Jackson Mac Low, Martin Kenneth, Mohr Manfred [vER imagEnS // 

159 E // 160], Frieder Nake, Georg Nees [vER imagEm // 161], A. Michael Noll, Struycken Pedro, Zdenek Sykora, 
Herman de Vries [vER imagEm // 162], Ryszard Winiarski, entre outros.” (Santiago, 2012)

ACIDENTE

A importância do acidente no processo de trabalho é também referida por Isabel Herguera, que 
afirma que:

“No processo tem muita importância o acidente. Coisa que num guião mais tradicional não se pode…  
por motivos de produção ou de gastos…” (Tabakalera, 2014b)

Herguera associa, claramente, à ideia de acidente a ideia de desvio a uma coisa pré-definida (de um 
guião – como na animação) e um incremento de gastos associados a isso que também é necessário 
controlar durante esse processo. [vER imagEm // 157]

ALEATORIEDADE

A aleatoriedade terá a ver com noções como a incerteza, o acaso ou até a probabilidade e considera- 
-se já parte do processo criativo e da prática artística, como defende Eliana Santiago:

“A aleatoriedade e o azar foram aceites como elementos que fazem parte do processo criativo e da  
prática artística. Com a influência da industrialização, os artistas começaram a utilizar processos 
e materiais industriais nos seus trabalhos quer sejam, a fotografia, o cinema ou gravações musicais 
eletrónicas.” (Santiago, 2012)

AZAR

Gloria Vilches, na sua entrevista relaciona a colagem ao azar, considerando que o momento  
de azar fará parte do próprio processo de construção. Com este momento e este conceito associa 
ainda as ideias de erro e de imperfeição, como momentos decisivos dos processos criativos 
analógicos, reforçando a ideia de que não serão involuntários e inconscientes no processo  
digital (Tabakalera, 2014a). [vER imagEm // 158]

Este processo terá já estado presente nos trabalhos de Max Ernest ou Franz Roh [vER imagEm // 155], 
como referido por Wescher.

“[Franz Roh] Como Max Ernest, utiliza predominantemente ilustrações gráficas de estilo antigo, que 
decompõe e mistura de forma azarosa.” (Wescher, 1976)

Ainda sobre a definição de azar, Eliana Santiago refere e acrescenta que:

“O cruzamento com o termo azar pode ocorrer em diferentes contextos, mas o mais comum é falar de azar 
para se referir a ocorrências inesperadas ou coincidências sem motivo aparente, atos ou situações fortuitas 
que não são geradas pela lógica ou razões calculadas e que têm consequências inesperadas ou difíceis de 
medir. O termo é geralmente relacionado a jogos (“ jogos de azar”), no entanto, pode estar presente numa 
infinidade de situações ou circunstâncias da vida cotidiana, quando algo acontece de maneira inesperada 
ou por causalidade. 
O azar está principalmente ligado à noção de espontaneidade, a algo que surge ou acontece de maneira 
inesperada e, portanto, pode não ser mensurável pelas leis criadas pelo homem. 
O homem pode alcançar chegar o mais próximo possível para certos resultados que são consequência  
de algum nível de azar, mas a adivinhação dos mesmos nunca será completa já que, de outro  
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“Daniel Spoerri […] simplesmente cola e crava tudo o que encontra na sua mesa. Pratos com restos de comida, 

utensílios de pintar, cinzeiros cheios, caixas e todo o tipo de desperdícios. Esta atividade, na qual a colagem  

só tem a função técnica de resolver os problemas de fixação dos diversos objetos sobre uma placa de madeira, 

para Spoerri representa reter situações criadas pelo acaso. Por tal motivo concede às suas obras a denominação  

de quadros Casuais”. (WESCHER, H., 1976, 234) 
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modo, se um evento ou sucesso se pudesse prever totalmente, não estaríamos a falar de azar”  
(Santiago, 2012)

As aproximações a este conceito podem vir de outras áreas, e contextos, tais como a arquitetura, 
associando o azar e a casualidade à ideia de colagem por meio do recurso aos termos cortar e colar, 
como se pode perceber:

“O azar e a causalidade dos seus processos [Cortar e Colar] faz aparecer elementos circunstanciais de baixa 
determinação cujas consequências, no entanto, geram novos resultados práticos. A criação de uma nova 
mensagem surge ao se relacionarem ou colocarem em conflito duas realidades gráficas já determinadas e de 
origens diferentes. É a procura da identidade através de outros objetos já criados. O assalto ao qual se  
submetem os objetos é capaz de desfazer identidades e de forjar outras novas.” (Colective, 2011)

Assim, ao se recorrer à colagem, considerando o espaço próprio circunstancial e aquele no qual 
os momentos “azarosos” podem ocorrer, poder-se-á estar a propor novas identidades, novos 
significados e novas mensagens. O aparente descontrolo, e o espaço deixado para o erro, para  
o acaso, para o descontrolo poderá, assim, possibilitar leituras inesperadas e imprevistas.

Ora, a colagem, ao se servir de elementos dispersos, de distintas naturezas, formatos e espaços, 
poderá de uma forma muito intuitiva potenciar o “colocar em relação” de identidades díspares  
ou complementares, cabendo ao seu executor “brincar” / jogar com os resultados que pode 
encontrar – através de uma determinada forma de organizar / desorganizar os objetos com que lida, 
criando novas possibilidades.

“Quando pensamos no descontrolo, na desordem, invocamos hoje mais do que nunca métodos que 
relacionam o caos com a lei. Encontramo-nos confortáveis a produzir ideias imbuídas desta forma de 
organizar as coisas. O azar é, portanto, em vez de uma dimensão indesejada, um ambiente adequado  
com o qual nos comprometemos.  
Contudo, é necessário assinalar aqui a conceção de Popper na qual o azar não seria mais do que 
um compêndio de instruções que regem este ou aquele resultado, em princípio imprevisível e cuja 
racionalização não é possível apenas porque carecemos de instrumentos para a decifrar ou apreender.  
O azar, portanto, torna-se um campo impenetrável de possibilidade e de informação potencial e  
é neste sentido que se torna mais atraente para nós. Deixa de ser um fator identificável mediante a recoleção  
de dados estatísticos e acumulações prováveis para se revelar como um recipiente no qual devemos 
exploramos”. (Porras, 2001a)

Poder-se-ia aqui, por exemplo, referir o recursos e encontro com elementos do dia-a-dia, a recolha 
de determinados materiais (com origem no lixo ou nos desperdícios, por exemplo), encontrados 
muitas vezes por acaso, em deambulações ou procuras: como as recolhas diárias de materiais 
realizadas por Schwitters, as quais poderiam estar associadas a esta ideia às ideia de acaso e 
aleatoriedade, pela própria espontaneidade que representam. [vER méTODO DE SChWiTTERS - pág.41]

InTUIçãO COMO MÉTODO DE OBSERVAçãO

Santiago sobre a intuição como método de observação refere que:

“Quando as teorias relativistas e quânticas introduzem a intuição como método de observação, prometem-
nos sistemas mais flexíveis. Os métodos de investigação alteraram-se profundamente no momento em que 
incluem a probabilidade no estudo dos fenómenos. Na atualidade superam a meta redutora da causa  
e efeito. Terminologias como probabilidade, azar e aleatoriedade, são alguns dos principais fatores que 
estão por detrás do aumento de complexidade da possível construção de uma imagem gráfica do mundo. 
Hoje, os modelos que podem representar essa nova visão da ciência devem incorporar a incerteza, a 
contradição, a indeterminação ou o inesperado numa imagem do mundo que se altera constantemente.” 
(Santiago, 2012)

Talvez por esse fator, a intuição represente uma forma de procura, entre as areias movediças com 
que se vai construindo o “hoje”. 

Sobre a noção de azar e da sua relação com a criação de conhecimento, Santiago refere, ainda, 
uma ideia interessante - a distinção entre azar criador e azar biológico, que abaixo se esclarece:
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“O azar criador é, nesta perspetiva, complementar ao conhecimento, pelo que a sua existência no universo 
é uma ajuda indispensável para o avanço do conhecimento. Num momento da história, a ciência foi 
forçada a aliar-se ao azar incorporando assim o conceito de probabilidade. […] A estas duas variantes 
da terminologia azar, o biológico (corrosivo e disciplinado) e o criador (aliado à ciência, cuja presença 
no universo ajuda ao avanço do conhecimento), Wagensberg designa, respetivamente, como azar 
epistemológico e azar ontológico. […] Contrariamente ao azar epistemológico, que se alia ao conhecimento, 
o azar ontológico é algo de que não se sabe nada, exceto através de uma intuição incomunicável sem possível 
tradução em nenhum tipo de código de linguagem conhecido. É aquele que faz parte do ser, pelo que, 
embora se encontrem leis deterministas haverá processos que são irredutivelmente espontâneos e aleatórios, 
independentemente do avanço do conhecimento, e por essa razão, um inimigo irreconciliável da ciência.” 
(Santiago, 2012) 

Provavelmente, esta noção de intuição (derivada de azar epistemológico), seria aquilo a que 
Legrand, consideraria a “intuição bergsoniana”:

“Denomina-se ‘intuição bergsoniana’ (e por vezes ‘intuição’, sem qualificativo) uma intuição de um  
género especial de tipo instintivo, que consistiria em conhecer a partir do interior o objecto, por uma  
espécie de simpatia. Esta intuição […] opõe-se radicalmente à marcha discursiva” (Legrand, 1983).

No contexto deste trabalho, a intuição será provavelmente um misto destes. Se por um lado se 
procura o erro e o inesperado como forma de trabalhar aceite, por outro lado, vigora uma certa 
ideia de simpatia por experimentar, por exemplo na fase primeira do projeto prático (as ilustrações-
colagens), materiais, técnicas, caminhos decorrentes de uma vontade pessoal.

HIPER – LIGAçÕES

“Hiperligação. Ligação que consiste num ícone ou numa sequência de texto que, quando activados, 
permitem o acesso a informação electrónica noutra localização (documento, ficheiro, página da Internet, 
etc.).” (2013b)

Partindo da ideia de hiperligação, do hiperlink, o conceito de “hiper” entende-se aqui como 
uma forma de ligação entre saberes. Esta ideia de link mantém presente e intrínseca a vontade 
de conectar ideias e conceitos, extravasando os limites concretos e definidos, pré-existentes, 
reforçando uma ideia de contaminação entre as coisas e da existência de limites difusos.

Essa ideia de contaminação encontra-se presente na ideia de colagem, pois um suporte, uma 
referência segundo esta metodologia/ideia poderá ser combinada e reinterpretada segundo  
novos referentes.

“Cortar e colar como procedimento instantâneo e irreflexivo gera acontecimentos inesperados que podem 
incluir-se em esquemas variáveis dependendo das suas redes de significação prática e cuja propriedade 
relacional interpõe instrumentos de dotação de sentido que identificamos com projetos afetados diretamente 
por particularidades acidentais diferentes. Além da oposição clássica funcional vs disfuncional,  
as circunstancias que afetam o processo de Cortar e Colar convertem-se em hiperfuncionais, já que  
a tecnologia é uma técnica de transformação acelerada com elementos propensos a desenvolver acidentes. 
Cortar e Colar estaria dentro do que denominamos de processos de copia apropiativa desmantelada.  
São processos nos quais a cópia se utiliza de maneira consciente como ferramenta de produção criativa,  
mas nos quais, contrariamente às copias tipo referência, o que se toma não é um mundo de alusões 
significativas, mas capturas de significantes puros.” (Colective, 2011)

DERIVA COMO MÉTODO

É de Guy Debord, a definição de deriva que aqui se apresenta:

“a deriva apresenta-se como uma técnica de passagem ininterrupta através de diversos ambientes. O 
conceito de deriva está ligado indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos de natureza psicogeográfica  
e à afirmação de um comportamento lúdico-construtivo que a opõe em todos os aspetos às noções clássicas 
de viagem ou de passeio. 
Uma ou várias pessoas que se entregam à deriva renunciam durante um tempo mais ou menos extenso  
às motivações normais para se deslocarem o atuarem nas suas relações, trabalhos ou entretenimentos para 
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se deixar levar pelas solicitações do terreno e por os encontros que a ele correspondem.”  
(Débord, 1999) [vER imagEm // 163]

Pode-se, no âmbito deste trabalho, aplicar o conceito de deriva, visto que este, enquanto espaço 
de investigação, se cruza com distintos ambientes, é movido por um “comportamento lúdico-
construtivo”. 

Aponta ser pertinente relacionar este conceito de deriva com um método de trabalho que  
aqui se enquadra num âmbito criativo – a ilustração ou o design editorial. De forma a chegar  
a determinados resultados, e considerando uma ideia de limite (ainda que difuso), as pesquisas  
visuais foram sendo colocadas num tempo lúdico, pautado de subjetividade, e com desconhecimento 
 do ponto de chegada – o qual apenas foi determinado, aos poucos, em paralelo com os resultados  
e expressões obtidos.

Da arquitetura surge também uma aproximação a este método associado a um exercício 
contínuo. 

“Modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de passagem 
fugaz por ambientes diversos. Utiliza-se também, mais particularmente, para designar a duração de um 
exercício contínuo desta experiência.” (Soriano, 2001b)

Contudo, quando se fala de colagem, e como referem Heller e Anderson, devemos ter em atenção o 
momento de parar; aquilo que se sugere ser entendido como o finalizar dessa deriva:

“Colagem é o resultado da improvisação, mas é também sobre a habilidade de saber exatamente onde  
e quando parar.” (Heller e Andersen, 2016)

AUTO-PUBLICAÇÃO E PROCESSO

Ainda que de forma breve, decidiu-se falar do livro de artista em Portugal, de forma a caracterizar  
o ambiente contemporâneo e perceber as razões que levam os autores a auto publicarem os 
respetivos trabalhos. Para isso, recorreu-se a este excerto de Ana João Romana:

“O terceiro momento do livro de artista em Portugal é o atual. Este momento caracteriza-se por um 
incremento da prática artística mas uma ausência de teoria. Assistimos a um crescimento vital e variado 
por parte de uma geração nova de artistas colecionadores, editores, livreiros e docentes. Por outro lado,  
esta categoria artística a ser desconhecida do público português. 
As principais coleções pertencem a instituições de caráter museístico: a Biblioteca da Fundação de Serralves 
e a Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian. A Biblioteca da Fundação de Serralves está vocacionada 
para livros de artista internacionais, a partir do pós II guerra mundial. A Biblioteca da Fundação Calouste 
Gulbenkian tem um interesse crescente pela área das publicações de artistas portugueses contemporâneos. 
Algumas das actuais editoras especializadas em Livros de Artista são: Braço de Ferro, Pierre von Kleist, 
Oficina do Cego, Ghost Edições, Atlas Projectos e Bypass. 
Os actuais livreiros especializados em publicações de artistas são: Inc. Livros e edições de autor, A 
Estante, STET, Tijuana e a Livraria da Culturgest.” (Romana, 2012)

Na sequência desta ideia de contemporaneidade e de aumento da prática artística no que diz 
respeito ao livro de artista, existe uma publicação, o “Portuguese Small Press Yearbook”, que tem 
como objetivo fazer um apanhado da prática independente atual, de forma anual.

“O Portuguese Small Press Yearbook integra TIPO.PT, um projecto concebido por Catarina Figueiredo 
Cardoso e Isabel Baraona sobre o panorama português da publicação independente. O Portuguese 
Small Press Yearbook visa proporcionar uma panorâmica anual da produção de livros de artista, edição 
independente, e produção crítica e académica relevante sobre estes territórios.” (2015)

PORqUÊ RECORRER à AUTO EDIçãO?

Aqueles fatores que nos poderiam explicar uma opção crescente pela autoedição são, como nos 
refere Ellen Lupton, a maior liberdade, visto não se depender de terceiros para publicar; a falta 
de acesso a editores, ou a possibilidade de controlar todo o processo. Assumem por isso os riscos 

// 163 Guy Débord, Guide 

Psychogeographique de Paris
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financeiros e responsabilidades advindas dessa opção, daí que as tiragens por vezem possam ser 
reduzidas.

 “Ao tornar-se um Editor, o autor ganha muito liberdade. Ele ou ela, toma os riscos financeiros e também 
a responsabilidade por todos os pormenores da criação e produção de um livro e a sua divulgação. Porque 
razão haveria alguém de assumir todas estas tarefas árduas quando todo um sistema profissional e de 
negócio (a industria editorial) está instituído e pronto a atuar? Muitas pessoas criam o seu próprio negocio 
editorial na medida em que não têm acesso ao meio editorial ‘oficial’ […] outros, querem deter o controlo 
absoluto do design e apresentação dos seus livros” (Lupton, 2008)

Talvez por isso entendamos a vontade crescente e o aparecimento de diversas pequenas editoras  
ou de publicações independentes. No cenário português, o “Portuguese Small Press Yearbook 2015” 
faz uma recolha dessas editoras portuguesas consideradas independentes. 

Uma outra leitura que talvez se possa fazer é o facto de haver uma tendência para a cultura 
do do it yourself, associada a um certo otimismo provavelmente derivado da crescente instrução 
e consciência da capacitação para fazer ou da vontade de comunicar mensagens. O suporte 
publicação é, pois, um meio, muito além de um fim, de dar forma a um processo criativo e artístico, 
e a uma forma de expressão pessoal:

“Devemos considerar que o livro não é um simples suporte, senão um autêntico campo de criação. […] A criação 
de um livro acaba por ser um processo criativo e artístico no qual o aluno estabelece a sua própria linguagem 
como forma de expressão socorrendo-se de um processo” (Moreno, 2012)

 



3 CASOS DE ESTUDO

Dentro desta estrutura de trabalho, poder-se-ia dizer que os casos de estudo,  
fontes diretas e contemporâneas, poderiam ser uma forma de validar a informação 
antecedente. Pois bem, entendem-se aqui como formas de expandir entendimentos 
lançados	pela	revisão	bibliográfica	antecedente.
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Tendo presente todos os autores e ideias abordadas anteriormente, paralelamente optou-se  
por escolher como casos de estudo, fontes diretas, de forma a que, no momento contemporâneo,  
se pudesse ter mais do que uma visão sobre a questão da colagem ou da relação da ideia de colagem 
com o objeto editorial. 

Identificaram-se 3 casos, que representam se acredita representarem perspetivas distintas  
da relação do criador com o que pode ser o tema da colagem: o ilustrador /editor, o diretor artístico  
e designer ou a editora.

1. KAREN LACROIX: FRAGMENTOS DE HISTÓRIA – ILUSTRAÇÃO 

“Para ler esta publicação é importante perceber a forma de trabalhar da Uncanny Editions e a relevância 
que esta tem no trabalho que produz. A colagem é um método fundamental utilizando durante o processo 
de investigação – colecionando imagens, relacionando, justapondo e manipulando-as de forma a expor 
relações e criar novos significados. […]. Finalmente, esta publicação não é cronológica nem está dividida 
em escolas ou até disciplinas. É uma viagem de significados e história sobrepostas – uma assemblagem de 
discussões e discursos com vestígios do passado e com propostas para uma contínua colaboração e educação. 
Fragmentos de texto promovem ainda ligações entre imagens, escoas e ideias. Esta publicação é uma 
celebração e uma forma de pensar. Não tem princípio nem fim.” (Lacroix, 2011) [vER imagEm// 164]

Porque razão é um caso de estudo?

A seleção desta autora e desta publicação deve-se ao facto de ao longo do tempo de investigação 
deste projeto se ter trabalhado com a Karen Lacroix em dois workshops, e se ter conhecido a sua 
forma de trabalhar, diretamente associada à deriva, ao recurso à ideia de fragmento, assim como  
à ideia de colagem, intrinsecamente relacionada com a ideia de objeto editorial.

No caso da publicação eleita, o artefacto representa uma forma de trabalhar manual, cuja 
imprevisibilidade foi estando quase sempre presente durante o processo, até quase à fase quase final 
da produção. Destaca-se a ideia de construção e descoberta, sem haver uma total determinação 
de um processo, e de se usar o erro e o inesperado como parte integrante do processo. Salienta-se 
ainda a criação de novos significados partindo da ideia de reprodutibilidade do existente,  
de reutilização e de construção de um universo por meio de uma justaposição e extrapolação  
de referências imediatas.

Por outro lado, a publicação é extensa e obriga a pensar o processo de produção tendo presente 
este pressuposto.

Descrição do objeto

A presente publicação tem como dimensão máxima o tamanho A4, e organiza-se em 13 cadernos 
de diferentes e espessuras, nos quais se englobam as capas frontal e posterior. O miolo, encadernado 
manualmente com uma encadernação copta com as 2 capas, encaixa numa caixa.

Ao longo dos distintos cadernos o número de folhas é variável, assim como as dimensões as 
dimensões dos mesmos, sendo possível perceber a existência de várias camadas ao longo das quase 
180 páginas do documento (apesar de não estar paginado – o que nos leva a crer que não exista uma 
ordem correta para folhear este livro). Também os papéis são distintos, mudando mesmo de 
caderno para caderno em textura, cor ou gramagem. Mudam igualmente as técnicas de impressão, 
o que permite numa mesma publicação existirem diferentes tipos de textura, assim como imagens  
a cor, ou a preto e branco. As técnicas utilizadas, segundo a autora são: impressão offset, Riso, 
digital, letterpress, serigrafia, cianotipia.

// 164 Karen Lacroix, Fragmentos 

De História – Ilustração, 2015
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Os conteúdos vão desde colagens, a fotocópias, impressões, fotografias, imagens de livros 
antigos, quadros, apontamentos, ou pintura, pontualmente marcados pela aparição da mão 
humana.

Esta publicação é marcada fortemente pela imagem. Os próprios momentos textuais (livros)  
são inseridos neste objeto como imagens, havendo apenas um breve texto de contextualização  
e uma referência aos créditos nas duas folhas finais.

2. REVISTA PLI* 2/3 – DIREÇÃO DE ARTE / DESIGN EDITORIAL

“O tema do presente número é o entusiasmo e nele se fixa uma das categorias centrais da atual cultura 
projetual. Embora incidindo, particularmente, sobre fenómenos contemporâneos, como o crescente 
protagonismo do design de iniciativa própria, a exploração de formas de Auto produção, o regresso 
à ideologia craft ou o renovado interesse pela publicação, em particular pelo objeto livro, a ideia de 
entusiasmo tem um alcance maior, podendo ser compreendida como expressão de novos processos  
de mediação ligados à prática projetual, expressão de um novo paradigma, ou do esforço de o impor, 
marcado pela passagem do modelo de regulação para o modelo de emancipação dos processos de  
produção cultural. (Bártolo, 2012)”

Porque razão é um caso de estudo?

A revista Pli 2/3 [vER imagEm // 165] foi selecionada como caso de estudo uma vez que leva a um 
extremo o que é o entendimento de uma publicação, devido às distintas variações de formato  
e papéis com que se configura, aquilo que aqui se poderia entender como uma leitura do conceito  
de colagem associado à produção de um artefacto editorial. Esta ideia de colagem pode ainda 
ser lida aquando da sobreposição dos cadernos de distintos formatos que por vezes se fundem, 
provocando o leitor a experimentar e a testar se aquele spread pertence realmente a um caderno  
ou a uma contaminação da página seguinte que segue uma estrutura anterior.

Produzida industrialmente, inevitavelmente teve de se confrontar com as limitações dessa 
questão (quer em termos de variações de tamanhos ou de encadernação).

Contrariamente à publicação da Karen, esta publicação trabalha muito com texto e muito 
pouco com ilustração, mas trabalha igualmente com imagens e com a junção dos dois tipos  
de registo.

Descrição do objeto

A dimensão deste objeto editorial, na maior dimensão é de 23 x 32 cm. Contudo, e desde o inicio se 
antevê que também terá distintas dimensões, considerando que a própria capa tem uma dimensão 
menor.

Esta revista, que compila dois números (2 e 3), organiza-se em 12 cadernos costurados e colados 
semi-manualmente e sobre a costura dos quais foi colocada a capa. A lombada inferior não foi 
colada nem costurada e a capa (de menor dimensão) não a cobre.

Os cadernos são organizados segundo números de folhas variáveis. Também as dimensões 
variam, ainda que havendo apenas 5 combinações de formatos.

As 204 páginas não se encontram todas numeradas, sendo apenas percetível esta informação 
pontualmente. Este aspeto, à semelhança da publicação de Karen Lacroix, remete-nos para a ideia 
da inexistência de uma forma sequencial obrigatória de leitura deste documento.

Também aqui os tipos de papel utilizados são variáveis (10) desde couché a mate, e de distintas 
gramagens.

A técnicas de impressão terá sido adequada a uma tiragem de 1000 exemplares, e como terá sido 
offset.

Os conteúdos variam bastante nesta publicação: páginas com elementos gráficos, fotografias, 
caligrafia, texto (artigos), mistura de texto com imagens (fotografias), compilação de várias 
imagens, em spreads com ritmos bastante distintos (entre brancos e cheios ruidosos, quase 
excessivos de tão intensos, que parecem colagens de fragmentos de várias ideias). 

A própria tipografia tem um carácter bastante elástico neste documento, adaptando-se a 
distintos tamanhos, formatos e tipos de texto.
Ao contrário da publicação Fragmentos de História, esta publicação é marcada fortemente pela 
associação entre texto e imagem.

// 165 Revista Pli 2/3
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// 164 

// 165 

// 166 

Título: Fragmentos De História – Ilustração

Autor: Karen Lacroix (Uncanny Editions)

Editora: IPP

Formato: 21 x 29,7 cm

Encadernação: cozida manualmente (Alfaiate do livro)

Impressão: Grafica Maiadouro (offset); IPP (RISO, digital, 

letterpress, screenprint, cyanotype)

Tiragem: 500 

nº de páginas: 187

Data: 2015

Título: Revista Pli 2/3

Editores: José Bártolo, Sérgio Afonso

Autores: vários 

Editora: ESAD

Formato: 23 x 32 cm

Encadernação: cozida e colada

Impressão: Lidergraft - Artes Gráficas, S.A.

Tiragem: 1000 exemplares

nº de páginas: 203

Data: 2012
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Poder-se-ia aqui fazer algumas comparações entre estes dois casos:
- Ambos têm um carácter experimental e procuram questionar e entender aquilo que são os 

limites da publicação e da forma como nos relacionamos e percecionamos o objeto.
- Fazem-no recorrendo a variações de formatos, de papéis, de cores.
- Usam imagem ou texto e imagem para contarem narrativas e histórias (quer visuais, quer 

textuais)
- Os distintos tamanhos e o facto de uns estarem dentro dos outros, por vezes, fazem-nos 

remeter para a ideia de híper textos e híper imagens, em que há narrativas dentro das narrativas, 
informações paralelas que podem ser lidas simultaneamente ou como complemento umas das 
outras. 

- Talvez por isso a questão da paginação aqui não tenha o peso que tem nos livros de carácter 
mais tradicional.

- Apesar das diferenças e variações, acaba por haver sempre uma linha de continuidade em 
ambas as publicações: ou através do recursos a uma constância nas variações dos tamanhos  
de papel ou tipografias (Pli), ou nas técnicas de reprodução que se vão repetindo (Fragmentos de 
História).

- A ideia de colagem de fragmentos é comum às duas, que propõem leituras seccionadas, 
organizadas em cadernos, os quais se misturam e contaminam com os cadernos anteriores ou 
posteriores, dando uma ideia de conjunto indissociável. Na Pli, por exemplo, verifica-se isto nas 
páginas 104-106.

- Por outro lado, se na primeira também a colagem integra o leque de imagens disponíveis,  
já na segunda a ideia de colagem estará mais presente pela forma como os assuntos se interligam  
e associam ou completam, encontrando-se uma ideia de continuidade visual, na qual suportes  
de textos servem de fundo a imagens (ex. páginas 30-31), ou imagens a suportes de fundos (ex- 
páginas 63-63).

O conceito de colagem é identificado aqui nestes dois casos pelas ideias anteriormente 
apresentadas:

- Sobreposição de conteúdos
- Compilação de distintos tipos de informação como imagem (Fragmentos de História) ou 

como texto e imagem (Pli).
- Uso de uma forma narrativa visual que utiliza a ideia de fragmento e de sobreposição 

(de distintos formatos), de forma a criar novos significados e amplificar formas de leitura de 
informação cruzadas.

3. DOIS DIAS EDIÇÕES – DESIGN EDITORIAL / EDITORA

“A DOIS DIAS é uma editora dissidente que nasce da motivação de 2 leitores. Encontra nos livros a sua 
teoria dos territórios: dar forma a um espaço de leitura que vai expandindo a sua superfície à medida que 
alguém arrisca avançar pelas suas páginas. A sua inevitabilidade, contudo, é ter na reprodução do objeto 
um pretexto para a partilha. 
Sediada algures entre a margem norte e a margem sul do rio Tejo, desenvolve, desde 2011, os seus próprios 
modelos de edição. Pensa o livro como valor acrescentado ao “texto”— do x/y da página ao x/y/z do livro. 
Não procura respostas, potencia problemas. Gosta de questões existenciais essenciais. Entra em diálogo com 
outros leitores-escritores-autores e à conversa chega à publicação. Tem como interesses maiores as tangentes 
entre arte e literatura, as práticas grande-angulares da escrita e da leitura. 
Faz da pequena escala a escala certa. Nem mais nem menos. Baralha as teorias da especialização—um 
leitor faz-se escritor, editor, designer, autor, produtor, amador, artesão, operário industrial, condutor 
profissional, comercial. 
De futuro, não tem agendas nem faz previsões. Preza o desvio. Critica a massa crítica (e outras visões de 
industrialização da cultura) e, acima de tudo, vai pensando fazendo. Os textos, lidos muitas vezes em voz 
alta, devolvem à linha de montagem a vontade de construir, para já, mais um livro. 
É permanentemente provisória e pretende reescrever com frequência o texto que a define. 
DOIS DIAS tem dois nomes que lhe vão tratando da diária: Rui Almeida Paiva e Sofia Gonçalves.” 
(Paiva e Gonçalves)

Porque razão é um caso de estudo?

A escolha deste caso é já ligeiramente diferente. A incorporação de uma editora como caso de 
estudo deve-se ao facto de se entender que haja uma ligação, uma colagem, entre o que é o conteúdo 

Título: Efeito Kuleshov

Autor: Joana Bértholo, rui de 

almeida paiva, Sofia Gonçalves

Editora: Amor-Livr’o & Dois Dias 

Edições

Formato: 14,8 x 20,7 cm

Encadernação: cozida e colada

Impressão: Ideias com peso

Tiragem: 100

nº de páginas: 60

Data: 2014

Título: quem viaje encontra 

segredos antigos mas perde os 

sapatos novos

Autor: rui de almeida paiva,

Editora: Dois Dias Edições

Formato: 12,5 x 19,5 cm

Encadernação: cozida e colada

Impressão: Gráfica Maiadouro

Tiragem: 300

nº de páginas: 96

Data: 2014

Título: Época de Estranheza Frente 

ao Mundo

Autor: Susana Gaudêncio

Editora: Dois Dias Edições

Formato: 16,7 x 23,5 cm

Encadernação: cozida e colada

Impressão: Textype

Tiragem: 300

nº de páginas: 128

Data: 2012
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do objeto e o tipo de publicação, o qual se altera de livro para livro, à semelhança da ideia defendida 
pela editora:

“Assinamos por baixo e sem reservas a ideia de que a conceção de cada livro, a sua materialização, deve  
ser uma expressão ou extensão do seu conteúdo” (Paiva e Gonçalves)

Nesse sentido, poder-se-ia sugerir que o conceito de colagem pode ainda ultrapassar a narrativa 
textual ou visual, passando a incorporar, por exemplo, o conceito editorial das próprias publicações. 

No livro Efeito Kuleshov, publicado pela Amor-Livr’o e pela Dois Dias Edições, por exemplo, 
o próprio conceito cinematográfico é utilizado na edição, havendo textos ficcionais e textos 
verdadeiros, cabendo ao leitor interpretá-los. Veja-se a definição de Efeito Kuleshov [vER pág. 77]. No 
livro Época de Estranheza em Frente ao Mundo, de Susana Gaudêncio, esta mesma ideia de colagem 
é entendida pelo recurso ao híper texto, e ao complemento e paralelismo de informação entre o que 
pode ser uma narrativa principal e uma narrativa secundária, ainda que a decisão de qual é qual 
pode ser relativa e definida pelo leitor. [vER imagEm // 166]

No livro Quem viaja encontra os segredos antigos mas perde os sapatos novos, por exemplo, 
a narrativa principal é interrompida por um conjunto de histórias as quais ocupam uma parte do 
livro cujo tamanho do papel é ligeiramente inferior. Também neste parêntesis à narrativa principal, 
recorre-se a distintas tipografias e formatações. 

Não se fará aqui uma descrição dos exemplares apresentados. Destes importa apenas reter 
que existe uma variação de formatos, do tamanho das publicações ou das tiragem e das formas de 
impressão, de acordo com os assuntos de cada um.

O conceito de colagem é identificado neste último caso como uma forma de adequação dos 
conceitos de conteúdo ao de edição:

- Complementaridade entre conteúdo e forma 
- Compilação de distintos tipos de informação em camadas, permitindo sub-leituras dos textos 

principais
- Variação de formatos e de formatações, de edição para edição, de livro para livro, de 

conteúdo para conteúdo. Também aqui se interpreta a procura pela criação de novos significados 
e amplificação de formas de leitura de informação cruzadas, à semelhança do que acontece no 
Fragmentos de História ou na Pli. 

// 166 Dois Dias Edições: livros 

Efeito Kuleshov, quem viaja 

encontra os segredos antigos mas 

perde os sapatos novos e Época de 

Estranheza em Frente ao Mundo.
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Esta	é,	finalmente,	a	parte	do	trabalho	que	se	foca	na	componente	de	projeto	 
pessoal desenvolvida ao longo deste trabalho, deste ano. Fala de como foi começar  
um trabalho através da deriva, e regressar à componente prática após focagem e 
concentração numa componente teórica, seguindo a seguinte sequência: Ilustração  
Visual > Investigação Teórica > Publicação.
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POSICIONAMENTO E PROCESSO PESSOAL 

Apesar da parte anterior deste RP ter já tocado e referido alguns aspetos dos quais se poderá 
deduzir uma aplicação, salientam-se aqui esses posicionamentos que servem de forma 
procedimental de trabalhar, de investigar, de se posicionar frente ao universo circundante do autor.

DERIVA

A deriva, enquanto teoria, já referida atrás [vER página. 94], foi desde o início deste projeto um 
posicionamento seguido. Defende-se a necessidade do carácter lúdico, intrinsecamente relacionado 
a valores motivacionais elevados como forma de “trabalhar”. Isto porque, o considerado “trabalho”, 
poderá ganhar dimensão e importância ao se envolver com o universo pessoal, com o espaço  
de lazer do seu criador, na medida em que se torna um elemento do seu dia associado ao prazer  
e removido de qualquer cariz ditatorial, de obrigação.

“Para deixar de ter essa obrigação estúpida de trabalhar, de passar a vida fazendo coisas de que não  
se gosta” (Silva, 2006)

Esta metodologia exploratória serve-se também da ideia de erro, vista como uma mais valia, 
decorrente da experimentação e da deambulação. Neste sentido, as imperfeições, os acidentes são 
momentos de surpresa que são inseridos no espaço de projeto como mais valias.

Uma outra relação com a questão da deriva tem a ver com a completa ausência de tempo por 
um momento determinado. Neste processo exploratório, e como o cariz lúdico e motivacional 
está presente, a consciência da passagem de tempo está claramente relacionada com a distração, 
pelo que, na maior parte das vezes, o tempo “passou a voar”, como se costuma dizer que acontece 
quando se fazem coisas que satisfazem e preenchem o seu “executor”.

PESQUISA VISUAL

Ao longo deste trabalho vastas foram as referências visuais, muitas das quais conhecidas de longa 
data. De forma a dar a conhecer um pouco do que é esse universo pessoal, optou-se por reunir 
um conjunto de referências que serviram como ponto de partida para a abordagem ao tema da 
colagem. Este universo paralelo foi compilado num inventário de referências visuais [ver anexo 4], 
inicialmente compilado com a ajuda do Pinterest, uma das ferramentas digitais que hoje nos permite 
categorizar e organizar a grande quantidade de informação com que lidamos todos os dias.

Esta “pesquisa visual” (Beard, 2012), surtiu o seu efeito como meio desbloqueador, capaz de 
trazer novas ideias de materiais e técnicas a explorar, ou simplesmente desempenhando o papel 
de um brainstorming, segundo a definição do conceito de Cole Phillips e Taylor (Phillips e Taylor, 
2012).

COLAGEM COMO MÉTODO

Deambular entre imagens, artistas, imaginários, filosofias… Esse é o alimento da colagem. Como 
método, parte de algo, como a recolha de material existente, pelo que, o aparente acaso é controlado 
desde este ponto.

Partindo desta ideia, tudo o que são experiências acumuladas constituem aqui uma mais valia. 
A multidisciplinaridade e o conhecimento de outras áreas podem ser uma forma de se conseguir 
novos resultados e novas formas de combinação de elementos [vER imagEm // 177] , de interligar // 177 Trabalho 0152-2015
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universos distantes, tornando-os campos de complementaridade com novos significados.  
[vER imagEm // 176] Veja-se, por exemplo, a influência que o trabalho em arquitetura teve em alguns 
trabalhos, através dos recursos a grandes formatos ou a materiais que lhe são próprios.  
[ver imagens // 167, // 168 e // 169]

IMPRESSÃO-INVESTIGAÇÃO

O que aparentemente parece inconclusivo serve para explorar, adquirir técnicas, treinar, testar,  
ver resultados e refazer, retomar, voltar ao ponto de partida e a novos pontos de partida já com essas 
experiências assimiladas. Assim, coloca-se a hipótese de uma melhoria gradual dos resultados no 
sentido da sua riqueza visual e táctil.

Importa ainda referir, que se dá especial destaque a técnicas comummente classificadas como 
referentes ao do it yourself visto poderem ser realizadas sem recurso a grandes infraestruturas, 
facilitando a fluidez do processo exploratório individual. 

MENSAGEM A TRANSMITIR / SIGNIFICADO

COnSTAnTE REInVEnTAR DE SIGnIFICAçãO

Esta reinvenção fez-me com através dos exercícios de procura de proporção, de ordem, de relações 
interessantes a nível visual entre os elementos. Os objetos que vão sendo acumulados e somados uns 
aos outros refazem significados e proporcionam novos significados a quem vê.

Transmite-se, pois, a ideia de que, mesmo no abstrato, interessa ver e contemplar os resultados 
conseguidos e encontrados. 

A PROCURA DOS ESPAçOS EM BRAnCO

Neste campo do espaço em branco, a visão do designer, assim como a visão do ilustrador cruzaram- 
-se, pois ambos procuram relações de hierarquia, de composição, de equilíbrio ou eventualmente 
desequilíbrio entre os espaços, entre os brancos. [vER imagEm // 168] Trata-se aqui de uma relação 
entre os cheios e os vazios [vER imagEm // 170], como o é a arquitetura e a formalização de espaços 
construídos e espaços habitáveis/ocupáveis. Desta forma toca-se o tema da multidisciplinaridade 
associada a esta área.

SABER HEURÍSTICO - EXPERIMENTAR, EXPERIENCIAR, INVENTAR E O SABER FAZER

Segundo esta ideia, todas as formações realizadas revelaram-se uma forma de aprendizagem 
heurística, em que se chega através da experiência e experimentação direta aos conteúdos 
apreendidos. Aqui podemos adequar as palavras de Graciela Machado, a propósito do trabalho em 
oficina (de gravura), a este tipo de aquisição de conhecimentos, por meio da transmissão e troca 
direta de experiências e saberes:

“Os exemplos e provas apresentados são apenas isso, referências operativas que ajudam a compreender  
um princípio: a matriz é a oficina. Esta, é o espaço que se descobre e define no intervalo de protocolos  
de ação diferentes, qualitativamente válidos, através de meios que se pautam por maior ou menor eficácia  
e pela implícita abertura de um campo aberto à imprevisibilidade. Podemos dizer então que é necessária 
uma consciência sobre a vitalidade e transversalidade deste espaço se forme, que seja capaz de valorizar  
e reconhecer o seu papel na constituição criativa do indivíduo e lhe reconheça o impacto na determinação 
de um coletivo em permanente transformação. Assim se compreende como a formulação de um Encontro 
nesta área, procura a afirmação de outros modos de investigar claramente mais inclusivos de uma 
valorização da heurística do fazer e que sempre foram a marca da prática artística, em particular para  
a gravura. Como é a tocar que se pensa.” (Machado, 2012)

SABER HOLÍSTICO – CONHECER, ENQUADRAR, ENTENDER

Apesar de grande parte da prática de investigação deste RP se centrar numa vertente heurística, 
através da qual se pretendia “saber fazer”, fazendo, considerando o enquadramento deste trabalho 
em termos académicos, procurou-se, à posteriori, entender o sentido das procuras realizadas 
segundo um enquadramento mais abrangente, nomeadamente, no contexto da história da colagem.

// 167 Trabalho 0207-2016 

(dimensão)

// 168 Trabalho 0250-2015

// 169 Trabalho 0257-2015 

(geometria)

// 176 Trabalho 0233-2015

// 170 Trabalho 0202-2015

// 168 Trabalho 0250-2015
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Percebeu-se que muitas das coisas realizadas quase de forma lúdica, “automática” ou 
inconsciente, em muitos dos casos apenas por experimentação de novos materiais e combinações, 
teriam já antecedentes enquadráveis em “movimentos” ou teriam paralelo em técnicas recorrentes 
nas obras de outros autores. Procurou-se ter presente esta constatação e paralelismo na estrutura  
deste RP, através dos constantes hiperlinks que vão surgindo, e que podem levar o leitor à atmosfera  
de constatação que a autora quis evidenciar. 

Ao observar este fenómeno, a autora considerou que as suas referências artísticas e culturais,  
que marcaram a sua construção pessoal enquanto pessoa ao longo de anos, influenciou muitas 
das suas procuras, visto que, muitos dos processos empregues seriam praticados por autores que 
faziam, à priori, parte do seu mundo de referências.

INVESTIGAÇÃO VISUAL > ILUSTRAÇÕES E PUBLICAÇÃO

1. PRINCÍPIOS DE TRABALHO [algumas conclusões]

LIMITES DIFUSOS

Entre a pintura, a colagem, a ilustração ou o próprio design gráfico, por vezes as delimitações 
podem ser difíceis. [vER imagEm // 171] 

DA COLAGEM AO POSTER

Dos trabalhos realizados resultaram quer colagens ou ilustrações, quer procuras visuais que viriam 
a servir de bases para posters e outros elementos de comunicação. [vER imagEm // 172]

MULTIDISCIPLInARIDADE

O conhecimento e proximidade a outras áreas pode ser uma possibilidade de recorrer a 
outros materiais, a outras técnicas (fala-se por exemplo de técnicas de impressão, de materiais 
tradicionalmente usados por outras áreas como por sapateiros ou arquitetos); no fundo é recorrer  
a uma nova gama de possibilidades. [vER imagEm // 168] 

FRAGMEnTAçãO

Representa um meio de traduzir uma perceção da realidade, de forma limitada, contida nas formas  
e limites. A colagem expressa também a ideia de que o conjunto pode ou não estar em harmonia,  
em equilíbrio, em interação, e que as partes podem, ou não, ser integradas noutros trabalhos, noutras 
 dimensões maiores, tratando-se por isso de um recurso à citação ou à referência. [vER imagEm // 173]

COMPOSIçãO

O trabalho de colagem, tal como o trabalho do arquiteto ou o do designer exige composição, 
experimentação e trabalho com o “espaço branco”. Trata equilíbrios e desequilíbrios, cheios  
e vazios, espaços. [vER imagEm // 174]

COLAGEM-OBJETO 

São físicos, impressos, diferentes e individuais. Podem reproduzir-se ou não. Mas são reais.
A serigrafia pode ser uma opção, tal como as impressões digitais. 

COLAGEM-PROCESSO

Baseado no campo da experimentação, procura-se, sem forçar um encontro ou uma finalidade.
O papel é material sempre presente, em primeiro ou segundo plano. Interessam as várias formas  
de registo e a forma como podem interagir. Interessa dar significados e sugerir.

// 171 Trabalho 0238-2015

// 172 Cartaz para o concurso 

Acorda Banda, realizado com 

Carolina Prata, 2016

// 168 Trabalho 0250-2015

// 173 Trabalho 0200-2015

// 174 Trabalho 0272-2015
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REPRODUTIBILIDADE

Interessam os processos de reprodutibilidade que não tornem os trabalhos planos e sem textura. 

REFERÊnCIA

Ideias sempre presentes: a questão dos direitos da imagem; o papel da recolha do que está à volta; 
a necessidade constante de material e de textura e densidade; a procura e a criação de novos 
significados; a criação de regras e clichés pessoais, de repetições, de incidências.

A MESA CHEIA

Com uma mesa cheia e recheada de material será mais simples começar, fazer, refazer e 
experimentar. Tudo tem de estar à mão, ainda que devidamente arrumado ou disposto (papel com 
papel, tintas com tintas, colas e colas...). A mesa disposta representa o convite a trabalhar. [vER imagEm 

// 175]

RECOLHER COLAR LIMPAR

Tudo faz parte do processo de criação. [vER imagEm // 180] Em todas as fases se encontram espaços 
de exploração. Desde a fotocópia ao “Ajax - limpa vidros”. Tudo o que o olho vê, serve e incorpora 
a procura. É preciso é sentir. Sentir o despertar do interesse. Uma mistura entre o “talvez resulte 
daqui a alguma coisa” e o pensamento logico-racional que faz concluir que água e óleo não se 
misturarão.

ExPLORAR DIFEREnTES TÉCnICAS 

Com os workshops que realizados [vER anExO 2], percebeu-se algumas técnicas e formas de desbloquear 
um processo criativo (colagens, cubomania, caligrafia, encadernação…). Na sua essência fala-se de 
formas de criar conteúdos visuais, interessantes e que surgem como fruto de um certo acaso (certo, 
na medida em que são realizados com materiais selecionados previamente, ainda que não saibamos 
o que acontecerá com cada trabalho, no seu início).

Foram realizadas colagens, com recortes ou com materiais encontrados e fotocopiados ou 
fotografados. As formações ensinaram outros métodos de proceder, ou de repensar formas de 
 trabalhar: a cubomania foi um desses métodos, associada quer à imagem impressa, quer à 
caligrafia, fotocopiada e redimensionada. A parte da caligrafia, aquando da sua redimensão, cria 
imagens que, quando descontextualizadas, e perdido o seu valor simbólico e representativo podem 
também ser materiais para novos usos e redefinições de significados. [vER imagEm // 181]

REMIx

Remixar imagens, cortar, colar e redefini-las é parte do território trabalhado. Todo o tipo de 
referências pode ser incorporado neste remix, que ganha sentido pela especificidade das ditas 
combinações.

PESqUISA DE nOVAS TÉCnICAS E FORMAS DE TRABALHAR: MAnCHAS DE TInTA, DIGITAL

Uma outra forma de trabalho encontrada prende-se com a manipulação digital de imagens dos 
trabalhos realizados. As imagens das manchas de tinta ou da marmorização de papéis são também 
bases de trabalho interessantes e inesgotáveis, pois com a manipulação da imagem e combinação 
entre várias, surgem novos materiais. Isto, claro, aliado à colagem sobre uma folha. [vER imagEm // 178]

IMPRIMIR / IMPRIMIR 

Tudo o que é material digital acaba por ser impresso como material de trabalho. [vER imagEm // 179]

// 175 Espaço de trabalho

// 180 Espaço de trabalho: 

limpeza

// 181 Espaço de trabalho

// 178 Trabalho 0053-2016

// 179 Trabalho 0182-2015
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neste trabalho recorreu-se a sola 

de sapateiro para os carimbos,  

de forma a se conseguirem texturas 

regulares, de forma artesanal,  

e fotocopiou-se uma embalagem 

já utilizada.

Reaproveitamento de restos de 

purpurinas em pó e de cartão.

// 176 

// 177 

// 178 

// 179 
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TEMPO PARA ExPLORAR

Um tempo sem limitações ou obrigações é uma necessidade. Não só para fazer colagens, como para 
preparar o processo pré-colagem (a recolha, os materiais, as imagens, os papéis, os utensílios).
A colagem, numa primeira fase não é imediata, como o desenho. É necessária uma preparação 
prévia dos materiais a utilizar, ao contrário do desenho, como refere Rui Vitorino, por exemplo 
(Jaña e Abreu, 2012). 

CORTAR E RECORTAR E REORGAnIZAR TExTO

Na procura por novos significados, a partir da junção de diferentes palavras ou peças são também 
válidos jogos, como os jogos de palavras surrealistas – o princípio de recortar, colar e recriar 
sentidos. [vER imagEm // 186]

JOGOS DE CRIAnçA

Também os jogos de crianças se podem revelar formas engraçadas de gerar explorações: desde as 
bolas de sabão, os papéis dobrados com manchas de tinta, etc. [vER imagEm // 182]

SUBJECTIVIDADE

A procura constante por novos significados, cruzamento de ideias, novas imagens, novos percursos 
a seguir. Cabe à análise e aproximação subjetivas entender, sentir, percecionar para depois entender 
por palavras.

2. INVESTIGAÇÃO VISUAL > ILUSTRAÇÕES 

A primeira (ainda que simultânea) de duas partes deste projeto foram as experiências que aqui  
se chamam de ilustrações-colagens.

Ao longo de alguns meses, foram experimentadas distintas técnicas, materiais e efeitos que 
originaram um conjunto extenso de resultados, os quais acabaram por ser incorporados num 
inventário, uma vez que, devido à extensão não se conseguia ter uma noção precisa do conjunto.

Estes trabalhos foram baseados numa experimentação direta e na valorização do saber 
heurístico e da deriva, como explicado anteriormente.

ExPERIMEnTAçãO

Experimentar, experimentar, deixar-se levar. Este foi o princípio subjacente a esta fase do trabalho. 
Importaria aqui, testar e descobrir resultados, formas de expressão individuais, perceber  

o funcionamento de distintas técnicas e formas de combiná-las, conseguindo imagens visuais que 
pudessem ser reutilizáveis para outros trabalhos.

Nesse sentido, houve experimentações acompanhadas e outras direcionadas, ambas relevantes 
no processo de procura.

Inicialmente, esta fase de experimentação seria uma forma de criar conteúdos exclusivamente 
para a publicação. Contudo, esta dimensão foi em muito ultrapassada, pela vasta quantidade de 
documentos criados. 

Experimentação	I	-	acompanhada	[oficina,	atelier,	formação]

Aqui sublinha-se a importância de acesso a fontes primárias de acesso ao conhecimento de técnicas 
e saberes práticos. Enumeram-se abaixo os diversos workshops que foram, em espaço oficinal  
ou de atelier, essenciais para aquisição de conhecimentos e procura por novas soluções e formas  
de investigação visual:

- Da escrita criativa ao livro de artista, como complemento e exploração de novas abordagens 
(fotocopia, colagem, texto, edição);

- Investigação visual: ilustração e design, como complemento e exploração de novas dimensões 
(caligrafia, edição, encadernação);

// 186 Trabalho 0267-1-2015

// 182 Trabalho 0175-2016
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- Marmorização de papel, como forma de explorar distintos suportes de papel 
- Print Preview II (gravura, serigrafia)
- Cianotipia
- Introdução à Ilustração Infantil (exploração de construção de narrativas, personagens,  

e trabalho com aguarela) 
Destes vários exemplos, resultam experiências, algumas das quais espelham técnicas citadas 

na primeira parte deste trabalho, e referentes a formas de expressão e de investigação de autores 
surrealistas, por exemplo.

Veja-se, por exemplo a aplicação de procedimentos a alguns dos trabalhos realizados neste 
âmbito como o de descolar: [vER pág. 70] [vER imagEnS// 183 E // 184]

A combinação de imagens, “cubomania” [vER pág. 70] [vER imagEm // 185]:
Ou ainda o recorte [vER pág. 72] [vER imagEm // 186]:
Neste espaço de experimentação direcionada, foi ainda possível experimentar técnicas como  

a serigrafia, gravura, [vER imagEm // 188] carimbo ou a cianotipia. [vER imagEm // 187] [vER pág.86]

Experimentação II – direcionada [o espaço da autodescoberta]

Já em espaço de experimentação pessoal, e fora destes contextos de formação ou oficinais, 
procurou-se reutilizar estes conhecimentos e fazer de uma forma mais ou menos livre outras 
experiências. Como princípio de trabalho, partiu-se da ideia de que o material que estivesse criado 
poderia ser reutilizado por meio de reproduções, assim como os próprios “restos” de trabalhos 
anteriores, aumentando assim a contaminação entre todos eles.

Em termos de técnicas trabalhou-se com risografia, tetrapack, linóleo, cianotipia, carimbos  
ou combinação de combinação de técnicas. 

Propôs-se também trabalhar com colas e materiais facilmente acessíveis, ou restos encontrados 
em casa (jornais, papel milimétrico, partituras de música, totolotos/ totobolas, manchas de copos 
sobre papel, tules e redes, fotocópias). [vER imagEnS // 189, // 190, // 191 E // 192]

 > Técnica de regurgitação

Nas imagens [vER imagEm // 193, // 194, // 195 E // 187] pode-se ver o recurso a esta técnica, através 
do aproveitamento de materiais considerados lixo. Nos 3 primeiros casos esses materiais foram 
apanhados da rua e fotocopiados. No quarto caso foi uma peça de plástico, partida, o recurso  
que deu a imagem ao cianotipo. [vER imagEm // 196]

Espaços comuns de procura [vER SChWiTTERS - pág. 41]

Um processo de trabalho: olhar, ver, colar, recortar, rever, ver o que faz falta, pousar, ir buscar, 
redescobrir, combinar…. Uma viagem por grandes assuntos, por conceitos, por diferentes 
dimensões que se conjugam numa só pessoa – a pessoa que cria e vê.

Tempo. Vida. Morte. Amor. Amizade. Mãos. Mulher. Utensílios. 
Escrever (letras, poemas, fragmentos, cartas já escritas, envelopes), Circunlóquio. Método. 

Processo. Design. Livros. Texturas. Cor de rosa. Sorrir. Sentir. Invulgar. Deambular. Deriva. 
Relativo. Relação. Hipóteses. Acaso. Multi. Hiper. Poesia. Essência. Emocional. Silêncio. 
Experiência. Luz. Fragmento.

InVEnTÁRIO DE IMAGEnS

O inventário realizado pode ser consultado enquanto anexo deste Relatório de Projeto [vER anExO 1]. 
Neste estão identificados os trabalhos, assim como técnicas, dimensões, materiais e estado. Esse 
processo passou pelas seguintes fases: 

Criação de inventário fotográfico - wordpress 
martasoutinhoalves.wordpress.com (usuário: martasoutinhoalves)
Este trabalho foi abandonado por se considerar desnecessário colocar todos os recursos criados 

online e pelo tempo excessivo que a categorização dos mesmos necessitaria.

// 183 Trabalho 0210-2016

// 184 Trabalho 0218-2016

// 185 Trabalho 0209-2016

// 186 Trabalho 0267-1-2015

// 187 Trabalho 0226-2016

// 188 Gravura e serigrafia – 

realizado no âmbito do workshop 

Pure Print II

// 189 Trabalho 0201-2015

// 190 Trabalho 0175-2015

// 191 Trabalho 0012-2016

// 192 Trabalho 0193-2015

// 193 Trabalho 0097-2015

// 194 Trabalho 0223-2016

// 195 Trabalho 0235-2015

// 196 Materiais de trabalho
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Criação de guião de procedimento
1) Fotografar trabalhos numerados (2015 e 2016) com características das fotografias;
2) Reduzir o tamanho das imagens e renomeá-las pelos nomes de identificação (ex. nº/ano);
3) Preencher formulário de inventário;
4) Colocar as imagens no wordpress com o respetivo número, categoria e #tags.

Criação de formulários (inventário escrito)
Para elaboração deste documento, consultaram-se as Normas de Inventário (Caetano, 2007), 

ainda que se tenha optado por um modelo de registo simplificado e adaptado, na medida em 
que consistia numa organização para o autor. Neste guião optou-se por acrescentar o estado do 
trabalho:

1) finalizado (trabalho final);
2) material pronto para ser reproduzido (trabalho com uma tiragem de mais do que uma unidade);
3) matriz para fotocopiar (material para reutilizar como base ou como camada);
4) para fazer risografia (trabalho pronto a ser reproduzido com risografia);
5) bases para posters;
6) outro.

Algumas	dificuldades	encontradas

Entre o analógico e o digital: a difícil tarefa de transpor suportes.
Um dos obstáculos encontrados passou pela transposição do formato analógico para o digital, 

aquando da inventariação dos trabalhos devido à dimensão da maioria dos trabalhos (A3+). Esta 
característica impossibilita a digitalização recorrente em A3, completa, por não caber nos tabuleiros 
das digitalizadoras convencionais. Por isso mesmo, a passagem para o suporte digital ou seria 
fotografada ou seria por meio de digitalização por empresa especializada que dispusesse do devido 
equipamento destinado a dimensões até A2. Ora, o orçamento deste serviço, apesar de não ser 
demasiado dispendioso, representava ainda um valor significativo, pelo que se decidiu não seguir 
esta hipótese.

A outra opção seria fotografar os trabalhos, mas as limitações técnicas impediram atingir os 
resultados pretendidos, numa primeira fase. Por isso mesmo, optou-se por uma foto de registo 
para o inventário dos trabalhos, adiando-se um registo fotográfico final para divulgação para uma 
segunda fase deste trabalho. 

Numa segunda fase, foi possível fotografar  alguns trabalhos com a ajuda da aluna do mesmo 
mestrado, Dalida Fernandes. O tratamento das imagens foi feito digitalmente pela autora, de forma 
a chegar a valores visuais próximos aos que figuram nos documentos originais.

Inventário de técnicas

Paralelamente a este inventário de imagens, criou-se também um inventário de técnicas, no qual se 
registou o processo de trabalho utilizado, em técnicas mais específicas. [vER anExO 3]

Publicações

A publicação Alice, feita no âmbito do workshop Da escrita criativa ao livro de artista, fez parte 
do processo de investigação deste projeto. Pode ver-se a mesma na imagem [vER imagEm // 197]. Tal 
como esta vários são trabalhos que surgiram no âmbito de workshops, nos quais se procurava 
experimentar, quer questões de narrativa, quer questões de encadernação, por exemplo. 

Estas publicações serviram o processo de investigação para a publicação que se pretendia 
realizar, como se verá em seguida. [vER imagEnS // 198 a // 207]

Acesso ao material

Como se faz a seleção? De onde provêm? Pode provir de muitas fontes: papéis novos, restos  
de papéis, recortes de embalagens, fotocópias, planta de arquitetura, gravuras antigas, cadernos, 
ilustrações, impressões, fotografias, etc. Tudo pode ser motivação para um recorte.

// 197 Publicação “Alice”, 2015
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3. PUBLICAÇÃO > ENSIMESMAR

Desde o início procurou-se criar conteúdos (as ilustrações-colagens) que pudessem ser reutilizados 
constantemente, nomeadamente na publicação que se pretendeu concretizar.

Nesse sentido, ao longo deste ano letivo de trabalho, foram realizadas algumas aproximações  
ao que poderia ser a publicação ou partes da mesma. Algumas destas foram desenvolvidas 
no âmbito de workshops os quais se entenderam como espaços de investigação e que foram 
conscientemente incorporados no calendário de trabalho deste projeto.

Procurou-se também que esta publicação espelhasse uma procura por um processo de 
trabalho aplicável quer à ilustração quer ao design editorial, e como tal, a publicação espelha esse 
processo aleatório de exploração, pretendendo transmitir esse conceito a quem manuseia, através 
da inexistência de uma ordem de aproximação definida. Poderá assim o leitor começar por onde 
encontra maior interesse, “deambulando” entre as distintas componentes da publicação. Com 
os distintos documentos procurou-se representar distintas dimensões presentes ao longo deste 
processo, como a dimensão poética, assim como uma forte componente visual e narrativa. 

Foram vários os pensamentos de aproximação a este objeto, tendo-se chegado à conclusão  
que fazia sentido compilar alguns dos trabalhos realizado ao longo do ano, numa publicação de 
autor. 

O nome

Como os trabalhos realizados partem de uma aproximação muito pessoal, decorrente de um 
processo de deriva e de ancoragem a pontos de interesse pessoais, decidiu chamar-se este projeto  
de Ensimesmar. 

Ensimesmar 
1. Concentrar-se, meditando. = Abstrair-se 
2. Ter a atenção voltada para o interior ou para os pensamentos.  
= Introverter-se, recolher-se ≠ extroverter-se.  
(2008-2013)

Ensimesmar consiste num ato de concentração, de meditação e de introversão. Ora, como este  
projeto trata de circunstâncias e universos pessoais decorrentes do ato criativo, fruto da 
concentração sobre um determinado objeto / tema / assunto / material, entendeu-se que o nome 
seria adequado (em-si-mesma-r). Por isso mesmo, e em consequência, reflete uma forma  
particular, aleatória, inconstante e motivada de trabalhar, de recolher objetos, compilar, colar  
e sobrepor ideias / conceitos / memórias / fragmentos da realidade. 

Ensimesmar representa um conjunto de aproximações ao que é um universo pessoal, que  
se materializam nos distintos objetos apresentados.

Ensimesmar, além de dar nome à publicação, dá também nome a alguns dos documentos  
que a incorporam (ex. Ensimesmar I, Ensimesmar II e Ensimesmar III e Ensimesmar IV).

É sobre esta temática que está desenhado o artefacto editorial apresentado, considerando  
as vertentes editorial e a ilustração. Olhar para dentro, e expressar essa identidade inevitavelmente 
através das referências, cores, cruzamentos de informações, interesses, imagens: expressão visual  
de pensamentos, sensibilidades, conhecimentos.

EnSIMESMAR COMO PUBLICAçãO

Ensimesmar é uma publicação de autor que reflete e transmite a imagética da autora e a sua forma 
de aproximação ao mundo visual. Esta faz-se por recurso a vários suportes que implicam as 
componentes narrativa, ilustrativa e textual e que se decidiu incorporar no objeto que  
se propôs criar.

Esta ideia, não terá sido clara desde o início, tendo o constante processo de deambulação e 
experimentação lúdica que se associa à deriva estado constantemente presentes. Através desta 
forma de aproximação a um trabalho, que eventualmente reclama por uma maior necessidade 
temporal, concluiu-se que associar a ideia de colagem, quer aos conteúdos quer à própria 
justaposição de distintos documentos poderia ser a melhor forma de demonstrar a validade e 
transversalidade da colagem como metodologia. Assim, além de alguns objetos criados ao longo do 

// 198 Alice. Pormenor (realizado 

no workshop Da escrita criativa ao 

livro de artista)

// 199 Encadernação. Combinação 

de diversos formatos (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 200 Encadernação. 

Combinação de diversos formatos. 

Detalhe (realizado no workshop de 

Investigação Visual)

// 201 Encadernação. 

Experimentação de distintos tipos 

de costura (realizado no workshop 

de Investigação Visual)

// 202 Encadernação. Combinação 

de diversos formatos II. 

// 203 Ficarão surpreendidos 

ao saber. Maquete (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 204 Encadernação em capa 

dura com lombada mole.

// 205 Encadernação com palitos 

de espetada e palhinhas (realizado 

no workshop de Investigação 

Visual)

// 206 Encadernação manual 

- Ensimesmar I (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 207 Encadernação manual 

II - Ensimesmar II (realizado no 

workshop de Investigação Visual)



PROJETO > DESEnVOLVIMEnTO PROCESSUAL E METODOLÓGICO

122

[...] E se me perguntares porquê, eu digo-te!  

É porque é aqui que os artistas depositam as suas mãos  

todos os dias. Aqui acabam e começam trabalhos.  

Por aqui escorrem ideias e o país das maravilhas é formado  

por esse mundo de ideias. Por isso tens de escolher [...]

Alice. Texto de ficção realizado a 14 de outubro de 2015 no âmbito do  

workshop Da escrita criativa ao livro de artista, no âmbito do qual  

se produziu a publicação Alice. [ver imagem // 197]
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ano, os quais foram alterados e melhor acabados para merecerem entrar na publicação, criaram-se 
outros que se entendeu que pudessem complementar e enriquecer o projeto Ensimesmar.

Pensar a publicação implicou, igualmente, refletir sobre a importância, compatibilidade e o 
sentido de incorporar num mesmo objeto diferentes tamanhos. Considerando, por exemplo os 
casos de estudo abordados, entendeu-se que mudanças de formato poderiam representar formas  
de melhor adequação aos conteúdos, de criação de ritmos, e de sobreposição de significados. Foram 
feitas algumas experiências relativas a esse assunto que se mostram através dos registos fotográficos 
realizados. [vER imagEnS // 198 a // 202]

Pelas questões acima referidas, concebeu-se uma publicação que pode ser igualmente uma 
espécie de catálogo de trabalhos, de ideais, de imagens construídas desde as investigações visuais do 
autor (podendo partir de fotografias, fotocópias, manipulações digitais ou manuais, sobreposições 
de conteúdos, etc.). Estas exemplificam e representam um método pessoal de procura que encontra 
ecos no termo ensimesmar, dado à publicação. Ensimesmar, dá também notícia de um ano intenso 
de trabalho e de procura de formas e conteúdos.

Em termos de acabamento, também foram testadas algumas soluções, tendo-se aproveitado os 
workshops para conhecer e aprender outras técnicas e abordagens. [vER imagEnS // 203 E // 205 a // 207]. 
Em termos de encadernação, por exemplo, vários foram os tipos adotados, desde costuras simples, 
costura copta e costura tradicional, associadas a encadernações mais ou menos complexas, em capa 
mole ou capa dura, não tendo sido desvalorizados outros como os próprios sistemas de agrafo.

narrativa

“Não é composto por capítulos, mas por ‘planaltos. […] Numa certa medida, esses planaltos podem ser lidos 
independentemente uns dos outros, salvo a conclusão que deveria ser lida no fim’ ”.  
(Deleuze e Guattari, 2007)

Esta publicação não tem uma ordem de leitura obrigatória estabelecida. Cada um dos seus cadernos 
ganha independência, dando-se assim destaque aos conteúdos e às imagens criadas, assim como  
à ideia de deriva e de fragmento subjacente quer à criação das ilustrações, quer ao próprio processo 
de investigação e trabalho aqui apresentado, cabendo ao leitor, no momento em que vê, escolher 
como o quer fazer e como gerir o seu tempo de consulta.

Inseri as várias partes num conjunto uno faz todo o sentido, na medida em que resultam  
e são consequência de muitas experiências e sequências. Esta ideia de publicação enquanto catálogo 
/ processo / metodologia / representação, pretende também chamar a atenção para as dimensões 
paralelas ou adjacentes ao universo de criação, sempre associadas a uma postura, a pessoas, a 
filosofias.

Secções

A publicação é apresentada como uma compilação de alguns documentos de distintas dimensões e 
formatos, tais como postais, publicações ilustradas, publicação de poesia, fanzine, numa caixa que 
reúne num único suporte todos estes documentos, encadernada pela autora. [vER imagEnS // 208 // 209 

E // 210] Constam do artefacto Ensimesmar, as publicações Ficarão surpreendidos ao saber, [vER imagEm 

// 212]; Ensimesmar I [vER imagEm // 211]; Ensimesmar II [vER imagEm // 217]; Ensimesmar III [vER imagEm // 

215]; Poemário [vER imagEm // 213]; Manifesto [vER imagEm // 216]; 123 [vER imagEm // 214]; Selecta [vER imagEm // 

218], uma folha de apresentação do documento [vER imagEm // 219] e ainda Ensimesmar IV. [vER imagEm // 

220]. A coerência do conjunto manteve-se não só pelo tema, como pelo tratamento visual, através do 
recurso a materiais compatíveis e cores iguais, ainda que com ligeiras variações de tonalidades. 

Em termos de material, recorreu-se ao papel reciclado de 170 gramas, ao papel munken pure 
print de 140 gramas, cartolina cinzenta canson de 240 gramas , papel de fotocópia cor de rosa de 80 
gramas, cartolina canson fluorescente cor-de-rosa 240 gramas, cartolina elle erre 220 gramas, fucsia. 
A tela de encadernação foi utilizada em cinzento e em fúcsia. As costuras, encadernações com tela e 
montagens dos diversos documentos foram todas realizadas pela autora.

Recorreu-se à impressão digital, executada na gráfica Norcópia (Porto), tendo-se presente que, 
caso se reproduzam posteriormente os objetos apresentados em maior quantidade, se poderia 
recorrer, por exemplo, à impressão em risografia.

As dimensões das partes que compoêm a Ensimesmar são variáveis, de forma a melhor 

// 198 Alice. Pormenor (realizado 

no workshop Da escrita criativa ao 

livro de artista)

// 199 Encadernação. Combinação 

de diversos formatos (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 200 Encadernação. 

Combinação de diversos formatos. 

Detalhe (realizado no workshop de 

Investigação Visual)

// 201 Encadernação. 

Experimentação de distintos tipos 

de costura (realizado no workshop 

de Investigação Visual)

// 202 Encadernação. Combinação 

de diversos formatos II. 

// 203 Ficarão surpreendidos 

ao saber. Maquete (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 204 Encadernação em capa 

dura com lombada mole.

// 205 Encadernação com palitos 

de espetada e palhinhas (realizado 

no workshop de Investigação 

Visual)

// 206 Encadernação manual 

- Ensimesmar I (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 207 Encadernação manual 

II - Ensimesmar II (realizado no 

workshop de Investigação Visual)

// 208 Ensimesmar. Conjunto.

// 209 Ensimesmar. Caixa.

// 210 Ensimesmar. Conjunto. 

Detalhe.

// 211 Ensimesmar I (final)

// 212 Ficarão surpreendidos ao 

saber (final)

// 213 Poemário (final)

// 214 1,2,3 (final) 

// 215 Ensimesmar III - postais 

(final)

// 216 Manifesto (final)

// 217 Ensimesmar II (final)

// 218 Selecta (final)

// 219 Folha de rosto (final)

// 220 Ensimesmar IV (final)
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se adequarem ao tipo de conteúdos a transmitir e, como tal, os documentos vão deste um A6 
(praticamente) até quase ao A4.

Ao nível da tipografia nos momentos de textos existentes nos vários documentos da publicação 
recorreu-se às fontes Minion ou Agenda, ou às duas simultaneamente.

Caixa [vER imagEnS // 208 // 209 E // 210]

A publicação tem a forma de uma caixa, com as dimensões de cerca de 34,4 x 23,3 x 4,1 cm na qual 
são incorporadas as diversas publicações que a compõem. Esta, em termos técnicos é cartonada  
e forrada a tela de encadernação cinzenta no exterior e nas abas e a tela de encadernação fucsia na 
parte do interior que acolhe as diversas secções. Numa outra parte, encontra-se forrada a cartolina 
cinzenta Canson de 240 gramas.

Ficarão surpreendidos ao saber [vER imagEm // 212]

Esta é uma narrativa construída através de camadas, dadas por meio das transparências, sobre  
a temática da surpresa. Cabe ao leitor construir significados desde a narrativa visual criada.

Em termos técnicos, consiste num documento cuja capa é cartonada com acabamento de tela  
de encadernação cinzenta, no exterior, e cujo interior é acabado com cartolina cinzenta escura  
de 240 gramas. A lombada interior, e junção da cartolina ao miolo, faz-se através de colagem de  
tela de encadernação fucsia.

Os três cadernos que compõem esta publicação são cosidos manualmente, com linha torsal 
cinzenta. O papel selecionado foi o vegetal cuja impressão, digital, tem 3 cores (rosa, azul e preto).

Ensimesmar I [vER imagEm // 211]

De viagens se constroem narrativas. Assim se contruiu este trabalho que encontra sempre 
significados a partir de várias combinações. Aqui se propõe a criação de hipóteses e significados 
desde as diversas combinações. 

As bases das imagens utilizadas são fotografias impressas e fotocopiadas, trabalhos e restos  
de páginas de registas encontradas.

Tecnicamente, este documento tem diversos tamanhos, resultando a combinação dos diversos 
formatos, em posições que possibilitam uma leitura deambulatória através das imagens. 

Este documento, cozido à mão em duas partes com linha torsal cor de rosa, foi impresso 
digitalmente, após digitalização do original feito com fotocópias, em papel munken pure print  
de 140 gramas. À volta do documento colocou-se uma aba com o nome Ensimesmar I, de forma  
a proteger a sua abertura.

Ensimesmar II [vER imagEm // 217]

À imagem no exemplo anterior, também em Ensimesmar II se trabalhou com diversos formatos, 
combinados numa publicação que torna ambíguo, de forma propositada, se se trata de uma ou duas 
narrativas, visto ser possível ver as partes em separado ou em conjunto. Também aqui o material 
utilizado resulta de fotocópias de trabalhos, de fotografias impressas, ou simplesmente de recortes 
de partes de trabalhos ou texturas.

A capa desta publicação é feita em cartolina elle erre de 220 gramas, cor fucsia, a qual tem uma 
ligeira textura de linhas paralelas, e foi cosida à mão. O miolo foi impresso a preto, digitalmente,  
em papel munken pure print de 140 gramas.

De forma a se potenciar a combinação dos dois miolos, realizaram-se dobragens na capa.

Ensimesmar III - postais [vER imagEm // 215]

As imagens incorporadas nos postais - Ensimesmar III - são fruto de uma seleção de conteúdos 
visuais já criados, as ilustrações-colagens. O constante aproveitamento dos mesmos e sua constante 
manipulação refletem uma das atitudes presentes ao longo deste trabalho.

Tecnicamente, resultam de manipulações digitais de fotografias de trabalhos realizados. 
Foram impressos a cores, digitalmente (ainda que se tivesse considerado a hipótese de os realizar 
em risografia), em papel reciclado de 240 gramas. São agregedos por meio de uma aba.
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Ensimesmar IV [vER imagEm // 220]

Ensimesmar IV representa uma referência a um universo pessoal, de lembranças, imagens, fruto 
de convivências com outras pessoas. Aqui se representa a dimensão relacional que considera a 
participação de terceiros no processo de auto-construção. Ensimesmar IV representa a referência 
palpável e direta de uma referência familiar.

A publicação tem a dimensão Din A5 e resulta da impressão digital a cores sobre papel reciclado 
de 170 gramas. As cores são unidas por meio de um fio com um pequeno nó.

Poemário [vER imagEm // 213]

Os textos variam em torno da ideia de colagem e de deriva pelo espaço em branco aquando  
da composição. O espaço em branco, como um espaço individual de ação no qual cada um se revê 
mediante ação invasora.

A colagem acaba por se isso mesmo, a invasão de um papel / de uma superfície por meio das 
técnicas, ferramenta e materiais de quem intervenciona. Uma atitude invasiva, ainda que controlada 
se expressão e decisão motivada.

Um questionar de limites, uma sobreposição de ideias e vontades, de imagens e estéticas, 
variantes segundo estados de espírito.

O poemário expressa a ideia poética, por detrás de uma acção criadora, e uma atitude de olhar 
para uma prática específica.

Tecnicamente, consiste numa publicação impressa digitalmente em papel reciclado de 170 
gramas, a preto, agrafada em dois pontos e com uma capa também ela impressa a preto sobre papel 
de cor rosa claro.

A tipografia utilizada foi a Minion, a qual já vigora nos restantes documentos apresentados.

Manifesto [vER imagEm // 216]

Datando de 15 de Fevereiro de 2016, este manifesto reúne um conjunto de vontades, preocupações, 
princípios e ideias subjacentes a uma prática metodológica e processual capaz de ser um veículo  
e ao mesmo tempo conduzir a objetos finais. Foi anexado à publicação como forma de expressar 
certos princípios de trabalho adequados à própria questão do ensimesmar.

Tecnicamente, a publicação foi impressa digitalmente a cores, sobre papel reciclado de 170 
gramas e agrafada.

123 [vER imagEm // 214]

“1,2,3” é o resultado de uma exploração através da caligrafia, fotocopiada, recortada, combinada.
Um episódio breve, que conta uma outra história através de partes de letras. Cabe ao leitor 

imaginá-la. 
Tecnicamente, foi construída através de fotocópia a preto sobre papel de cor de 80 gramas. As 

folhas estão fixadas por meio de um agrafo.

Selecta [vER imagEm // 218]

Selecta designa uma seleção de trabalhos realizada e apresentada aqui em forma de catálogo. Os 
trabalhos foram fotografados e são apresentados num artefacto cujo miolo é impresso em papel 
couché brilho de 135 gramas e cuja capa é também ela impressa digitalmente em cartolina elle erre 
rosa de 220 gramas. 

A costura copta foi realizada em quatro pontos, com linha torsal cor de rosa, à vista, reforçada 
com cola branca pelo exterior.

Folha de rosto [vER imagEm // 219]

Com este documento, impresso a cores sobre papel munken pure print de 240 gramas, faz-se a 
apresentação da publicação, contextualizando o leitor para aquilo que irá encontrar na caixa.

// 214 1,2,3 (final) 

// 216 Manifesto (final)

// 218 Selecta (final)

// 213 Poemário (final)

// 220 Ensimesmar IV (final)

// 219 Folha de rosto (final)



PROJETO > DESEnVOLVIMEnTO PROCESSUAL E METODOLÓGICO

132

// 209 

// 210 



133

InVESTIGAçãO VISUAL > ILUSTRAçÕES E PUBLICAçãO

// 211 



PROJETO > DESEnVOLVIMEnTO PROCESSUAL E METODOLÓGICO

134

// 212 

// 213 

// 214 



135

InVESTIGAçãO VISUAL > ILUSTRAçÕES E PUBLICAçãO

// 215 



PROJETO > DESEnVOLVIMEnTO PROCESSUAL E METODOLÓGICO

136

// 216 



137

InVESTIGAçãO VISUAL > ILUSTRAçÕES E PUBLICAçãO

// 217 

// 218 



PROJETO > DESEnVOLVIMEnTO PROCESSUAL E METODOLÓGICO

138

// 219 

// 220 



139

InVESTIGAçãO VISUAL > ILUSTRAçÕES E PUBLICAçãO

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Como visto, resultou uma publicação de autor, reproduzível, executável manualmente, tendo 
em vista a hipótese de, na sua maioria, ser reproduzida mecanicamente. Os cadernos foram 
construídos de forma a terem o mesmo número de folhas
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NOTAS FINAIS

E é aqui que o texto acaba e se analisa o que foi feito e o que pode ainda daqui  
advir, considerando, evidentemente, o enquadramento temporal restrito que este  
tipo de trabalhos pressupõe.
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O presente RP surgiu como acompanhamento teórico da criação de ilustrações, ilustrações-
colagem, de objetos editoriais. Permitiu a compreensão e enquadramento destes num universo 
mais abrangente associado, quer à história da colagem, quer a um conjunto de artistas e técnicas 
com os quais encontrou familiaridade. E se, inicialmente, se procurou “livremente” materializar 
uma forma de expressão, tendo a colagem em mente, numa segunda fase procurou entender-se  
o trabalho empreendido, dando-lhe consistência e solidez teórica.

A extensão do documento escrito acompanha a extensão dos assuntos levantados e que são 
considerados paralelos a uma prática de projeto que se propõe ser uma forma de materializar/
pensar capaz de expressar uma visão pessoal, uma imagética pessoal. Entendeu-se que a função 
deste relatório, para além de ser a de dar notícia do trabalho realizado, seria, numa componente 
teórica e escrita, problematizar os principais pontos de discussão associados à temática da 
colagem, quer sejam oriundos das artes, quer da filosofia, da história, etc. Talvez por isso, e pelo 
envolvimento emocional e motivação da autora se pretendesse ser o mais inclusivo possível 
(apesar da limitação de espaço), podendo, contudo, e segundo interpretações distintas, ser possível 
encontrar pontos que possam ser incorporados. 

Colagem

Sobre a colagem, rapidamente se entendeu que esta poderia ser interpretada de distintas formas, 
segundo o objeto/caso em questão. Desde uma explicação física e técnica de junção de partes, 
a colagem pode ser entendida como um meio de junção de coisas, partes, ideias, referências, 
hipóteses. Além desta justaposição de coisas – objetos – ideias, pode também representar uma 
forma de expressão pessoal, uma forma de organização e estruturação de um tempo mental 
associado à emoção / à memória, um método de representação, de produção, de projeto.

O seu cariz pode igualmente ter variantes: pode ser lúdico simplesmente, mas também dotado 
de severas componentes ideológicas (políticas, filosóficas, literárias, etc), como visto. 

A aplicação do termo colagem (mais precisamente papiers collés) foi atribuída a Picasso e 
Braque em 1912, sendo esta data consensual nos diversos autores encontrados. Em Brandon Taylor 
encontra-se uma explicação semântica para o surgimento deste termo francês, assim como um 
enquadramento sobre o sentido do termo visto aos olhos da época, que se sabe que será distinto 
do sentido atual. David J. Gunkel (tal como Frederico Soriano fará) relaciona ainda a terminologia 
inglesa à ideia de copiar e colar, associada aos comandos ctrl+c e ctrl+v utilizados no mundo digital, 
e mostrando assim, um novo significado para a palavra colagem, na contemporaneidade.

Da história da colagem, pode-se aqui reter bastante informação: se por um lado, a versão 
considerada (a de Huerta Wescher – até aos anos 70) *1 propõe uma leitura paralela entre a colagem 
e movimentos artísticos, esta também nos refere e compila um conjunto de referências consideradas 
essenciais para a compreensão e amplitude deste fenómeno – que encontra eco entre os artistas e  
os trabalhos de cariz gráfico.

Entendeu-se das leituras realizadas que antes do surgimento do termo papiers collés (1912), 
existiam algumas referências da prática de associação de objetos, algumas das quais relativas ao 
universo da encadernação de livros.

Na leitura que é feita da história, constata-se que a precedência é determinante para criar pontos 
de continuidade ou de rutura, assim como momentos de experimentação que se tornam mais 
cumulativos, ainda que ideologicamente possam aparecer como contraditórios. Verifica-se ainda 
que será em torno de pequenos círculos, ou de pequenos grupos de autores que diversas práticas 
artísticas têm núcleos de explosão e de influência. 

Se hoje a colagem é facilmente associada aos cubistas, isso deve-se à incorporação de objetos 
encontrados, reais, por parte destes nas respetivas obras, o que permitiu o despertar de uma nova 

*1 Seguiu-se a história da 

colagem desta autora, tendo-se 

complementado o período em 

falta (desde os anos 70 - data de 

publicação do livro), com recurso a 

leituras alternativas. 
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forma de expressão que estaria mais próxima de objetos quotidianos e que passaria a valorizar 
a textura dos próprios materiais, associando-os às composições. Apesar de isto representar um 
pequeno gesto, revelou-se uma ação que influenciou o futuro da arte.

Associada ao futurismo, chega à colagem, às artes e trabalhos visuais uma aproximação  
a um mundo muito dinâmico, com diversas linhas cruzadas que ecoa referências bélicas claras, 
dando notícia de uma realidade quotidiana concreta, quer através de papéis quer de textos escritos  
e tipografia, por exemplo, sendo direta a referência a Marinetti.

Na Alemanha concretamente, e até ao fim da primeira grande guerra, é pouco significativo  
o peso da colagem, sendo apenas presente em alguns expressionistas.

Já na Rússia HW deduz que a colagem terá começado bastante cedo e terá estado muito presente 
em vários suportes – publicações, ilustrações, decoração, desenho de trajes. Associada também  
a trocas de influências entre a Europa e a Rússia, a colagem teve grande impacto nas publicações 
de poetas que convidariam artistas para as ilustrarem: a produção seria barata e já apresentando 
ideias de reciclagem associada à edição dos livros. Da ligação de texto e imagem surge uma forma 
de estruturação das páginas e da tipografia mais livre. Quanto às ilustrações / obras tendiam a 
valorizar a riqueza de materiais banais no contexto artístico. Neste contexto e dando resposta a 
uma necessidade de criar uma linguagem visual associada a uma ideologia, a colagem vai fazer 
parte de uma forma de expressão e estará associada em distintos suportes - cartazes de propaganda, 
cenografias, prospetos, reproduções – e conectada com o construtivismo.

Os ideais desta revolução permitiriam ainda um trabalho unitário entre as diversas artes 
soviéticas (associado a instituições, por exemplo) e em distintos suportes, sendo de valorizar  
a importância da colagem na construção de material gráfico nos campos editorial ou publicitário, 
como se pode comprovar pelo trabalho de El Lissitzky. Os distintos suportes de que se fala 
incluem por exemplo as experiências das montagens cinematográficas e de películas associadas aos 
experimentos de Kulechov, Vertov ou Rodchenko e fotomontagens de vários autores ao serviço da 
atividade de propaganda soviética.

Um dos campos onde a colagem foi bastante fértil foi entre os autores associados ao dadaísmo. 
Rejeitando velhas estruturas e conceitos artísticos, serviram-se da colagem como meio de 
expressão, e como forma de experimentar organizações livres no design gráfico / editorial ou na 
tipografia. Formas de composição baseadas no azar foram também exploradas, nomeadamente 
por Arp, assim como combinações de texto e de imagem, sendo que enriqueceram um vocabulário 
visual já iniciado pelos futuristas. Tzara, Hausmann, Höck, Heartfield, Grosz, Schwitters ou mesmo 
El Lissitzky são alguns dos nomes que se cruzaram com ou fizeram parte (d)este movimento e que 
deixaram um legado não só no âmbito da colagem e da ilustração como no design editorial.

A colagem fará novamente parte do surrealismo, que a utiliza em quase todas as suas 
dimensões. No desenho gráfico, na ilustração e no âmbito da comunicação visual foram diversas as 
contribuições surrealistas que procuraram técnicas novas e formas de expressão que valorizassem 
a intuição, o inconsciente, a imaginação e uma libertação do homem. A colagem estaria assim 
ao serviço de uma forma de expressão que daria aso ao crescimento de ligações entre universos 
desconectos, associados ao onírico, à fantasia, à exploração da imaginação por meio de uma 
exploração visual.

Entre [expressionismo – dadaísmo – surrealismo]: mesmo antes da implementação 
do construtivismo, existiriam já tendências quer construtivistas, quer associadas ao dadaísmo ou 
ao surrealismo por parte de autores que recorriam à colagem. Um dos exemplos que trabalhou a 
colagem, entre outros, foi Lázlo Mhoholy-Nagy que realizou “colagens tipográficas”. Aliás, a ligação 
entre a colagem e a fotomontagem ou a propaganda política foi muito significativa. Não se pode 
aqui deixar de referir exemplos como os de Leistikov, Tschichold, Heartfield, entre muitos outros.

Também na Bauhaus a colagem teve destaque, principalmente através da valorização dos 
materiais enquanto meios, ou através das diversas experiencias editoriais, gráficas ou decorativas.

Entre os anos 30 e 70, e estando a colagem presente no imaginário de muitos autores,  
o caminho foi de extrapolação de limites, de experimentação, de descobertas. As estruturas com 
diversos materiais, o enriquecimento de texturas, os movimentos das superfícies, a valorização das 
estruturas gráficas, a simplificação e a rapidez do trabalho da colagem são alguns dos resultados 
desta época de trabalho. Matisse por exemplo passou a “desenhar à tesoura” (Wescher, 1976), e 
alguns artistas como Tàpies, Dubuffet serviram-se da densidade que associaram à colagem para 
transmitir, por meio dos artefactos visuais, estados de espírito através das sensações tácteis e visuais 
materializadas nas suas obras. A descolagem foi também um caminho explorado, assim como 
as montagens, os decalques, as assemblagens, fotomontagens ou reaproveitamento de distintos 
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resíduos (sólidos ou líquidos) da sociedade. Em termos de registos, a colagem ficou associada  
a quadros, “quadros-colagem”, cartazes, imagens de utopia arquitetónica, etc.

Se as conquistas técnicas se manifestaram nos anos 50 com o surgimento da fotografia impressa 
serigraficamente, ou nos anos 70 nas fotocópias, a partir dos anos 80 a entrada na era digital irá 
representar uma nova conquista e mudança importante em termos de suporte para a colagem,  
e que a questionará sobre os novos pressupostos que lhe estão associados (contextos, ferramentas, 
meios…), apesar de ser já uma prática aceite e generalizada no mundo artístico (media, pintura, 
performance, fotografia, cinema, instalação, etc). Essa revisão do sentido da colagem poderá ser a 
causa da revisitação desta técnica por parte de alguns artistas que já a tinham utilizado no passado.

A colagem passará, também, e à imagem do dadaísmo, a estar presente com cariz de 
intervenção político, muitas vezes associada a movimentos de contracultura como o punk em 
Inglaterra. Participará, também, na vertente digital de montagens, manipulações, promovendo a 
crescente descrença na credibilidade do que são os documentos reais, originais.

Nos anos 201-, a colagem associa-se já, facilmente, a um outro código de linguagem 
relacionado com os comandos ctrl + c e ctrl + v e obviamente ao mundo digital. Aliás, as 
apropriações deste código ultrapassam já a sua natureza e são já parte integrante de distintas áreas 
de trabalho, de pensar, de compilar, de remisturar informação fragmentada. Representam uma 
forma de proceder associada a um determinado objeto e a um executor quer estejamos num mundo 
físico ou digital. Representam uma ferramenta de pensar e de (re)conectar.

Remix é, pois, a palavra de ordem. Hoje, 2016, a palavra representa uma subcategoria, 
considerando que dirá mais respeito, por exemplo ao universo visual, visto haverem outros termos 
específicos para “colagens” associados aos mundos musicais, tais como mash-up, samplers, etc.

A colagem é, como refere Gunkel, uma forma de proceder com alguma história, aceite,  
e cuja base representa uma forma de subversão que coloca aquilo que pretende em relação. Gunkel, 
assim como Soriano sublinham ainda a questão da importância da revisão ou entendimento das 
questões dos direitos autorais, devido ao facto de se criar significados a partir de bases que também 
elas podem já ter significados, autores, registos.

Atualmente, são inúmeros os casos de artistas que recorrem á colagem, sendo as referências  
as mais diversas, mas muitas das quais encontrando já antecedentes nos anos passados da colagem  
que foram sendo paralelos a movimentos artísticos.
 

Como proposto numa fase inicial, e ponto de partida, a colagem tem, como foi visto e comprovado 
ao longo da extensão deste RP, uma clara relação com os universos da ilustração e editorial e é um 
fim em si, da mesma forma que é associada a distintos procedimentos. Se por um lado representa 
uma forma de expressão de distintos autores, que através de recortes, montagens, fotomontagens, 
combinações de textos, etc., criaram composições visuais associadas ao universo das artes, ou da 
ilustração, da literatura, etc. ; por outro lado, essa mesma dinâmica foi também associada quer ao 
design gráfico, quer ao design editorial, por meio de uma técnica que além de permitir juntar ideias, 
gerar significados, criar códigos, leituras e associações, permite também viabilizar uma forma 
de proceder que lhe é clara. A colagem é, pois, uma maneira de pensar, de ‘remixar’ informação, 
referências, histórias, cultura e de representar uma filosofia de trabalho associada a um status quo 
específico, com formas de proceder específicas (ainda que não sejam um universo fechado em si). 
Representam assim, um tipo de ilustração, independentemente dos recursos a que possa recorrer 
e que possa combinar, ainda que se tenha consciência de que existem alguns procedimentos a que 
possa estar associada e que podem funcionar como pontos de partida para promover uma forma 
de pensamento e de investigação criativa, assim como liberdade de expressão. Estes mecanismos 
permitirão, por exemplo, trabalhar as pré-existências, manipulando-as, recontextualizando-as, 
 distorcendo-as, acumulando-as, combinando-as, reciclando-as, originando novas soluções 
visuais e gráficas, novos significados, novos entendimentos e novas mensagens potenciadoras de 
entendimentos e abordagens. 

Os instrumentos ao serviço da colagem podem ser os mais diversos e a lista pode até tornar-
se infindável. Pode é falar-se de alguns utensílios básicos como serão a tesoura, a lâmina, as mãos 
(quer num ambiente analógico, quer digital), assim como material a partir do qual criar.

Falar de colagem requer ainda referir princípios como “tudo está em todos os lugares”, as 
vantagens do “jogo” e dos momentos lúdicos (assoados muitas vezes a práticas manuais, ainda que 
as digitais também sejam válidas) ou os direitos autorais e as questões legais que podem colocar  
em relação o autor e a sua liberdade com a dos criadores que o circundam. 
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A colagem é transversal a todo o universo criativo. Aproxima-se e faz parte das mais diversas 
áreas, como cinema, literatura, arquitetura, para não falar da ilustração, do design gráfico ou do 
design editorial, estando associada a uma cultura muito visual, seguramente marcada pelo excesso 
de oferta de material cultural. Contudo, não se pode desvalorizar a importância do agente criador 
que recolhe, reproduz, e eventualmente pós-produz, na medida que vigorará nessa pós- 
-produção um novo significado, um novo resultado, uma nova forma de posicionamento. Saliente-
-se, nesse processo, a reciclagem do existente, tendo em vista novas visões (ainda que se preserve 
uma ligação a uma herança do passado, ou a um sentido de memória), a necessidade de afirmar 
um posicionamento perante o material recolhido, ou mesmo na recolha, a validação de uma 
metodologia de trabalhar assente na deambulação e num processo de seleção individual pautado 
pela liberdade de escolha e de expressão. 

Assim, a reprodutibilidade poderá não ser uma forma de desvalorizar o objeto inicial, mas 
 sim um veículo para o reinterpretar, o entender aos olhos de uma recontextualização.  
A montagem, será, como sugerido, mais do que um somatório de 1+1=2, uma fórmula em que 
1+1=x, considerando o que pode advir de colocar o 1 junto desse outro 1 (e aqui os números  
podem representar imagens).

Uma aproximação à colagem

Se até ao final dos capítulos anteriores se procurou relatar aspetos históricos e procedimentais, 
ou instrumentos, por exemplo, a partir do capítulo “Uma aproximação à colagem” trataram-se 
alguns assuntos, relacionados com a mesma, mas também com a construção de um posicionamento 
mais pessoal de operar. São, assim, enumerados autores de referência pessoais, alguns dos quais 
já citados ao longo da contextualização histórica, e cujo cruzamento provocou que se constatasse 
que a ideia de colagem estaria já presente num imaginário estético e visual de forma quase 
subconsciente – daí o interesse em identificar os autores nesta parte, relacionado este fato com as 
ideias de herança cultural, como os memes (e mesmo os genes).

Esta aproximação à colagem diz ainda respeito à procura (1) por um processo criativo de cariz 
essencialmente visual e (2) por uma imagética pessoal. Conclui-se que, nesta procura, se recorreram 
a diversas técnicas agora associadas, por exemplo, aos surrealistas, ou a outros, quer em termos 
de expressão visual, quer em termos de técnica. Esta constatação chega contextualizando 
posteriormente vários trabalhos realizados, alguns dos quais no âmbito de oficinas ou de workshops, 
e que ganham assim nova dimensão e entendimentos.

Assim, na história da arte encontram-se alguns entendimentos sobre a prática realizada, 
validando a procura por uma visão multifacetada da contemporaneidade. Considerem-se ainda 
os entendimentos sobre conceitos como acaso, azar, aleatoriedade, diretamente relacionados com 
fenómenos científicos, ou com linhas de pensamento filosóficas  
(e que, apesar de já terem sido usadas por vários autores em distintos trabalhos artísticos, são aqui 
consideradas como formas de trabalho e de procura pessoais). A deriva, por exemplo, representa 
um conceito filosófico, mas que se adequa totalmente à procura que foi sendo realizada. Retenha-se 
que a construção deste RP foi sendo acompanhado em alguns momentos por esta ideia, a qual  
está também presente quer no desenvolvimento dos trabalhos práticos de ilustração e colagem 
quero nas publicações. 

O próprio conceito de hiperligação, associado a um mundo digital, é aqui incorporado no 
sentido de potenciar cruzamentos de leituras, tentando mostrar que tudo se relaciona de alguma 
maneira. Já a ideia de intuição esteve sempre presente na arte e aqui também se considera e, como 
dito anteriormente, se por um lado se aceita a procura do erro, e o inesperado como forma de 
trabalhar, por outro lado, vigora uma certa ideia de simpatia por experimentar, por exemplo na 
fase primeira do projeto prático (as ilustrações‐colagens), através do recurso materiais, técnicas, 
caminhos decorrentes de uma vontade pessoal. 

Reforça-se assim a ideia de transversalidade dos conceitos aplicados.
Um outro aspeto referido neste Relatório de Projeto diz respeito à autopublicação e ao processo, 

destaca-se, aqui, a necessidade crescente de expressão por meio de uma forma de publicação que 
está intrinsecamente ligada a uma individualidade, autonomia, independência e até a um carácter 
lúdico. Refere-se este ponto como sendo uma forma de caracterizar o momento presente, e a vontade 
de seguir uma cultura do Do It Yourself, eventualmente acentuada por uma vontade de fazer e de 
um entendimento que de apenas é preciso querer para se concretizar, dependendo apenas do agente 
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*2 Tenha-se presente que foi 

visualizado o documentário Punk: 

atitude (Lets, 2005) na semana de 

redação da presente conclusão.

criador concretizar algo (talvez um pouco à imagem das iniciativas da cultura de atitude punk) *2.
No sentido de entender um pouco o que também poderão ser os campos de atuação a  

que a colagem se pode associar, a título de exemplo, elegeram-se três casos de estudo que dissessem 
respeito ao trabalho de uma ilustradora numa publicação específica, a uma publicação específica  
e a uma editora. Um dos critérios foi o facto de serem contemporâneas / relativamente recentes.

Na publicação de Karen Lacroix é clara a ligação da colagem ao design editorial, e a uma 
forma específica de trabalhar (a publicação como processo e a ilustração como meio) que explora 
precisamente a ideia de publicação, de objeto (vários tipos de papel, formato, técnicas, etc.),  
o próprio processo de trabalho (que nunca é totalmente controlado, até estar finalizado). Soma-se 
ainda uma forma muito pessoal de operar, de gerir conteúdo, de contar histórias e construir 
narrativas. A colagem está presente nessa forma de operar, pela sobreposição de conteúdos, pela 
combinação e justaposição de distintos tipos de informação e de ideias, pelo próprio cariz estético  
e visual resultante, e pela recriação de significados derivados da combinação de fragmentos por 
meio de operações de cortar, combinar e colar.

No caso da revista Pli 2/3 a ideia de colagem enquanto sobreposição de conteúdos, de 
fragmentos, de cruzamentos de camadas está presente, assim como desde o ponto de vista 
operativo, na medida em que se trabalha também com sobreposição de conteúdos (imagens  
e textos), muitas vezes combinados e paralelos a vários spreads (o que potencia a ideia de que tudo  
é relacionável) dependendo do leitor a interpretação de possíveis intenções ou acasos decorrentes  
de uma paginação experimental, exploratória, ou da incursão por assuntos dentro de assuntos  
(de forma também formal). A sobreposição de significados advém ainda da conjugação de texto  
e imagem de forma cuidada, correlacionada, de distintos tamanhos e tipos de papel.

Já no caso da Dois Dias Edições considera-se que a ideia de colagem está presente como 
forma de transpor conteúdo para um suporte físico, e pela adequação, de livro para livro desse 
mesmo princípio de complementaridade entre conteúdo e forma, que no fundo diz respeito também 
à interpretação e criação de significados advindos dos conteúdos e atribuídos ao objeto editorial. 
Por outro lado, este princípio editorial passa ainda para o interior dos livros e para a forma como 
são paginados e geram distintas aproximações (camadas) de leitura do objeto físico.

Apesar de distintos, estes três casos de estudo, propõe-se que possam representar formas 
diferentes, de exemplificar aproximações à colagem, como meio ou como procedimento quer 
através da própria ilustração colagem: quer através da interpretação e criação de significados,  
da justaposição de ideias, da construção de hipóteses de leitura, associados a espaços 
multifacetados, da eleição de métodos de representação, de produção ou da criação de espaços 
lúdicos visuais, ricos em referências cruzadas.

Projeto 

O projeto prático associado à investigação teórica deste relatório tem 2 pontos. A criação de 
ilustrações-colagens e a criação de um objeto editorial. A forma de operar e o posicionamento 
pessoal seguido foi sendo paralelo aos dois.

Como se pode depreender dos temas analisados ao longo deste RP, uma das formas de 
investigação prendeu-se com a ideia de deriva, defendendo-se a necessidade do carácter lúdico 
associado ao “trabalho”. Assegurou-se este pressuposto quando se começou a trabalhar de forma 
espontânea, num tempo limitado de alguns meses, no qual houve espaço para experimentar rumos 
de aproximação (avançar num sentido em detrimento de outros por exemplo), e num constante 
reinventar de coisas feitas, encontradas, fotocopiadas, etc. Foi neste contexto que começaram a 
surgir os trabalhos práticos, à medida dos quais se iam delimitando alguns outros  
posicionamentos, que foram ficando tanto mais claros à medida da passagem do tempo. 
Experimentar, transdisciplinaridade, limites difusos, fragmentação, composição, reprodutibilidade, 
referência, mesa de trabalho cheia, recolher-colar-limpar, organizar, jogar, subjetividade foram, 
assim, as palavras de ordem associadas à definição do que seria uma procura essencialmente visual, 
baseada na deriva como método e na colagem como meio. 

Se numa parte inicial, de deriva e exploração mais marcante, se optou por desenvolver um saber 
heurístico, já numa fase final, procurou entender-se o trabalho realizado aos olhos de um ponto  
de vista holístico.
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Ilustrações

Se inicialmente se procurou produzir conteúdo para uma publicação, a criação desse mesmo 
conteúdo revelou-se um caminho tão prazeroso de trabalhar e materializar uma expressão visual 
que se tornou tão importante ou mais do que a segunda componente proposta inicialmente.

As ilustrações, colagens e experiências realizadas são muitas e compilam-se nos inventários 
anexados. São aprendizagens paralelas realizadas quer em workshops quer por direção pessoal, que 
partiram tanto da exploração de materiais específicos, como de restos de trabalhos anteriores  
ou de objetos/imagens/coisas que iam sendo encontradas ou ainda de ideias surgidas das referências 
que iam sendo visualizadas ou percecionadas de alguma forma.

A maioria dos trabalhos foi realizada no espaço de uma mesa de vidro de 1x2,20m, na qual 
todos os materiais estariam à mão, durante meses, potenciando contaminações entre todos 
e uma combinação de tudo o que estivesse à mão. Os desvios entre o que seria a colagem ou 
apenas pintura, entre fotocópia, ou impressão de fotografias tratadas digitalmente foram parte 
de um processo de construção de uma imagética pessoal e de uma forma de expressão que 
pretende materializar a riqueza visual do mundo poluído de imagens com que nos confrontamos 
diariamente. Desta forma, a colagem enquanto forma de procedimento e de combinar, recombinar, 
juntar elementos fragmentos e realidades, esteve presente, como força aglutinadora de tudo. 
Da mesma maneira, revelou-se um processo rápido, acessível, imediato que pode depender de 
poucos recursos, que permite reutilizar materiais, papéis e objetos desnecessários e portadora 
de um enorme sentido de liberdade. Entende-se como mais valia o fato de poder ser um 
processo inacabado, na medida em que as próprias colagens podem voltar a ser fotocopiadas 
e reaproveitadas, permitindo recriar, rentabilizar trabalho, tempo, referências e ideias, 
complexificando-as ou simplificando-as de acordo com o que for pretendido.

Contudo, considerando a questão dos direitos autorais, e pelo fato de se conviver com esta 
questão aquando da criação de colagens, adverte-se quem a ela recorre que: (1) crie recursos 
próprios; (2) utilize recursos livres, tais como as copyright-free images acessíveis em diversos livros 
como The little book of Typographic Ornament, Victorian Goods and Merchadishing, Woman - A 
pictorial Archive from Nineteenth-century sources ou sites; (3) esteja ciente do que possam ser as 
consequências de uma utilização inadvertida de imagens de alguém. 

Ensimesmar

Durante os vários workshops foram realizados alguns exercícios dos quais resultaram publicações, 
pelo menos em forma de maquete. Estas são aqui incorporadas como parte do trabalho de 
investigação que foi sendo desenvolvido e nas quais se utilizaram fotocópias, fotografias, materiais 
recolhidos, criados, construidos e recriados ao longo das investigações visuais que integram  
o projeto apresentado ao longo deste RP, integrando algumas a publicação Ensimesmar.

Metodologicamente, os vários documentos que integram Ensimesmar, enquanto publicação 
de autor, foram consequências de derivas decorrentes de trabalhos com materiais pré-recolhidos, 
selecionados ou criados, ainda que posteriormente tenham sido repensados (em questões como  
o papel ou o acabamento) no âmbito da publicação, mesmo aqueles criados em workshops, eram já 
pensados com o intuito de poderem figurar como parte integrante do trabalho desenvolvido  
sobre o tema ensimesmar.

As diversas abordagens, quer textuais, quer visuais, representaram as diversas formas de  
“olhar para dentro, introverter-se” a que o termo ensimesmar diz respeito.

Desta forma, a publicação apresentada, em conjunto com o presente RP, são, nada mais nada 
menos do que, uma explícita e fundamentada mostra do que é o trabalho de investigação da autora 
quer em termos teóricos, quer em termos de soluções visuais. Ensimesmar é, por isso, o ponto  
de partida para novos trabalhos, tendo sempre como base a metodologia de deriva e de exploração 
pessoal que deu soberania ao espaço prazeroso de descoberta e de construção de conhecimentos 
saber, recorrendo à experiência direta como ferramenta essencial.

Colagem: fim e procedimento, representa um método encontrado, que se reescreve num 
fim e no procedimento para o construir, podendo ser, como visto transversal: quer à ilustração 
(ilustrações-colagens), quer na criação de artefactos editoriais, tais como Ensimesmar (resultante 
de uma sobreposição de camadas de correntes de colagens, e de uma metodologia de agregação, 
sobreposição, junção e subtração como pode ser a colagem). Ensimesmar é pois uma resposta ao 
enunciado criado. A colagem como fim e como procedimento, combinando ilustração e design 
editorial e como filosofia de trabalho. Ensimesmar exemplifica como a colagem pode ser transversal 
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à criação de um objeto editorial e a um objeto de ilustração, considerando para os dois formas 
lúdicas de olhar para o “trabalho”, segundo métodos como a deriva ou o espaço de deambulação.

Apresentação dos trabalhos: exposição

Dando sequência ao trabalho do projeto elaborado, e já em data posterior à entrega física do 
presente relatório, pretende-se expor a seleção de trabalhos patente na Selecta [vER imagEm // 218] 

publicação pertencente ao objeto editorial Ensimesmar. 

Os caminhos da colagem

Apesar de ter mais de 100 anos, a colagem aponta ser um caminho válido e disponível para 
combinações com outras áreas. O interesse crescente (ou redescoberta) por esta área revela-se nas 
publicações que têm surgido nos últimos anos nos escaparates relativamente comuns, e acessíveis 
ao grande público. Esse interesse revela-se também, na constância do recurso a esta forma de 
trabalhar em atividades direcionadas às crianças, por exemplo em infantários. Pelo acesso imediato 
pode assim ser uma prática tão universal, como local, dependendo do que se pretende fazer dela. 

No âmbito do projeto apresentado representa sim uma oportunidade, um sentido de abertura 
para absorver a complexidade circundante, uma forma de trabalhar que aceita a memória e  
a realidade - da qual se serve para exprimir imagens, ultrapassando o mero aspeto documental.

Em muitos dos casos, a ironia associada é que o que uns colocam fora por vezes é excelente 
material de trabalho, de pensamento, de interpretação, de revisão do que podem ser valores e 
sentidos de existência. Talvez assim se possa perceber porque razão a colagem pode exprimir tão 
bem o sentido da realidade vivida (entre o que é material real e material imaginado e transformado, 
numa atitude de resistência e de exploração de pontos de vista alternativos).

Apesar de muitas vezes ter uma expressão formal e estética associada, não deixa de querer 
mostrar, por meio de narrativas ou sentidos, palavras, imagens ou mensagens. Assim, colagem 
representa o complexo território de colocar tudo em relação (desde questões que vão do campo 
visual ao campo estético, ou filosófico, associada a um posicionamento pessoal) na procura por 
visões alternativas, encontros azarosos, acasos felizes geradores de cadeias criativas.

Todos somos colagens: camadas, sobreposições, aculturações, fruto de combinações e 
descendências, de caminhos seguidos geneticamente.

Todos somos e podemos fazer colagem.

LINHAS DE TRABALHO FUTURO

Este trabalho, respondendo ao ímpeto da própria génese em que se insere, poderá ser sempre um 
trabalho inacabado, considerando que olha para o que é “finalizado” como reaproveitável e base 
para posturas e (re)utilizações. Por isso mesmo, serviu de desbloqueio, de conquista, de ponto de 
partida para um inacabável espaço de experimentação.

Lança-se, assim, a hipótese de continuar a exploração e (re)combinação dos trabalhos e das 
bases de registo em novas ilustrações e artefactos editoriais, reutilizando o processo e a metodologia 
de trabalho aqui apresentadas.

Apresentam-se, ainda outras linhas futuras: se por um lado, o prazer advindo da componente 
analógica pretende ser prolongado, considerando as vertentes da ilustração ou do design editorial, 
por outro, pode ser ponto de partida para a construção de eventuais bases de dados, digitais, 
que possam estar associados a motores de busca e eventualmente de cruzamento e combinação, 
potenciando novas formas de reutilização (padrões, cor, composição, etc., baseados nas ilustrações 
já criadas). 

Mais, das leituras efetuadas, e tendo em consideração o livro de H. Wescher, La historia del 
collage, e quase “copiando” a atitude de J. Corredor-Matheos ao acrescentar um Epílogo no qual 
completa o estudo sobre a colagem em contexto espanhol, sugere-se aqui, uma possibilidade de 
trabalho para o contexto português. 

// 218 Selecta (final)
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ANEXOS

Aqui complementa-se toda a informação já referida, de forma a ser possível  
uma consulta breve. Faz parte dos anexos o CD incorporado neste trabalho.
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Em anexo arquivam-se documentação produzida no âmbito deste projeto, que apesar de não ser 
necessário descrever de forma detalhada ao longo deste relatório foi essencial neste processo de 
investigação.

Aqui encontram-se diferentes tipos de documentos: por um lado, organiza-se a investigação 
visual feita através dos recursos digitais, compilada no Pinterest. Por outro lado, são aqui anexados 
os inventários de técnicas, de trabalhos e de publicações realizadas no período de trabalho 
compreendido desde o início desta tese, o que engloba também registos do espaço de trabalho ou  
as entrevistas realizadas, na íntegra.

Devido à extensão de alguns dos documentos, optou-se por entregá-los, em parte, em versão 
digital.

INVENTÁRIOS

De forma a catalogar e documentar o trabalho realizado, realizaram-se alguns inventários.
Nesta parte do trabalho, encontram-se os anexos referentes a:

anExO 1  Inventário detalhado de trabalhos realizados (com descrições de materiais e técnicas) 
anExO 2  Inventário de formações/workshops realizados
anExO 3 Inventário técnicas experimentadas em espaços oficinais ou acompanhados
anExO 4  Compilação de influências associadas à conta do Pinterest que serviram de inspiração  

e motivação na fase de exploração pessoal
anExO 5  O espaço de trabalho
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anExO 1 INVENTÁRIO DETALHADO DE TRABALHOS REALIZADOS [COnSULTaR CD]
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anExO 2 FORMAÇÕES / WORKSHOPS REALIZADOS

Da escrita criativa ao livro de artista
Com Graciela Machado, Karen Lacroix, Filomena Vasconcelos
De 14 de outubro a 26 de novembro de 2015
FBAUP
40 horas

Investigação visual: ilustração e design
De 4 de março a 27 de maio de 2016
Com Karen Lacroix, Catarina Azevedo e Hugo Moura
FBAUP
36 horas

Marmorização de papel
19 de março de 2016
Museu da Imprensa
3 horas

Print Preview II
Com Graciela Machado e Catarina Marques
11 e 18 de novembro de 2015
FBAUP 
8 horas

Cianotipia
19 de junho de 2016
Com Rudolfo Oliveira (Oficinas TK)
Flâneur 
2 horas

Iniciação à Ilustração Infantil
De 30 de junho a 21 de julho de 2016
Com Júlio Vanzeler
FBAUP
20 horas
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anExO 3 TÉCNICAS EXPERIMENTADAS EM ESPAÇOS OFICINAIS OU ACOMPANHADOS
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da escrita criativa ao livro de artista

Em que consistia a experiência?
Escrever, imprimir e construir uma publicação de autor

Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Da escrita criativa ao livro de artista
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
(de 14 de outubro a 26 de novembro)

técnicas de escrita
Colagens - escrita surrealista
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da escrita criativa ao livro de artista

técnicas de impressão
Transferência de imagem
- acetona
- prensa
- fotopolímero (invertido), impresso em tonner preto
- papel de jornal
- papel para impressão
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da escrita criativa ao livro de artista

Fotopolímero
- chapa 
- impressão a preto e branco

Gravura
- tintas Charbonnel
- tarlatana
- rolo
- espátulas
- papel
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Fotopolímero > receita

colocar na câmara escura

- base com água para revelar

- material na câmara

(fotopolímero desfaz-se com água)

processo

1. vamos gravar a imagem no metal 

2. colocamos a película

3. vamos colocar placa com desenho por baixo

4. marcamos 75 segundos (1’15’’) na máquina

5. tirar imagens 

-----

6. colocar a trama estocástica por baixo (para reproduzir o grão aleatório 

feito com água tinta)

7. gravamos a trama no metal

8. no temporizador marcamos 2’30’’

9. tiramos a chapa

-----

10. mergulhar a chapa em água morna 1 minuto (22º)

11. ir passando um pincel macio

12. depois mergulhar na agua fria

13. tirar a placa e secá-la com um pano macio

14. e depois com secador

15. coloca-se a película de protecção da chapa (transparente) novamente 

16. faz-se vacuo e novamente exposição à luz (5 min)

17. depois a chapa fica pronta. 

18. tira-se a pelicula de protecção. 

-----

19. exelar a chapa (arredondar) com lixa 600 para metal enrolada numa 

grosa. Movimentos amplos. Arredondar cantos.

limpeza: com óleo vegetal
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da escrita criativa ao livro de artista

livro de artista
- fotocópias
- construção de uma narrativa visual
- encadernação 
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print preview 2

Em que consistia a experiência?
Aprender o essêncial da gravura e da serigrafia.
Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop print preview 2
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
(11 e 18 de novembro)

técnicas de impressão

Gravura 
- placa de acrílico desenhada com ponta seca
- lixa para rematar arestas da placa de acrílico 
- tintas
- tarlatana
- rolo de impressão
- papel de impressão
- prensa

Carimbo
- tinta calcográfica 
- carimbo de linóleo
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carimbo

tinta de calcografia (à base de óleos)
tintas tipográficas.

Limpeza das tintas: óleo vegetal + 
detergente da louça
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print preview 2

Em que consistia a experiência?
Aprender a fazer papel marmoreado com materiais acessíveis.
Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop print preview 2
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
(11 e 18 de novembro)

técnicas de impressão

Serigrafia
- por cada camada de emulsão, colocar 1’ no temporizador.
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marmorização de papel

Em que consistia a experiência?
Aprender a fazer papel marmoreado com materiais acessíveis.
Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop de marmorização de papel
museu nacional da imprensa (12 de março)

receita
250 ml de água aferver
1 c. sopa de farinha maizena
1 c. sopa de vinagre

Tintas acrílicas

Papel de fotocópia 80 gr. e 210 gr
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mancha de tinta 

Em que consistia a experiência?
Procurar novas texturas e eresultados através do jogo infantil “mancha de tinta”.
Feito no âmbito de algum workshop? Não

materiais
papel de fotocópia colorido 80 gr.
tintas acrílicas
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investigaçao visual > cubomania e cut-outs 

Em que consistia a experiência?
“O objectivo do curso é providenciar ferramentas de investigação visual para analisar, desconstruir 
e desafiar uma narrativa. com Karen Lacroix (Uncanny Editions), Catarina Azevedo (O Alfaiate do 
Livro) e Hugo Moura (Xesta Studio)” 1

Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop investigação visual
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
(de 4 de março a 27 de maio de 2016)

caligrafia
Iniciação ao universo da caligrafia manual com aparo, caneta de linhas paralelas e marcadores de 3 
e 7 cm.

caligrafia e colagem
A partir de um recorte sobre um papel, idealizar e representar letras, com o apoio de um riscador.

cubomania
Recorte de várias imagens em quadrados da mesma dimensão e procura de novos significados 
através da nova junção dessas imagens.
Na imagem ao lado

cut-outs modulares
Corte e junção de imagens e procura de novos significados.

1 https://pt.pinterest.com/fbaupf/investiga%C3%A7%C3%A3o-visual-ilustra%C3%A7%C3%A3o-e-design/?fb_

ref=138415525955950379%3Aea7b78bb4a109468438e
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investigaçao visual > cubomania e cut-outs 

Em que consistia a experiência?
“O objectivo do curso é providenciar ferramentas de investigação visual para analisar, desconstruir 
e desafiar uma narrativa. com Karen Lacroix (Uncanny Editions), Catarina Azevedo (O Alfaiate do 
Livro) e Hugo Moura (Xesta Studio)” 1

Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop investigação visual
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
(de 4 de março a 27 de maio de 2016)

cubomania
Recorte de várias imagens em quadrados da mesma dimensão e procura de novos significados 
através da nova junção dessas imagens.
Na imagem ao lado

cut-outs modulares
Corte e junção de imagens e procura de novos significados.

1 https://pt.pinterest.com/fbaupf/investiga%C3%A7%C3%A3o-visual-ilustra%C3%A7%C3%A3o-e-design/?fb_

ref=138415525955950379%3Aea7b78bb4a109468438e
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Cianotipia

Em que consistia a experiência?
Consistiu em aprender como funciona o processo de cianotipia, desde a preparação da emulsão, 
terminando no processo de revelação.
Feito no âmbito de algum workshop? Sim.
Workshop de Cianotipia
Espaço Flâneur
Formador: Rudolfo Oliveira
(19 de Junho de 2016)

cianotipia
“A cianotipia é um processo fotográfico sem câmara, que tem uma sensibilização muito lenta, na 
ordem dos 0.0005 ISO e que se realiza através do contacto direto de um objeto com uma superfície 
fotossensível”1

1 http://www.ciencia20.up.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=599:cianotipia-criar-imagens-em-azul&catid=8
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anExO 4 FASE PRIMEIRA DE EXPLORAÇÃO PESSOAL

Compilação de influências associadas quer a colagem, quer a técnicas reunidas num álbum do 
Pinterest que serviram de inspiração e motivação na fase de exploração pessoal. 
vER hTTpS://pT.pinTEREST.COm/maRTaSOUTinhO/COLLagE/ 
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AnExO 5 O ESPAçO DE TRABALHO

anExO 5 O ESPAÇO DE TRABALHO

Documentação do espaço de trabalho.
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AnExO 5 O ESPAçO DE TRABALHO

Espaço de trabalho entre outubro a dezembro de 2015

(Fotografias da autora)



AnExOS

216

Espaço de trabalho: janeiro de 2016

(Fotografias da autora)
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AnExO 5 O ESPAçO DE TRABALHO
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Espaço de trabalho

(Fotografias da autora)
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AnExO 5 O ESPAçO DE TRABALHO
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