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O nono Encontro Estúdio UM tem como foco aspetos do 
ambiente narrativo na Banda Desenhada. Estes aspetos estendem-
se desde a conceção do espaço e da forma aos contextos narrativos 
representados, desde a organização das pranchas às suas qualidades 
gráficas, contribuindo de modo significativo para a dinâmica 
da experiência percetiva bem como para a leitura das ações dos 
personagens. Aqui, o ambiente será também um personagem.

O interesse deste tema no conjunto dos Encontros já realizados 
visa a ampliação de conhecimentos sobre as relações do indivíduo 
com o ambiente que o circunda. Reunindo um conjunto diversificado 
de experiências, cruzando texto e imagem, espaço real e imaginário, 
enriquecemos os temas fundamentais do desenho na EAUM: espaço, 
objeto, figura e paisagem.

Tomando consciência do nível de transformação da capacidade 
percetiva que a banda desenhada pode operar nos seus ‘leitores’, 
relembramos a definição de J. J. Gibson sobre ambiente: “Neste livro(1), 
ambiente referir-se-á à envolvente dos organismos que percecionam e 
(1) GIBSON, James J., The ecological approach to visual perception. New York: Psicology Press, 1986. p.7
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O Ambiente como Técnica Narrativa

André Lima Araújo
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Criar ambiente é criar história. É permitir que todos os elementos 
(personagens, lugares, grupos, culturas, tecnologia, enredo) interajam 
e criem narrativas entre si, dando vida e profundidade às histórias. 
É, então, necessário que cada elemento seja injectado com atitude 
e propósito, de modo a que as interacções se desenrolem de forma 
orgânica, construindo ambientes consistentes, coerentes e contínuos, 
capazes de suportar narrativa ou até mesmo de ser narrativa.

comportam-se, isto é, animais. O ambiente das plantas, organismos 
que não possuem órgãos sensoriais e musculares, não é relevante para 
o estudo da perceção e do comportamento. Trataremos a vegetação 
do mundo como fazem os animais, como se fosse aglomerada aos 
minerais inorgânicos do mundo, ao ambiente físico, químico e 
geológico. Plantas em geral não são animadas, não se movem, não 
possuem comportamento ou sensações.” 

Através deste enquadramento pode entender-se que a ‘vivência’ 
do ambiente da banda desenhada, apesar de poder reportar-se a 
ambientes reais, requer uma exigente adaptação a contextos de 
experiência bastante alterados. Com efeito, passando os ambientes 
cujo contexto reporte ao contemporâneo, o ‘leitor’ é sugestionado a 
abandonar a sua realidade e a situar-se lúdica e dramaticamente num 
ambiente imaginário cuja ordem percetiva e as normas ética e moral 
são determinadas pelo autor. Nesse sentido a organização proposta 
pela definição pode ser subvertida e o aglomerado inerte ganhar um 
conjunto de atributos sempre negados.

Nesta publicação, a comunicação de André Lima Araújo reflete 
a sua experiência direta como produtor de ambientes detalhando, 
através da sua obra Man Pus, a relação entre o espaço, os personagens 
e a narrativa. Como experiente ‘line artist’ o desenho molda o 
universo formal de acordo com a visão futurista que estabelece para 
cada vinheta. 

Francisco Ferreira apresenta uma análise do paradigma estrutural 
do ambiente narrativo da obra de Chris Ware. A complexidade 
psíquica associada a cada personagem, ação e contexto, é sistematizada 
e amplificada pela composição da obra através da recorrência dos 
recursos gráficos; da decomposição cinemática nas tiras; da alteração 
da escala; do silêncio. Como refere Francisco Ferreira o ambiente é 
também atmosfera. 

Numa terceira comunicação, Daniel Silvestre enuncia uma base 
metodológica para ordenar o processo projectual na produção de 
uma banda desenhada. Entende-se aqui que o ambiente narrativo 
pode estruturar-se num certo ‘refinar’ dos prolegómenos da obra.
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There’s something weird about space travel...
you loose all sense of  scale

Dimensões e Ecos na obra de Chris Ware

Francisco Ferreira
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A obra de Chris Ware, aparece, de forma algo súbita, como um 
universo inteiro que replica aquele em que vivemos, o real, mas que, de 
forma algo espectacular, se configura como coisa conhecida. Para Ware, 
os mistérios não residem na estrutura do cosmos, do seu cosmos, 
na sua arquitectura, mas na forma como as partes que o constituem 
- que são, também aí, infinitas mas tipificáveis, surpreendentes 
mas reconhecíveis  - se articulam, se configuram, se hierarquizam. 
Não é por acaso que os seus desenhos exploram uma expressão 
bidimensionalizada, que a perspectiva cónica é normalmente evitada 
em benefício de representações axonométricas ou planificadas, que 
à estrutura profundamente seccionada da sua narrativa corresponde 
também a secção efectiva de variados elementos, desde os personagens 
aos contextos urbanos, arquitectónicos ou naturais que os envolvem 
e suportam. 

As histórias de Chris Ware são sempre histórias que representam 
uma certa condição da existência, contadas a partir de situações do 
quotidiano que comprimem, por vezes numa mesma vinheta, ou 
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numa composição elaborada de vinhetas e esquemas complementares, 
a memória e a acção impulsiva, a solidão e o esforço da convivência, 
o gesto simples ou determinado e a constatação do imensurável. 
Há, neste sentido, um silêncio que é latente e está sempre presente 
na obra de Ware, um silêncio ora mais intenso, ora mais abafado, 
que se conjuga de forma irreversível com o desenho de um tempo 
com carácter atmosférico - como o concebe Aldo Rossi -, mais que 
cronológico. E esse silêncio revela-se, então, enquanto verdadeiro 
espaço da acção, embalando o leitor - da mesma forma que os 
personagens que verdadeiramente o habitam e definem - numa órbita 
quase imperceptível em torno do que é ser humano. É neste contexto 
que Ware nos remete para uma viagem sem origem definida ou ponto 
de chegada determinado, uma viagem por um espaço de personagens 
isolados e relações forçadas, de arquitecturas decompostas e corpos 
dissecados, que constrói um território físico e humano de proporções 
tão avassaladoras, um território em que a escala das coisas se relativiza 
de tal modo que torna, por vezes, quase impossível manter um sentido 
de orientação que seja inequívoco. Esta perda de sentido de escala 
não é, no entanto, um dado negativo, mas antes, paradoxalmente, um 
posicionamento claro por parte de Ware perante a complexidade das 
coisas, perante as imagens que habitamos e que nos constroem, e que 
o autor, tão habilmente manipula e desconstrói. Tal manipulação é, 
também, naturalmente, transformada em linguagem, uma linguagem 
que não se resume a uma ideia de ilustração ou registo de uma ideia 
ou  acontecimento, mas que, pelo contrário, assume um carácter de 
escrita, de invenção, reclamando assim uma autonomia disciplinar 
evidente perante outros tipos de comunicação. É muito interessante 
e divertida a forma como Chris Ware inicia a publicação que reúne os 
fascículos de Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, publicados de 
forma seriada na ACME Novelty Library; no verso da capa do volume, 
Ware escreve extensamente e de forma bastante comprimida uma 
série de advertências e instruções para quem se prepara para iniciar a 
leitura. O texto provoca o leitor desprevenido escrevendo de forma 
bastante elíptica e intelectualizada em torno de uma certa ontologia 
dos comics, ao mesmo tempo que sugere um teste de avaliação das 

capacidades ou talentos necessários para uma correcta experiência e 
compreensão do volume. Como elemento de ajuda ou consulta, Ware 
insere nesta rábula uma composição narrativa da série que havia já 
desenvolvido no início dos anos 90 intitulada Quimby the Mouse, onde 
em simultâneo decompõe e recompõe a acção a interpretar pelo leitor 
no teste, em que Quimby atinge a cabeça de Sparky, o gato, com um 
martelo - e na série, o gato Sparky resume-se apenas à sua cabeça. A 
partir deste diagrama - que se sugere como referência ou apoio ao 
leitor no sentido de responder ao questionário de avaliação das suas 
capacidades - Chris Ware sintetiza tudo o que escreve em forma de 
explicação ou advertência, mas de forma a intrigar, a tornar o seu 
objecto mais denso, mais que explicar ou expôr um método. Desta 
forma, Ware não só ironiza com o facto dos comics serem vulgarmente 
ignorados enquanto forma de arte maior, mas expõe, de imediato, 
a complexidade do seu universo narrativo, a sua profundidade e 
abrangência, a perversidade e a dureza - transformadas em quotidiano 
- que  o habitam.

Toda a obra de Ware tem um carácter auto-referencial evidente, 
que o autor conjuga com um conhecimento enciclopédico dos 
comics tradicionais americanos, interpretando e articulando de forma 
magistral o imaginário surrealista de Winsor McKay, a mudez narrativa 
de Cliff  Sterrett ou a sequencialização imóvel da acção de Frank King. 
Nesse sentido os comics de Chris Ware são tanto uma exploração e 
purga interior - uma espécie de construção/descoberta da sua própria 
identidade - como um retrato da América, da sua relação com a tradição, 
da sua presença visual no mundo. Mas esta conjugação entre indivíduo, 
nação cultural e cosmos é feita de forma particularmente irónica, 
por vezes tão violenta que parece que Ware não consegue suportar 
o sentimento de amor com que está visceralmente comprometido 
- o amor pela condição humana, o amor pela sua terra Natal, pelo 
constante desafio à moralidade que de alguma forma a contamina. 
Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, o maior sucesso da carreira 
de Ware, tem como protagonista o personagem que dá nome à série e 
conta a história da sua solidão, cruelmente enfatizada e reforçada com 
o aparecimento do pai, que Jimmy Corrigan nunca tinha, de facto, 
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conhecido. A história percorre arcos temporais variados, e define, 
pela primeira vez, o caleidoscópio existencialista em que toda a obra 
de Chris Ware se inscreve. Os temas do abandono, do isolamento, da 
rejeição, do amor ou do sexo vão sendo recorrentemente explorados, 
dissecados, aprofundados, expondo, de forma bastante explícita 
por vezes, as obsessões, hesitações ou experiências do próprio 
autor. O aparecimento do pai de Jimmy Corrigan - que determina, 
verdadeiramente, o tema da série - antecipa o reaparecimento do 
próprio pai de Ware, que o havia abandonado quando era ainda 
criança. Após o encontro - desconfortável - de Ware com o pai - 
acontecimento que ambos acordariam em repetir - Chris Ware terá 
voltado à história de Jimmy Corrigan que termina com a morte do 
seu pai. Um mês depois de terminar o livro, Ware receberá a notícia 
da morte do seu próprio pai, o que o levaria a acrescentar, no final do 
livro, uma adenda - que ele intitula de Corrigenda - onde este episódio é 
contado e onde percebemos a justaposição das dimensões da ficção e 
do real na obra de Ware, dimensões que lhe conferem uma qualidade 
iguamente criativa e auto-reflexiva.

No Outono de 2008, Chris Ware publica o número 19 da sua 
ACME Novelty Library, onde desenvolve, uma vez mais, uma 
história de sobreposições, de leituras subjectivas, de estrutura visual 
aparentemente clara mas subliminarmente dissonante. Ao chegar ao 
final da leitura, apercebemo-nos como a narrativa se desenvolveu 
como um enorme arco de círculo cuja curvatura se vai apertando 
cada vez mais criando uma espécie de espiral que, no entanto, nos 
devolve - ou nos relança - nos quadros finais, ao momento inicial 
da história, agora deslocado em termos de dimensão de existência, 
tempo e espaço. O primeiro capítulo desta história, cuja autoria é 
atribuída a W. K. Brown, começa com uma imagem relativamente 
abstracta, um plano aproximado, do que nos apercebemos entretanto 
ser um lavatório. A vinheta seguinte, com o mesmo formato 
quadrado mas mais pequena em dimensão, representa uma fracção 
do mesmo lavatório e é o início de uma sucessão de vinhetas idênticas 
que sequenciam uma pequena acção, de rotina quotidiana, onde um 
homem se prepara para fazer a barba. A prancha termina com uma 

vinheta de dimensão idêntica à inicial - e posicionada simetricamente 
em relação essa -, onde vemos uma típica casa rural americana, 
construída em madeira, com um pequeno alpendre, isolada sobre 
uma silhueta montanhosa, um vislumbre de vegetação próxima… 
as páginas seguintes continuam a acompanhar a rotina matinal deste 
homem, uma rotina de gestos curtos e determinados, de vislumbres 
rápidos do espaço exterior à casa, de ocupação silenciosa do tempo 
onde ainda se revelam algumas fotografias de uma hipotética relação 
amorosa com uma mulher. Percebemos que este homem vive 
apenas com a companhia de um cão, que em determinado momento 
perturba a atmosfera ociosa da casa despertando o homem do sono 
em que está mergulhado. De forma resignada, o homem reconhece 
a chamada, cumpre a sua obrigação, acompanha o cão ao exterior e, 
na última prancha desta sequência, na última vinheta  que mostra de 
forma mais abrangente o espaço onde se localiza a casa - a vinheta 
de maior dimensão até aí, ocupando cerca de dois terços da página - 
uma imagem surpreendente. Próximo da casa, o leitor descobre então 
um objecto que fractura a placidez da cena até aí representada e que 
coloca em causa, de forma irreversível - a percepção do contexto da 
acção. Um foguetão espacial, de dimensão bem maior que a casa, 
encontra-se aí estacionado; o homem, que regressa a casa com o cão 
depois do breve passeio, não manifesta qualquer reacção perante 
aquela presença tão desconcertante. A página seguinte reduz de novo 
a dimensão das vinhetas, aperta a sequência e introduz uma voz, um 
texto dito na primeira pessoa que recua o tempo e inicia uma longa 
descrição ilustrada dos factos que antecedem a sequência inicial.

Passamos então a seguir a história de dois homens - um deles, 
o protagonista da história - e duas mulheres, que integraram um 
programa espacial de exploração e colonização do planeta Marte. 
A acompanhá-los, três cães - um dos quais não resistiria à viagem. 
Para além das qualidades de cada um, um dos factores para a sua 
selecção terá sido o facto de nenhum deles ter qualquer laço familiar 
ou afectivo na Terra, uma vez que a viagem a Marte é apresentada 
como definitiva. A ideia é permanecer aí, fundar um novo mundo. 
Percebemos desde as primeiras palavras proferidas pelo protagonista 
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que durante o treino se desenvolve uma atracção amorosa pela sua 
companheira. Mas as coisas não correm como esperado… após a 
aterragem na superfície de Marte, a estabilização da atmosfera, a 
construção das unidades habitacionais - duas, uma por casal - cada 
uma em posições diametralmente opostas no interior de uma cúpula 
atmosférica com algumas milhas de raio, o quotidiano distópico dos 
casais transforma-se numa espiral de desesperos que culminará na 
transformação do protagonista num personagem amargurado, num 
personagem que conseguirá exibir, quase em simultâneo, actos de 
violência extrema e ternos momentos de dedicação. O desepero 
pelo abandono a que o grupo se vê condenado exacerba a distopia, a 
distorção e perda de referências - there’s something weird about space travel…
you lose all sense of  scale, afirmava ainda de forma literal o protagonista 
durante a viagem interestelar. E em determinado momento - depois 
da fuga da mulher amada com o casal vizinho e a sua recuperação 
forçada, após o regresso in extremis do casal à atmosfera artificializada 
proporcionada pela nave - quando assistimos a uma espécie de epílogo 
desencantado desta aventura em Marte que nos devolve ao estado de 
coisas com que a história é iniciada, o virar de página surpreende-
nos de novo. Após uma vinheta de carácter relativamente abstracto 
- os dedos indicador e polegar do protagonista ampliados, em contra 
luz, como dois planetas que apertam o espaço e as estrelas -  surge-
nos um registo completamente distinto, uma página que reproduz 
outra página com texto, o mesmo texto proferido pelo protagonista 
agora acompanhado por uma narração que lhe é exterior. E no final 
desse texto as palavras The End. Ao lado, um plano frontal de um 
personagem que segura uma revista de ficção científica onde acabou 
de ler a história que nós, os leitores de Ware, também acabámos de ler. 
E então percebemos ainda que as imagens que acabámos de ler, que 
pertencem de facto a uma história escrita por este novo protagonista, 
há muitos anos, são as imagens criadas pela leitura deste personagem, 
o autor da história, W. K. Brown. A partir deste momento Ware 
repete o início do capítulo marciano - intitulado The Seeing Eye Dogs 
of  Mars - onde predomina o silêncio, a solidão do protagonista - 
tão próxima à de Jimmy Corrigan mas sobretudo tão devedora da 
pintura de Edward Hopper -, a atenção a pequenos detalhes tornados 

imagens maiores, de escala ou presença enfatizada, como uma fissura 
na pintura da parede, ou as vinhetas totalmente negras, onde, em 
sequência, aparecem e se vão multiplicando elementos luminosos, 
pequenas estrelas que habitam a escuridão, e que não são mais que 
a representação de um gesto tão banal quanto o esfregar de olhos. 
A história de W. K. Brown, intitulada Youth and Middle Age, inicia-
se da mesma forma que a do seu personagem, repete o mesmo 
ambiente reprimido, a mesma espacialidade doméstica transformada 
em ambiente cósmico, descreve a mesma rejeição da pessoa amada 
sentida pelo protagonista - que exibe o mesmo optimismo distorcido 
do seu colono marciano -, o arco temporal da sua vida igualmente 
comprimido num presente suspenso, eternizado; uma história 
que terminará num olhar do personagem para si próprio - a acção 
replicando aquela que inicia o capítulo inicial do livroi - em que a 
imagem desfocada que é devolvida pelo espelho reflecte a tomada de 
consciência do processo do seu próprio desaparecimento. 

A obra de Chris Ware é uma viagem interminável pelo espaço 
enquanto coisa absoluta, temporal, a-dimensional. Cada um dos seus 
desenhos é assim um pedaço da escrita desse espaço, um fragmento 
que contribui para a construção do todo do seu universo mas que em 
si mesmo funciona como elemento autónomo, profundo, inigualável 
- ainda que se repita. Cada uma das suas histórias é um círculo dentro 
de um círculo dentro de um círculo, que não pára de se replicar num 
processo metamorfoseante que não nos retira, então, o sentido de 
escala, antes o aprofunda, transformando o cosmos numa estrutura 
ensimesmada mas geradora de ecos. 



Notas para uma metodologia projectual
em narrativas gráficas:
- Investigação contextual

Daniel Silvestre Silva
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Falar sobre metodologia projectual em narrativas gráficas propõe-
se aqui na medida em que se pretende reflectir sobre os métodos e 
processos empregues por alguns autores, tentar apurar traços comuns, 
e comentar o seu uso.

Partindo da experiência pedagógica ligada ao ensino da ilustração e 
da banda-desenhada, em particular durante o Curso Livre de Projecto 
de Ilustração e Banda Desenhada, administrado durante o segundo 
semestre do ano lectivo de 2013/14 na Escola de Arquitectura da 
Universidade do Minho, este texto visa ordenar o processo projectual 
em termos metodológicos, propondo algumas linhas gerais sobre a 
divisão do projecto em diferentes fases de desenvolvimento, e focar a 
reflexão no que chamo de “investigação contextual”.

Embora a defesa de uma metodologia projectual nesta área da 
criação seja difícil de justificar, desde logo quando a confrontamos com 
a grande diversidade de métodos utilizados por diferentes criadores, 
no contexto pedagógico torna-se necessário ter algumas noções 
orientadoras, mesmo que estas aí estejam para serem transgredidas. 
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A criação de uma narrativa gráfica anuncia uma complexidade que 
implica uma série de operações em planos distintos da comunicação. 
Não obstante as sub-categorias de que estejamos a falar, colocam-se 
problemas sobre permissas conceptuais do projecto, nomeadamente 
a exploração de um imaginário, a organização da informação, o 
papel desempenhado pelo texto e pelo desenho, entre outros. Ajudar 
a orientar um projecto passa por tentar destrinçar esta míriade 
de dimensões em jogo e incentivar o planeamento, de modo a 
dedicar maior atenção a cada uma das etapas por que passa o seu 
desenvolvimento, e, por conseguinte, potenciar o resultado final.

No Curso Livre de Projecto Ilustração e Banda Desenhada foram 
propostos cinco pontos que orientavam o desenvolvimento dos 
projectos que aí seriam desenvolvidos. Essa ordem de trabalhos visava 
orientar o desenvolvimento de projectos individuais distintos, desde 
o álbum ilustrado à banda desenhada, fomentando ainda formatos 
híbridos. A sinopse do curso anunciava que seriam bem-vindas 
“narrativas e conceitos projectuais relacionados com a arquitectura, a 
representação paisagística, o design e outras áreas” e propunha uma 
abordagem ao tema que visava aproveitar os saberes específicos dos 
participantes e ajudá-los a tornarem as suas inclinações temáticas num 
objecto estruturado e comunicável. Os projectos seguiriam, assim, 
cinco fases de desenvolvimento:

1- Desenvolvimento do conceito;

2- Investigação contextual;

3- Planeamento gráfico (storyboard);

4 - Produção;

5 - Layout e projecto de edição.

Desenvolvimento do conceito – A fase do desenvolvimento 
do conceito envolve um trabalho de diagnóstico de intenções. 
Esquadrinhamos imagens mentais; fazemos brain-stormings; 

incorremos em possíveis linhas narrativas; questionamos o contexto a 
ser trabalhado; por que tipo de formato optar; antecipamos a sua ideia 
de conjunto; prevemos se o projecto é exequível ou se o participante 
carece de ferramentas gráficas para o executar (e se isto acontece, 
delineamos estratégias para potenciar as competências individuais).

Investigação contextual - De acordo com as permissas que regem 
o trabalho de cada um, é necessário fazer uma recolha de dados 
sobre o contexto em que trabalham. A noção de arquivo rege esta 
fase do processo. A colecta de informação é essencial para a riqueza 
do projecto. Recolhem-se imagens, objectos possíveis, personagens, 
percursos, pequenas narrativas. A colecção de elementos que 
convivem no mesmo contexto é fundamental para a construção de 
um mundo.

Planeamento gráfico (storyboard) - O planeamento gráfico, ou 
storyboard, é o lugar de articulação gramatical do projecto, é o momento 
onde se testa a leitura do objecto.

Com um conhecimento mais amplo sobre o contexto a trabalhar, 
pensamos agora no planeamento do projecto final, e tomamos 
decisões sobre a sua forma, sobre que elementos incluir, sobre 
a sua estrutura, planos, composição de página. O uso de esboços, 
diagramas de planificação e descrições detalhadas do projecto são 
essenciais para a sua compreensão estrutural.

Produção (ou arte final) - O planeamento do trabalho por etapas 
justifica-se nesta fase, porque quando aqui chegamos já a maioria das 
decisões estão tomadas e podemos debruçar-nos sobre problemas 
específicos do desenho, tendo por base a conjuntura conceptual, o 
arquivo de ideias e imagens que nos serve de base à construção do 
projecto, seguindo o plano traçado no storyboard.

Layout e projecto de edição - Esta última fase serve apenas para 
dar algum acabamento ao projecto como conjunto. Na maioria dos 
casos, consiste apenas em pegar num software de paginação e coligir 
todo o trabalho como um conjunto num pdf  final.
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Determinar uma metodologia projectual parece levantar à partida 
uma série de problemas. 

A organização em etapas de desenvolvimento pode parecer 
propor que a sua ordem de sequência está irremediavelmente certa 
para qualquer projecto. Ao longo do Curso Livre esta divisão do 
trabalho teve de ser repetidamente infringida. Frequentemente é na 
própria fase do storyboard que reformulamos as premissas do projecto. 
Outras vezes é a própria ideia de layout a definir o conceito de um 
livro e o seu planeamento gráfico, como é manifesto nas criações para 
a infância de Bruno Munari. Ou, quantos não são os casos de autores 
de banda desenhada que não seguem uma preparação detalhada? A 
título de exemplo, no filme de Terry Zwigoff, Robert Crumb diz:

“Eu não trabalho em termos de mensagens conscientes. Não 
consigo fazer isso. Tem de ser algo que estou a revelar a mim próprio 
enquanto o estou a fazer. É difícil explicar. Isso quer dizer que quando 
estou a desenhar não sei exactamente sobre o que é que é. Tens de ter 
a coragem de correr esse risco. O que é que vai sair daqui?”(1)

Deste modo, Crumb começa a desenhar sem uma estrutura 
narrativa prévia, respirando no impasse, deixando espaço à dialética 
entre a ideia/desenho e o planeamento do próximo passo da 
sequência. 

Em Palestina (1996), por outro lado, Joe Sacco deixa inicialmente 
o planeamento global do livro e a sua produção em suspenso, 
preferindo documentar-se previamente. Sacco iniciou este trabalho 
em 1991 com uma viagem a Israel e aos territórios ocupados da 
Palestina para fazer uma série de entrevistas que pretendiam apurar o 
modo como israelitas e palestinianos viviam a questão da ocupação. 
Numa entrevista ao 7th Avenue Project: Thinking Person’s Radio, o autor 
revela que enquanto vivia nos EUA a informação que circulava na 

comunicação social espelhava sobretudo a versão israelita da questão 
palestiniana: 

“Eu cresci com a noção de que os palestinianos eram terroristas. 
Era o que me chegava da comunicação social americana, sem 
pensar muito nisso, era o que eu achava. E isso acontecia porque 
de todas as vezes que a palavra “palestiniano” aparecia nas notícias, 
havia algum atentado ou algum sequestro, ou algo do género. Não 
é que esses acontecimentos não tenham ocorrido, e não é que esses 
acontecimentos não sejam atrozes, ou atrocidades, mas essas eram 
as únicas vezes que eu ouvia a palavra “palestiniano”. E por isso eu 
definitivamente associava-os ao terrorismo. Levou-me algum tempo 
e alguma educação pessoal para descobrir alguma coisa sobre o 
contexto. Aquilo que a comunicação social americana não me fornecia 
era o contexto.”(2) 

Aparte as restrições que se impõem na escrita que pretende 
descrever a realidade, a ficção declarada também partilha de um 
esforço de desenvolvimento contextual,  porventura o que Umberto 
Eco entende como acto cosmológico na escrita de um romance(3). 
No caso d’O Nome da Rosa (1980), o autor tem o mundo medieval 
e a verdade histórica como referência. Eco refere que dispendeu o 
primeiro ano de trabalho na construção desse mundo, e que, por 
exemplo, fez estudos arquitectónicos a partir de fotografias e planos 
presentes em enciclopédias de arquitectura para desenhar a planta 
da abadia onde se iriam passar as acções do romance. A finalidade 
destes estudos foi ter um espaço bem definido, para aí colocar os 
intervenientes da acção. E refere o seguinte: “Forçosamente, quando 
duas das minhas personagens conversavam enquanto iam do refeitório 
até ao claustro, eu escrevia com a planta à minha frente, e quando lá 
chegavam, paravam de falar”(4)

(1) ZWIGOFF, T. (Producer). (1994). Crumb. 
https://www.youtube.com/watch?v=-P0sh2n6mgQ&list=RD-P0sh2n6mgQ#t=49

(2) Radio, T. t. A. P. T. P. (Producer) (2010), Show for Jan 17, 2010. Cartoon Journalist Joe Sacco. 
http://7thavenueproject.com/post/451008662/joe-sacco-footnotes-in-gaza
(3) ECO, U. (1991), Porquê “O Nome da Rosa”? (2ª ed.). Lisboa: Difel. p. 21
(4) ECO U. (1991), op. cit., p. 23
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A definição do espaço, serve portanto, neste caso, para conseguir 
ter uma noção do tempo de um diálogo.

A esta fase do processo Patricia Highsmith chama simplesmente 
“desenvolvimento”. Highsmith refere que “por desenvolvimento 
quero dizer o processo que tem de ter lugar entre a génese de uma 
história e a escrita detalhada do enredo”, e explica que “a ideia tem 
de ser materializada com personagens, cenário, atmosfera. Temos de 
saber como é que estas personagens se parecem, como se vestem e 
como falam, e deveríamos até saber sobre a sua infância, apesar de 
nem sempre a sua infância vir a ser escrita no livro”.(5)

Tanto no caso de Eco como de Highsmith, o desenvolvimento 
contextual é um acto de imersão necessário que, do ponto de vista 
do leitor, é avaliado pela verosimilhança do relato. A escrita torna-se 
mais fluída quando a “cosmologia” é detalhada. Como diz Eco, “o 
problema consiste em construir esse mundo, as palavras virão então 
quase por si”(6). 

Todavia, tal como acontece com Sacco, a indagação da realidade 
não se resume a obter um efeito de verosimilhança. A observação do 
mundo acarreta um diálogo constante, uma opção de descoberta, de 
travar questões e tomar posições.

A este propósito é curioso lembrar o caso de George Remi, mais 
conhecido por Hergé. Com efeito, na biografia que sobre ele escreveu, 
Benoît Peeters mostra-nos as diferenças existentes entre uma narrativa 
onde não houve imersão na realidade retratada, e outra onde esta se 
estabeleceu. O autor refere que em Tintin no Congo (1931), o segundo 
álbum de Tintin “o desenhador não tinha nenhum entusiasmo e ainda 
menos documentação. Uma visita ao museu do Congo, em Tervuren 
(Bélgica), forneceu-lhe os principais elementos: uma piroga, ídolos, 
um homem-leopardo e uma bela quantidade de animais empalhados. 
Hergé também ouvira os relatos dos repórteres do Vingtième Siècle 
que lá tinham estado”(7). Tintin no Congo é talvez o mais criticado 

álbum de Tintin devido às suas implicações ideológicas, acusado de 
racismo e de índole colonial. Peeters defende Hergé, dizendo que este 
“não era mais racista do que qualquer outro” e que “era reflexo dos 
preconceitos do seu meio e do seu tempo, sem pensar em questioná-
los”(8).

É, no entanto, a partir de Lótus Azul (1936) que a abordagem 
ao meio que retrata teve uma viragem acentuada. Em 1934, como 
era usual, as aventuras seguintes de Tintin eram anunciadas no Petit 
Vingtième(9), o suplemento infantil do Vingtième Siècle. Por esta altura, 
Hergé recebeu uma carta do capelão dos estudantes chineses em 
Lovaina, recomendando-lhe que fosse ponderado na representação 
da China. Nesta altura, o autor chega a escrever numa carta que “há 
algum tempo que, ao preparar as minhas histórias, fico espantado 
com a quantidade de falsas ideias que tinha e que os leitores me 
fizeram rever”(10). Durante este tempo desenvolve ainda algumas 
amizades com estudantes chineses, das quais a mais conhecida é com 
Tchang Tchong Jen, um bolseiro que estudava na Academia Real de 
Belas-Artes em Bruxelas. Acerca dos encontros que tiveram, Peeters 
refere que “Tchang não se limita a trazer-lhe documentação, verificar 
a autenticidade dos pormenores ou traçar ideogramas. (...) O jovem 
chinês quer que Hergé se imbua de uma espécie de responsabilidade, 
iniciando-o em determinadas preocupações éticas que até aí lhe eram 
completamente estranhas”(11). Grande parte dos caracteres chineses 
presentes em Lótus Azul foram desenhados pelo próprio Tchang e 
através deles existe uma outra história paralela – “abolição dos acordos 
desiguais”, ou “abaixo o imperialismo”, como se pode ler na segunda 
vinheta da sequência em que Gibbons, um ocidental, é atropelado 
acidentalmente, contam a história da situação internacional da China 
na época.

A representação desses elementos secundários, neste caso os 
diversos cartazes, a paisagem urbana, o vestuário dos transeuntes, 

(5) HIGHSMITH, P. (1990). Plotting and Writing Suspence Fiction. New York: St. Martin’s Press. p. 37
(6) ECO, U. (1991), ibid. p. 23
(7) PEETERS, B. (2007), Hergé, Filho de Tintim. Lisboa: Editorial Verbo..p. 65.

(8) ibid. p. 65.
(9) Le Petit Vingtième era o suplemento infantil semanal do jornal Vintième Siècle, que teve a sua exitência 
entre 1928 e 1940. As aventuras de Tintin foram aí publicadas entre 1929 e 1940
(10) Citado por PEETERS. Carta de Hergé a Édouard Neut, 11 de Maio de 1934.
(11) PEETERS, B. (2007). op. cit. p. 98.
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são as evidências de acções passadas que confluem no presente 
representado e perfazem o palco da acção principal. A observação 
activa é, assim, essencial para a reconstrução desse cenário. Se a 
fotografia documental pode conter pormenores e constelações de 
objectos que podem passar despercebidos ao fotógrafo, no desenho 
tudo é inevitavelmente intencional.  

Embora a imprevisibilidade não esteja presente no processo da 
representação, como pode estar na fotografia quando descobrimos 
na revelação que algo significativo ficou gravado do plano da 
imagem, a surpresa pode ocorrer no processo de pesquisa. Numa 
entrevista com Hillary Chutte, quando Art Spiegelman discute 
algumas contradições da personalidade do pai em Maus (1991), o 
autor refere que representou o pai como “mais multifacetado do que 
teria acontecido se tivesse criado uma ficção com a minha escassa 
imaginação”(12). Esta afirmação surge quando Spiegelman discute o 
facto de ter incluído em Maus o racismo do pai. Embora tivesse sido 
um sobrevivente de Auschwitz, o autor refere que o pai chamava 
irreflectidamente “schwartzers” aos negros, assumindo que lhe 
roubaria algo, e que esta era uma atitude partilhada pelos seus amigos 
sobreviventes. Para Spiegelman “a vantagem de usar coisas da vida 
real é que acabamos com personagens bem mais interessantes do que 
aquelas que poderíamos inventar”(13). 

Esta ocorrência parece apontar para o modo como a imaginação 
parece estar imbricada com a moral, ou pelo menos em permissas 
mais simples do que as que se verificam na complexidade humana. 
Reconstituir a imagem de um sobrevivente de Auchwitz sem toda 
a pesquisa e observação activa que Spiegelman fez para a criação de 
Maus, talvez pudesse levar um autor a poupar o sobrevivente à acusação 
de racismo. Por outro lado, a pesquisa e tomada de consciência das 
contradições da personalidade do pai, levou Spiegelman a optar 
por uma outra via. Como diz o autor, ao representar brevemente o 
racismo do pai não pretendia condená-lo, mas mostrar a sua natureza 

impossível, e refere “esta é a altura onde se devia assinalar ‘repara, o 
sofrimento não te torna melhor, o sofrimento apenas te faz sofrer”(14).

Um outro autor que parece ver na pesquisa das acções dos outros 
uma fuga aos limites da imaginação é Stan Mack. De 1974 a 1995 
Mack publicou Stan Mack’s Real Life Funnies: guarantee, all dialogue is 
reported verbatim, no Village Voice, uma revista nova iorquina. Os Real Life 
Funnies são uma mistura entre cartoon e reportagem, que assumiam 
um tom de documentário que se ocupava com a vida dos habitantes 
de Nova Iorque. Como refere Mack “eu agia como um repórter, 
deambulando pela cidade à procura de histórias que pudesse contar 
nas minhas tiras. Ia a festas, colocava-me nas filas, ia a manifestações 
– a todo o lado onde os nova-iorquinos se congregavam. Anotava o 
que as pessoas diziam e desenhava o modo como se pareciam”(15). 
São cartoons feitos em Nova-Iorque para os nova-iorquinos, que 
representam fragmentos da vida quotidiana. Mack continua: “tudo o 
que me deleitasse, chocasse ou divertisse era para mim matéria prima. 
Intrometia-me em sítios onde não pertencia e tentava perceber o que 
estava a acontecer. Demorava-me, ia à paisana, falava com as pessoas, 
absorvia as situações. Ouvia conversas em bares de solteiros, saía 
com anarquistas em Tomphson Square Park, entrevistava criadores 
de pombos nas suas convenções. Passei algum tempo com um 
indivíduo que se embrulhou num tapete no passeio junto ao Village 
Voice, à espera que as pessoas o pisassem involuntariamente.”(16) 
A espontaneidade das acções observadas e fragmentos de discurso 
anotados congregam em si a complexidade do carácter dos seus 
intervenientes. Os Real Life Funnies de Stan Mack parecem ecoar a 
insinuação de Spiegelman, que a realidade oferece a sua riqueza aos 
desígnios da imaginação. 

Marshal Arisman, ilustrador e professor, recorda que numa aula 
com Robert Weaver, este dizia aos seus alunos “Eu não me preocupo 
com o conceito nem com a resolução de problemas para clientes. 

(12) SPIEGELMAN, A. (2011). MetaMaus (1st ed.). New York: Pantheon Books. p.36.
(13) ibid., p.36

(14) ibid., p.36
(15) DOOLEY, M., & HELLER, S. (2005). The education of  a comics artist : visual narrative in cartoons, graphic 
novels, and beyond. New York: Allworth Press ; School of  Visual Arts. p.36.
(16) ibid., p.37.
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Estou a tentar contar uma pequena história de um modo interessante. 
Não inventem coisas. Olhem para o mundo à vossa volta e desenhem-
no. Cada desenho vai conter a memória do vosso desenho anterior”(17).

Não obstante a diversidade de métodos que possam ser utilizados 
pelos autores, a apologia da observação parece ser uma linha 
transversal em diversos campos da criação. Vimos aqui que tanto 
em literatura como na banda-desenhada a exploração do contexto é 
um passo processual importante sob vários aspectos. Quando lemos 
as observações de Sacco sobre o seu processo de documentação, 
e o previlégio que este lhe dá antes da tradução em linguagem de 
banda-desenhada, notamos que esta ordem de processos se prende 
fortemente com a importância dada às opiniões do homem comum 
para repor a verdade sobre um tempo histórico e o seu contexto 
político. 

Quer a investigação contextual se proponha a conferir 
autenticidade a um contexto real ou ficcional, a construção do mundo 
a representar é um elemento fulcral da construção da narrativa que 
se revela de modo mais ou menos explícito na superfície do texto e 
das imagens, definindo tanto o espaço físico, como o histórico ou 
o psicológico, e, muito embora os detalhes que não são explícitos 
possam passar despercebidos ao leitor mais desatento, não deixam de 
ser apreendidos na imersão da leitura. 

Os passos que Hergé fez em direcção a um conhecimento mais 
aprofundado da realidade que representou em Lótus Azul, parecem 
mostrar-nos isso mesmo. A aprendizagem, a documentação, o 
contacto, podem evitar o uso de clichês e de ressonâncias ideológicas 
irreflectidas, e este processo pode dar-se por diversas formas. A 
documentação recolhida por Hergé ou por Eco, Sacco ou Mack, pode 
estender-se desde os documentos textuais e anotações escritas aos 
desenhos diagramáticos e à fotografia, desde os desenhos a partir do 
natural aos desenhos que copiam outros desenhos ou fotografias. Como 
referia Robert Weaver, o desenho tem características mnemónicas 

que se colocam à disposição da construção do imaginário. Mesmo 
em casos onde não existe um processo claro de documentação prévio 
à criação de narrativas gráficas, como parece ser o caso de Robert 
Crumb, ou, já agora, de Chris Ware, a prática diarística resulta como 
exercício de observação continuada(18), onde os autores armazenam 
soluções, arquivam formas e reflectem vivências que de uma forma 
ou de outra acabam por incorporar nas suas produções de carácter 
menos circunstancial. Quando a imaginação não é alimentada 
pela observação do real, parece ficar reduzida à previsibilidade, 
prolongando o imaginário comum existente, sem capacidade de o 
questionar.

(17) HELLER, S. & ARISMAN, M. (Eds.) (2000), The education of  an illustrator. New York: Allworth Press: 
School of  Visual Arts. p. 12.

(18) Ver Robert Crumb. The Sketchbooks 1964-1982 e Robert Crumb. The Sketchbooks 1982-2011, publicado pela 
Taschen; e ACME Novelty Date Book Volume 1: 1986-1995 e ACME Novelty Date Book Volume 2: 1995-2002, de 
Chris Ware, publicado pela Drawn and Quarterly.
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E1 / Difusão

Miguel Bandeira Duarte

Na introdução do sétimo ano de atividade apresentamos um con-
junto de autores com percursos díspares. No entanto, como deno-
minador comum (se o houvesse!), os seus desenhos resultam de uma 
proposição processual cujos atributos moldam cada objeto gráfico. 

Os desenhos de Flávia Costa cruzam a vontade de representação 
com notas literárias, de Augé a Tschumi, através das quais o espaço 
criado pelo desenho é substanciado por uma (outra) ‘razão’ vivencial. 
No entanto, enquanto sobreposição de linhas e manchas, com e sem 
cor, propõem uma experiência de ajustamento como se a imagem que 
de algo se faz resultasse de um processo de sedimentação: o depósito 
de um olhar sobre objetos ‘escorregadios’ à cultura e, por tal, incapa-
zes de se fixarem.

No Processo de Ricardo Acosta, arquitecto, o desenho exercita o ca-
rácter virtual do processo em papel. Fora de um programa que estru-
tura, da génese à ilustração, a escolha de edifícios abandonados desvia 
o seu interesse desse papel, do plano, para a construção. O ambiente 

EE1#9
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(Des)Desenhos

Flávia Costa

Este projeto pretendeu explorar a relação entre o desenho e a 
perceção de espaços não marcados ou de não-lugares, confrontando 
o problema da sua representação com a experiência das marcas que 
os definem, como o anonimato, a transitoriedade e a insignificância 
cultural. Esta análise assentou no cruzamento de estratégias que re-
lacionaram a unidade funcional da perceção visual do espaço com a 
mobilidade do corpo e os sistemas de notação: o desenho situacio-
nista e sua relação com a deriva, passando pelo desenho operativo de 
Bernard Tschumi como “desenho ativista”, integrando ainda concei-
tos como zona e cinesfera, próprios das notações coreográficas.

Com base nestes modelos de representação e a experiência empí-
rica destes espaços, proponho uma prática experiencial, tendo como 
objeto de estudo duas estruturas rodoviárias da cidade de Barcelos, 
em Portugal, que se confrontam com a relação entre espaço e evento. 
São elas a Central de Camionagem e a Praça de Portagens da A11, na 
entrada da cidade.

que envolve o edificado toma-o como cenário para a recriação da di-
nâmica do estaleiro e das suas múltiplas hipóteses de planeamento e 
configuração. O desenho retoma uma duração temporal corrompida: 
o edifício, do projeto ao habitar.

À Nora é um conjunto de desenhos a grafite com uma mancha 
cuidada, gestualmente bem organizada, muito paciente. A mancha 
dissemina-se por extensas áreas de bom papel gerando configurações 
instáveis e descontínuas. ‘Grades, redes e estruturas’ dispõem-se tanto 
através de uma estrutura estável, como causam efeitos perturbadores, 
afetando a perceção da linearidade e do contraste claro-escuro. André 
Alves joga com este tontear, na sua vontade de desenhar, no nosso 
‘esforço’ de observar. 

Continua...
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(DES)DESENHO # 6, 2012-2013, Marcador s/papel vegetal esquisso, 40x75 cm (DES)DESENHO # 16, 2012-2013, Fio azul s/papel jornal, 100x150 cm
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(DES)DESENHO # 5, 2012-2013, Marcador s/papel vegetal esquisso, 80x100 cm (DES)DESENHO # 7, 2012-2013, Marcador s/papel vegetal esquisso, 40x75 cm



(DES)DESENHO # 17, 2012-2013, Marcador s/papel jornal, 150x300 cm
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Processo

Ricardo Acosta

O propósito deste trabalho centra-se no seu processo de constru-
ção em detrimento do seu fim. Observar as virtudes de um caminho 
que nos leva a determinado lugar pode, por vezes, ser mais prazeroso 
que o próprio lugar.

Se, por um lado, a forma tem intenção de revelar o método de 
pensamento através do desenho, por outro, o conteúdo abordado, 
reflecte uma proposta imaginada para um processo construtivo que-
brado.

O acto de centrar o objecto do desenho na forma que o processo 
toma nasce pela necessidade de entender e explorar as possibilidades 
da conversa entre a ideia e o desenho. Pela apreensão visual de um 
pensamento, o desenho incita a reflexão sobre o mesmo tornando-se, 
assim, num catalisador da transformação de ideias. O desenho é aqui 
encarado como uma ferramenta auxiliar do pensamento criativo.

O edifício abordado neste trabalho não existe pois o seu processo 
morreu. O trabalho de desenho, elaborado sobre e a partir da foto-

Estudo do movimento no espaço. Caneta s/papel vegetal, 7x21 cm, 2013-2014
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Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica. Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.

grafia (que existe aqui como forma de identificação imediata do es-
paço), atribui-lhe um desenvolvimento ficcional onde são retratadas 
ferramentas, equipamentos, trabalhadores e métodos de construção.

Desta forma, e com intenção de ser contínuo, este trabalho mos-
tra o desenho como um meio para ressuscitar o movimento, as for-
mas e o processo que antecedem um resultado final.

EE1#9
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Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica. Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.
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Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.
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Processo, 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.

À Nora

André Alves

O Em 1996, os Diva cantavam assim: “eu ando às voltas, eu ando 
às voltas, perdido em mim; eu ando às voltas, eu ando às voltas, sem 
ver o fim.” A estética do desnorteado e do impasse não aparece no 
universo da música pop de modo acidental, já que a literatura por-
tuguesa tem fortes raízes na poética da transição, da incerteza, e au-
sência, manifestando-se de modo bem claro no prazer pelos lugares 
de transição. As varandas, janelas, biombos, vidros, cortinas, grades, 
corredores, nevoeiros, viagens fazem assim parte de um vocabulário 
de uma estética voltada para espreitar e ocultar, através e por entre 
objectos, o interior dos seres. 

Em “À Nora” apresento uma série de desenhos de grades, redes, 
estruturas (que tanto servem para amparo e protecção como para o 
fechamento e dominação), e cuja representação demorada, repetitiva, 
maçadora, ao ponto de por vezes perder sentido, convoca ideias so-
bre os significados que não têm ainda orientação e as direcções que 
se fazem sem sentido.
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