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Na sexta edição de Encontros Estúdio UM, abordamos a
Observação como tema que reúne a condição exterior da realidade
no contexto subjetivo do observador: como se relacionam as práticas
convencionais do desenho com a experiência sempre renovada de ver
o mundo?
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Retinopatia:
A imagem como sintoma,
o desenho como cicatriz
Paulo Freire de Almeida
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Este texto percorre alguma da bibliografia sobre arte, imagem e
visão incidindo em curiosidades de relevância variável sob o modo
como a representação gráfica revela efeitos sintomáticos, como patologias da retina ou perturbações visuais de origem fisiológica. Essa
identidade entre sintoma e imagem, assumida também como metafórica, decorre de um conceito onde a primeira instância do desenho de
observação se inscreve na própria superfície da retina como marca de
luz no tecido celular. Os exemplos dados a partir das referências seleccionadas apresentam-se como lesões, marcas e cicatrizes enquanto
evidência da observação como tarefa fisiológica.
A observação como base fundamental do desenho é uma prática
culturalmente construída desde a Renascença. Supomos que outras
épocas anteriores e em culturas não ocidentais, em algum momento
os desenhadores observariam as formas que desenhavam, mas não
era implícito um processo simultâneo de desenho (grafia) e observação directa em tempo real. Os desenhos de Pissanelo de cavalos e animais testemunham esse acto, então insólito de registar motivos reais
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numa dada circunstância e posição, penetrando em níveis muito mais
densos da aparência e do registo visual. Esse processo de aprofundamento terá avançado até um limite onde se confronta com o próprio
órgão de registo visual – o olho, ou mais especificamente a retina.
Porém, em certa medida, quando se fala em observação, desvalorizam-se os processos oculares e retinianos – julgados precisamente
como “inferiores”- em nome dos processos mentais e perceptivos
previsivelmente julgados como “superiores”. Sem pretender questionar essa hierarquia, propõe-se no entanto que uma aguda consciência dos processos visuais e da imagem captada pelo olhar aumenta
também a consciência sobre as condições influentes no sistema visual. Quando se percebem sintomas de miopia, perturbações visuais
e dificuldades oftalmológicas, produz-se uma percepção da própria
“materialidade” da visão enquanto processo fisiológico e dependente
das condições das lentes, retina e nervo óptico. Tal como observar a
paisagem através de um vidro partido ou embaciado, as sintomatologias do sistema visual tornam a observação mais material e corpórea.
6

Nesse sentido, o termo “Retinopatia” designa simbolicamente, e
de uma forma talvez simples, essa ideia de uma consciência sobre
visão, ou sobre a observação como integração, não só da ‘realidade
exterior’ ao sujeito, como sobretudo a própria circunstância do sujeito enquanto produtor de imagens, pelo potencial degenerativo do seu
sistema visual. Retinopatia (retina, patologia) significa precisamente
um leque de doenças ou lesões da retina, adquiridas ou degenerativas,
que alteram as condições de observação.
Julgado como um assunto demasiado clínico para integrar os temas do desenho e das artes, serve no entanto para alinhar uma série
de referências onde se cruza a prática do desenho e da representação
com a referência a lesões e anomalias do sistema visual, algumas delas
localizadas para lá da retina (e por essa razão o termo ‘retinopatia’
será uma metáfora simplificadora). Desse modo, este texto recolhe
uma série de referências bibliográficas da história das artes e também
das ciências naturais, onde se tocam os problemas da representação
gráfica e pictórica com e existência de doenças oculares. Em alguns

casos, a doença é registada graficamente, em outros, e tal como sugerida neste texto, a lesão visual é uma cicatriz simbólica da própria
observação, quem sabe, um castigo. Assim parece ser, por exemplo na
retina queimada de Turner, lembrando as asas de Ícaro na pretensão
de atingir o sol.
É precisamente sob o signo de uma punição que a conhecida
obra de Michael Kubovy – Psychology of Perspective and Renaissance Art(1)
– Inicia-se com a representação simbólica contida num quadro de
Andrea Mantegna. Com efeito, em “Arqueiros disparando sobre São
Cristovão”, uma figura secundária surge com uma seta espetada no
olho, mostrando com particular violência, não só a fatal ocorrência,
como também, a dolorosa experiência que a reforça. Kubovy vê nesse
quadro uma ‘metáfora’ da perspectiva, enquanto sistema de representação directamente dirigido ao olhar, dessa forma condicionado pela
sujeição à convergência geométrica da pirâmide visual, cujo vértice
coincide com o olho. Kubovy sustenta a sua analogia pela erudição de
alguns fragmentos da tratadística, como na passagem de Alberti: “Os
arqueiros segura o seu arco em vão, senão souber para onde apontar
a seta”(2). A interpretação de Kubovy prolonga-se seguidamente sobre as indicações de Filarete: “O ponto central do olho, onde tudo
deve apoiar, tal como o arqueiro faz a mira num ponto fixo”(3), de
onde se reforça esse sentido do olho como alvo do campo visual e
da perspectiva como uma acção ofensiva submetendo o observador e
objectivando a sua experiência de observação.
Mais tarde, no século XVII, Johannes Kepler estabelece um paralelo entre o funcionamento do olho e do dispositivo da Câmara Obscura, sugerindo que a luz ‘pinta uma pictura’ no mosaico da retina.
Esta comparação tem suscitado leituras que tendem a interpretar e
identificar modos de representação com o funcionamento retiniano,
e este por sua vez, com o comportamento óptico associado a lentes e
projecções de luz. É disso maior exemplo a obra de Svetlana Alpers,
The Art of Describing(4) e posteriormente argumentada por Jonathan
Crary, em Techniques of the Observer.(5) Alpers explica a pintura holandesa pelo paradigma de uma imagem produzida sob as condições
alegadamente comuns da câmara obscura e do olhar. Precisamente,
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Crary relata em Techniques of the Observer, como, durante o século XIX,
a concepção da visão passou de um paradigma óptico para um paradigma fisiológico. E é nesse contexto que Crary invoca algumas
obsessões naturalistas próprias dos artistas, tais como as do pintor
inglês William Turner com a representação do sol, na tentativa de
objectivar a sensação pura de luz. Segundo Crary, alguns cientistas
contemporâneos de Turner terão sofrido de “retinopatias solares”
(queimaduras na retina) por observar directamente o sol, tendo em
alguns casos perdido a visão. No caso de Turner, as suas inúmeras
pinturas de poentes e de clarões solares incandescentes ilustram bem
essa associação entre a lesão e a representação, como se a retina fosse
o primeiro plano de representação de um fenómeno exterior, do qual
não poderia sair ileso. De entre os vários exemplos de registos retinianos e fisiológicos dados por Crary, encontra-se também as figuras
desenhadas por Jan Purkinje em 1820, onde sob a forma de raiados,
padrões concêntricos e outras bizarrias geométricas se representavam
“pós- imagens”, ou imagens “entópicas”, ou o resultado do contacto
de luz com corpúsculos no globo ocular – vasos sanguíneos, líquido
humoral e opacidades das lentes oculares. No caso das “pós imagens”, o resultado da reacção retiniana à luz produziria uma imagem
de cor oposta, que persiste por vários segundos. Estes desenhos de
Jan Purkinje são a definitiva aceitação de uma visão corporizada, do
olhar interior e do reconhecimento da “impureza” do próprio órgão
de observação.(6)
É nesse entusiasmo naturalista que se exacerbam fantasias e experiências aberrantes como as que foram levadas a cabo por um cientista chamado Willy Kühne em 1880. A partir do desenvolvimento
da fotografia, Kühne terá intuído que a imagem se fixa na retina por
breves instantes por efeito de uma substância fotossensível designada
por “rodopsina”. Desse modo, Kühne solicitou que lhe fossem facultados os olhos de um condenado à morte, por guilhotina. Kühne
terá extraído as retinas do defunto, nas quais ficou registada a ultima
imagem antes da morte. Posteriormente Kühne terá repetido essa experiência com coelhos, extraindo a sua retina logo após a morte e
fixando a sua imagem como se de uma fotografia se tratasse. A essas

imagens designou por “optograma”, funcionando como fotografias
biológicas, mas também um selo de morte. Estas experiências obscuras e pouco confirmadas conduziram ao mito explorado em diversas
ficções policiais, segundo as quais a imagem do assassino ficaria registada na retina da vítima.
Documentado pelo texto de George Wald(7), as experiências de
Willy Kühne foram o objecto do recente ensaio de Margarida Medeiros, A Última Imagem, Fotografia de uma Ficção(8) onde se reflecte sobre
os excessos e expectativas da promessa fotográfica durante o século
XIX. No caso de Kühne, a fotografia ‘biológica’ corresponderia a
uma imagem fatal ou à marca da morte sobre a visão, oferecendo o
controverso fascínio de uma imagem captada no derradeiro momento de vida.
O carácter mórbido e obscuro destas experiências terá tido algum
eco nos ensaios clínicos de Roger Tottell em 1982(9).Até essa altura, o estudo da fisiologia e anatomia cerebral era fundamentalmente
feita com macacos, sacrificando inúmeros primatas aos desígnios da
investigação. Roger Tottell confirmou empiricamente a noção de Retinotopia (retina e topia – lugar, posição), ao sujeitar um macaco à
observação de um alvo luminoso. Previamente, Tottell injectou um
líquido reagente à electricidade, no córtex visual do macaco e no momento da observação do alvo, o macaco foi morto, e do seu cérebro
foram retiradas amostras laminares do córtex. Nessas amostras apareciam curvas concêntricas, resultantes da activação das células corticais
por efeito da observação do alvo. Assim confirmou-se o princípio
da retinotopia, ou, como as imagens registadas na retina são projectadas no cérebro, preservando as posições originais do estímulo visual.
Este princípio de manutenção de uma ordem original em sucessivas
camadas do cérebro tem permitido que se possa recuperar imagens
mentais em imagens vídeo. Scanners sofisticados conseguem medir impulsos e fluxos sanguíneos em áreas cerebrais e os seus dados
são posteriormente traduzidos em imagens. A ‘retinotopia invertida’
promete a leitura imagética da mente num futuro “admirável mundo
novo”(10).
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Abandonando a “retinotopia” e regressando à “retinopatia”, existem algumas patologias do sistema visual amplamente documentadas
artisticamente. Um dos casos reflecte-se na visão, mas tem origem no
córtex visual, mais especificamente no conjunto de células especializadas em direcções. Como é de conhecimento comum, no córtex
visual existem células específicas para o registo de ângulos – 25º; 30º,
etc(11) –essas células encontram-se alinhadas por ordem e quando são
activadas por perturbações anormais – eléctricas ou sanguíneas – o
sistema visual produz uma ‘alucinação’ de movimentos em forma de
zig-zag, que corresponde a uma sucessão de flashes e sequências de direcções diferentes. Este tipo de perturbação visual acompanha dores
de cabeça ou enxaquecas e pode designar-se por ‘escotoma cintilante’
(scintilant scotoma) ou mais figurativamente ‘fortificação’ (fortification).
A primeira designação deve-se à produção de uma pequena zona de
cegueira coincidente com os flashes de luz. A designação mais figurativa deve-se ao padrão de linhas que se assemelha à planta estelar
de uma fortaleza. Esta anomalia visual pulsátil, comum durante uma
crise de cefaleia, é uma variante de “ver estrelas”, clarões e situações
de sensibilidade à luz. Corresponde a um quadro tão rico de sensações que existe actualmente uma cultura pictórica dedicada à cefaleia,
com uma associação de pintores que perseguem os múltiplos estados
visuais gerados no córtex visual(12). A maioria destas condições é incómoda (em graus variáveis) mas raramente grave ou consequente. Nos
casos mais ligeiros, o paciente poderá concentrar-se na observação
de uma ‘fortificação’ pensando que está a ver uma sensação directamente produzida pelas células de orientação do seu córtex. Observa
assim, de modo privilegiado, uma espécie de curto-circuito neuronal
inofensivo.

Mas foi posteriormente a Migrainne, que Sacks experimentou ele
próprio a difícil luta contra uma grave retinopatia: um cancro na retina localizado próximo da fóvea levou Sacks a um demorado tratamento de cirurgia e convalescença. O melanoma foi retirado pela
aplicação de um composto radioactivo que foi destruindo o tecido
maligno. Mas durante esse período, a visão de Sacks foi sofrendo
múltiplas mudanças. O aspecto mais curioso da história narrada por
Sacks no livro The Mind’s Eye, no capítulo “The Persistence of Vision,
a Journal”(14), relaciona-se justamente com as inúmeras ilustrações
quase diagramáticas que Sacks foi fazendo da sua condição visual.
Desde os pontos cegos (escotomas) que não lhe permitiam ver as
pás da ventoinha do tecto, até às distorções dos objectos por efeito
da deformação da superfície da retina, Sacks delegou no desenho a
narrativa da cicatrização da visão. Uma visão totalmente cercada pela
sua materialidade, pela sua condição física e frágil foi o tema de um
diário gráfico e clínico. Nos diagramas de Oliver Sacks para ilustrar a
evolução do tratamento da sua retina, acompanha-se como o desenho
procura em cada figura, fixar a condição efémera das imagens observadas, à margem da permanência dos objectos e do mundo.
Em cada observador, um sistema biológico e orgânico, assegura
a condição quase patológica do olhar, para o qual certas pinturas e
desenhos de observação serviram como bálsamo e apaziguamento.
A visão tornada evidência de tecido celular encontra no desenho e
na pintura o contraponto material que poderá fixar no tempo, como
uma cicatriz, um conjunto de imagens momentâneas e de estados
passageiros, onde a realidade exterior da luz e dos objectos se debate
com a difícil condição da doença e da degradação do sistema visual.

O famoso neurólogo Oliver Sacks dedicou precisamente um livro
às muitas e diversas variantes da cefaleia no seu livro Migraine(13). Apesar de ser uma condição sem gravidade, as cefaleias são uma causa de
grande sofrimento e incapacidade temporária por parte significativa
da população. Sem causa ainda conhecida e sem cura eficaz, a cefaleia
obriga a períodos de isolamento e imobilidade, onde se podem experimentar diversas alucinações visuais.
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O Porto Limpo:
o Contorno enquanto estratégia para o inusitado
José Miguel Carvalho Cardoso
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Resumo

Notas
(1) Kubovy, Michael, Psychology of Perspective and Renaissance Art, Cambridge University Press, 1986.
(2) Kubovy, Op. Cit. p. 11.
(3) Kubovy, Op. Cit. p.12.
(4) Alpers, Svetlana, The Art of Describing, Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago University Press, 1983.
(5) Crary, Jonathan, Techniques of the Observer, On Vision and Modernity in 19th Century, MIT Press, 1992, p. 141.
(6) Crary, Op. Cit., p. 104.
(7) Wald, George, The Eye and Camera, Scientific American, Agosto 1950.
(8) Medeiros, Margarida, A Ultima Imagem, Fotografia de Uma Ficção, Documenta, 2012.
(9) Leia-se por exemplo, Hubel, David, Eye Brain and Vision, Scientific American, 1988, p. 114.
(10) Existe ampla literatura sobre este tópico emergente, A título de exemplo leia-se Thirion, Bertrand et. all,
Inverse retinotopy: Inferring the visual content of images from brain activation patterns, NeuroImage 33 (2006) 1104–1116.
(11) Leia-se, por exemplo, Wiesel, Op. Cit, p. 115.
(12) Migraine Aura Foundation, www.migraine-aura.org
(13) Sacks, Oliver, Migraine, Vintage, 1999. Sacks refere amplamente a pioneira obra sobre efeitos visuais da
cefaleia: Gowers, Sir William Richard, Subjective Sensations of Sight and Sound, Blackiston, 1904.
(14) Sacks, Oliver, The Mind’s Eye, Picador, 2010., p. 144.

Este é o título de texto pertencente a um projecto de investigação
em desenho, — Guia Inusitado do Porto — feito na Faculdade
de Belas artes da Universidade do Porto, com a orientação do
Professor Pintor Mário Bismarck. Consistiu num guia da cidade do
Porto, pautado pela alteração da norma de uso do guia turístico,
enquanto contributo para um guia inusitado.
Abordando o conceito de inusitado no campo da sugestão/
acção, no qual ele aparece em substituição da fotografia pelo
desenho, foram sugeridos diferentes ângulos de visão, numa procura
de alteração do comportamento do espectador perante a paisagem
urbana. Mostra o Porto mais visto, da forma menos vista.
Desta forma, surge enquanto principal âmbito de implicação
o que o desenho altera em relação à fotografia. Ou seja, um guia
inusitado que mostra a cidade do Porto através do desenho de
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observação, tendencialmente linear.
Todos os desenhos das vistas da cidade do Porto foram feitos
em cadernos de viagem, ao longo de percursos pela cidade.
Neste texto pretendo abordar uma das estratégias de desenho
adoptadas, que contribuiram para o inusitado: O Porto Limpo.
Palavras Chave: Desenho de paisagem urbana, inusitado, a linha,
o contorno, o tempo.
Porquê estratégias de desenho?
Juan José Gómez Molina refere-se à palavra estratégia aplicada
ao desenho no livro por si coordenado — Estrategias Del Dibujo en el
Arte Contemporáneo(1) — a qual assume uma terminologia militar que
se opõe à ideia de método de trabalho.
14

Segundo Molina a estratégia parece realçar mais as qualidades de
astúcia e oportunidade em oposição à razão e conhecimento. Parece
ter uma implícita adequação ao lugar de conflito, um conhecimento
visual detalhado dos elementos de interveniente na batalha, como
de quem está ciente dos seus pontos fortes e conhece os pontos
fracos do opositor, partindo de inseguranças que se materializam
em certezas durante a prática do desenho. Existe previsão na
estratégia mas trata uma vontade de resolver as questões com que
nos deparamos em campo. O desenho enquanto campo de batalha.
Dessa foi adoptada a estratégia de desenho a seguir descrita.

O Porto limpo
O Porto é conhecido por ser uma cidade escura, em grande parte
devido à cor, textura e à intensidade da luz reflectida pela pedra
predominante na construção dos seus edifícios e pavimentos —
Granito. Ao contrário de Lisboa que é com frequência descrita pela
sua luz intensa. Neste caso, a pedra predominante na construção
dos edifícios e pavimentos da cidade é de origem calcária – Lioz –
que é mais clara e menos texturada do que o granito, reflectindo a
luz com maior intensidade.
A caracterização urbanística da cidade do Porto é apelidada por
arquitectos, enquanto “cidade palimpsesto”. Numa metáfora ao
palimpsesto da escrita, que se refere à escrita sobre pergaminho,
um suporte de elevado custo, mas que oferecia a capacidade de ser
apagado e reutilizado, através da rasura de uma lâmina. Esta rasura
nunca apagava por completo os registos anteriores, atenuava-os.
Com a metáfora cidade palimpsesto, procuram ilustrar a
consequente rasura e adição aos edifícios, nunca apagando
completamente os anteriores estados e existências.
Existem zonas e ruas que mantêm a sua traça medieval, como o
bairro da Sé, mas com edifícios mais recentes, ou partes de edifícios
construídas em diferentes tempos da história da cidade que lhe
atribuem uma qualidade ecléctica. Existem artérias mais tardias,
rasgadas na cidade.
Existe uma predominância de edifícios construídos no século
XIX e anos 50 do século XX, em pedra e betão. Mas estes edifícios
são também sujeitos a uma predominância de anexos, águas furtadas,
clarabóias, pisos e janelas acrescentados, em ruas estreitas. “Ruas
mais perenes do que os edifícios( 2)”.
Como resultado, uma mescla de diferentes presenças e
sinais,difícil de definir.

(1) MOLINA, Juan. (1999), Estrategias Del Dibujo en el Arte Contemporáneo. Madrid: Ediciones Cátedra.

(2) PORTAS, Nuno. O que é uma cidade. http://e-fisica.fc.up.pt/edicoes/7a-edicao/arq.-nuno-portas acedido em 18/03/2013
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A tradução da paisagem sob o primado da linha implica com
esta breve descrição do Porto, na medida em que as vistas podem
ser qualificadas enquanto exactas, iluminadas, “mundas(3)”, numa
maior procura de esclarecimento do que a simples representação
do que é visto. Conforme afirma Manfredo Massironi no livro Ver
pelo desenho.
Vimos que o desenho de um objecto nunca é a simples
representação desse objecto, mas que também nem sempre é uma
interpretação e uma explicação.(4)
Toda a cidade aparece iluminada, todos os desenhos das vistas
parecem esclarecidos. Mario Bismarck identifica a linha enquanto
Apolínea, em oposição à mancha que é Dionisíaca, numa alusão
às virtudes da divindade grega Apolo: O Sol e a luz da verdade, a
razão(5).
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A inexistência da textura é ditada pela inexistência de tratamento
de claro-escuro. Uma luz lateral, é capaz de levantar, realçar, destacar
os mais ligeiros relevos através da afirmação da sua sombra. Mas
num Porto completamente iluminado, onde não existe sombra,
resta o contorno.
Paulo Freire de Almeida, na sua tese de Doutoramento A mancha
directa(6), caracteriza o desenho de contorno com uma eminente
vocação enquanto disciplinador da percepção. De facto durante um
desenho de contorno existe uma canalização da concentração do
desenhador para aspectos particulares do objecto representado. Fixa
a percepção em cada alteração superficial, como se o desenhador
percorresse o objecto com as pontas dos dedos, traduzindo-o com
(3) “(...) mundas Almas divinas gozam (...)” as almas limpas, dignas de salvação em CAMÕES, Luís. (1996).
Os Lusíadas, Canto X, estrofe 85. Porto: Porto Editora.
(4) MASSIRONI, Manfredo. (2010). Ver Pelo Desenho. Lisboa: Edições 70. Pag. 92.
(5) BISMARCK, Mário. (2012) Textos de apoio à unidade curricular de Teoria e História do Desenho, Mestrado em
Desenho e Técnicas de Impressão, FBAUP.
(6) ALMEIDA, Paulo. (2010). Mancha Directa. Desenho como percepção e expressão de valores tonais. Tese de
Doutoramento na área de Desenho. Departamento Autónomo de Arquitectura. Universidade do Minho,
Abril, 2008

gestos lineares e vibrantes, no seu contorno. Incorpora desta forma
a tangibilidade táctil.
Ainda acerca da incorporação do sentido táctil na criação de
imagens, Deanna Petherbridge no livro The primacy of Drawing(7)
identifica diversos autores / desenhadores que recorreram à
incorporação do sentido táctil no desenho, tais como Michelangelo
Buonarroti e Francisco de Goya de forma involuntária, motivada
pela perda da visão em fases finais das suas carreiras. Mais tarde
outros autores terão incorporado o sentido táctil no desenho já de
forma voluntária.
Como exemplo, John Ruskin no seu manual de desenho de 1827
The Elements of Drawing aconselha como desenhar folhagem através
de um repertório de gestos que procuram representar a natureza,
avisando contra os gestos mecanizados.
If you want a continuous line, your hand should pass calmly
from one end of it to the other without a tremor; if you want a
shaking and broken line, your hand should shake, or break off,
as easily as a musician´s finger shakes or stops on a note: only
remember this... no recipe can be given you for so much as the
drawing as a cluster of grass.(8)
O desenho de contorno do natural, enquanto disciplinador da
percepção, permite evitar uma mecanização dos gestos, pois estes
resultam de análise e resposta a estímulos visuais provenientes do
objecto.
Nos três desenhos que se seguem procuramos identificar algumas
características incontornáveis do desenho de contorno, presentes
neste trabalho, nos quais a relação com o tempo de desenhar
assume sempre uma elevada importância, reflectida na linha. Foram
escolhidos três desenhos com três diferentes tempos.
(7) PETHERBRIDGE, Deanna, (2010), The primacy of drawing : histories and theories of practice. Yale: Yale
University Press.
(8) RUSKIN, John (1991), The elements of drawing. London: Herbert Press.
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Fig. 1 CARDOSO, José. (2012). Ponte D. Luiz I, Desenho, esferográfica Bic sobre papel almaço, 530 x 410 mm.

Fig. 2 CARDOSO, José. (2012). Av. da Liberdade, Desenho, esferográfica Bic sobre papel almaço, 530 x 410 mm.

O desenho da Ponte Dom Luiz I (fig.1) é um contorno
extremamente lento, a sua execução levou sete horas. Num
aparente amontoado e entrelaçado de ferro, sobreposto ao céu,
existiu uma preocupação de desenhar apenas o que se consegue
ver e perceber, muitas vezes visto apenas com um olho. Existiu
desta forma uma procura da compreensão e esclarecimento da
estrutura modular da ponte, a função de cada elemento, de cada
parafuso, de cada barra de ferro.

A importância do tempo de desenhar volta a manifestar-se no
segundo exemplo (fig.2) desta vez com a duração de uma hora e meia.
Neste, a atenção salta entre diversos aspectos particulares do objecto,
registando acontecimentos superficiais, interiores e exteriores, assim
como o recorte dos objectos. Paulo Freire de Almeida apelida entes
dois contornos enquanto “contornos de superfície(9)” e “contornos
oclusos”, respectivamente.

Tudo o que não foi visto e compreendido com clareza, não foi
desenhado. Esta procura de compreensão e esclarecimento pelo
desenho exige uma certeza e consequente lentidão no traço. Dada
a densidade do desenho não é tolerável a existência de um traço que
corrija um anterior. Ao riscar dois milímetros ao lado, o erro não seria
corrigido. Primeiro porque a presença ou sobreposição de dois traços
serviria para destacar o erro. Segundo porque não seria perceptível
qual o traço correcto.

Esta concentração nos aspectos particulares do objecto funciona
em sucessão, potenciando o jogo de enfatismo e exclusão, pois existe
um baixo nível de interpretação e não se estabelecem relações entre
elementos mais distantes e mais próximos. Os mais enfatizados são
resultado da resposta a um estímulo da superfície, através de uma
análise visual e táctil.
(9) ALMEIDA, Paulo. (2010). Mancha Directa. Desenho como percepção e expressão de valores tonais. Tese de Doutoramento na área de Desenho. Departamento Autónomo de Arquitectura. Universidade do Minho, Abril, 2008.
Pag. 40., a partir da designação original de David Marr.

EE1#6

19

Os vários contornos dos objectos foram seguidos de forma
lenta, mas contínua, como quem segue as saliências e acidentes com
as pontas dos dedos, durante uma grande parte do tempo numa
abordagem “cega(10)”, sem olhar para a folha de papel.
Existe no entanto um refrescar do posicionamento da caneta no
suporte, no final de cada linha de contorno, que evita o desfasamento
da forma.
Resulta em traços contínuos e sobrepostos que provocam uma
contaminação entre as costuras do guarda-sol e o prédio. Neste
desenho a duplicação da linha de contorno é frequente e não
problemática.

O terceiro exemplo (fig.3) é o mais rápido dos três exemplos,
demorou cerca de meia hora. É também mais “cego” do que o
exemplo anterior, pois existiu uma preocupação de olhar o mínimo
possível para a folha de papel durante a acção de riscar. Foi também
evitado o refrescar do posicionamento da caneta no papel, durante o
desenho.
Como resultado é visível um maior desfasamento das formas,
algumas não completamente circunscritas, ou janelas sobrepostas
a colunas do edifício. O enquadramento do desenho é também
menos controlado, é visível uma tangência do limite do edifício, com
o limite esquerdo do suporte. Este exemplo manifesta uma maior
incorporação do sentido táctil, sempre estimulado e sugerido a partir
da visão.
A velocidade do traço, a sua implicação no desenho, a concentração
enquanto disciplinadora da percepção, manifestas no desenho de
contorno, são assim estratégias para alcançar o inusitado, que só se
resolvem ou conquistam no terreno de batalha, durante a acção de
desenhar.

20

Fig. 3 CARDOSO, José. (2012). Igreja de S. Francisco, Desenho, esferográfica Bic sobre papel almaço, 530 x 410 mm.

(10) “Be guided more by the sense of touch than by sight” NICOLAIDES, Kimon. (1969) The Natural Way
to Draw. Massachussets: Houghton Mifflin. Pag. 10
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Tão perto e tão longe:
o desenho de observação e a medida das coisas
Ricardo Leite

22

Que efeitos poderão provocar no desenho a proximidade do
desenhador ao modelo? Será que a uma curta distância observamos
e desenhamos coisas diferentes? É apenas o grau de detalhe que
aumenta com o aumento da proximidade?
Ao nos colocarmos mais próximos do modelo veremos, à partida,
com maior detalhe mas, para mim, não é a acuidade visual o único e
o mais pertinente aspeto a reter. O que me tem sido dado a perceber
enquanto pintor é que, a uma determinada distância do modelo,
grande parte dos princípios orientadores dos sistemas de ensino
usados nas escolas deixam de ser operativos.
A medida e a proporção
A medida e a proporção, como elementos fundamentais do ensino
normativo do desenho de observação pressupõe uma distância que
permita a visualização confortável do modelo sem a movimentação
dos olhos. O campo de visão, ou seja aquilo que se consegue ver com
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o mesmo grau de nitidez mantendo (teoricamente) a cabeça e os olhos
imóveis, não permite alteração do ponto de vista de quem desenha.
A regra dita que os elementos que se encontram na periferia deste
enquadramento convencional, não devem ser incluídos no desenho,
não devem ser representados. Porquê? Porque para ver com nitidez o
que está na periferia do nosso campo de visão teríamos que mexer a
cabeça e/ou o olhar; ao fazê-lo alteraríamos as coordenadas de medida
estabelecidas e tudo passaria a ser mais subjectivo do que o que já é
por natureza. Ao plano imaginário do nosso enquadramento (como
se estivéssemos a ver através de uma janela) sucederia uma superfície
aproximadamente esférica. Ao perdermos a relação convencional
entre plano visual e plano de representação, não há regra geométrica
que nos valha. Em certa medida é o descontrolo.
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Se por vezes, num atelier ou numa sala de aula, os constrangimentos
espaciais podem não permitir a distância desejável e como
consequência produzir efeitos desconcertantes de proporção, noutras
vezes esse encurtamento da distância pode ser deliberadamente
procurado. É o meu caso.
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No desenho acima reproduzido a distorção das proporções e das
dimensões não apresenta uma grande variedade de escalas. Apenas
dois planos com duas escalas: a mão no primeiro plano e o conjunto
da cabeça e mão no segundo são os elementos que estabelecem os
limites espaciais da representação, o mais perto e o mais longe. A
esta distância (que não sou capaz de quantificar) não se me impôs
a necessidade de usar vários ângulos de visão, não tive que mover a
cabeça para abarcar confortavelmente o que está representado. Mas
vejamos o que acontece na pintura abaixo reproduzida.

Kinorm, pedra negra e lápis branco sobre papel, 49,5x35cm, 2013
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A escala do suporte no desenho de observação
A escala da pintura aqui representada é quase a do natural, o que
acentua a sensação de vertigem na perceção da cabeça e pés. Como
sabemos, as dimensões reduzidas da reprodução desvirtuam esta
relação de grandeza entre observador e quadro.
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Para desenhar a cabeça olhava em frente, para desenhar os pés e
o chão olhava para baixo. Para pintar as extremidades laterais rodava
ligeiramente a cabeça. Numa área de tela maior do que a extensão
do braço, o corpo é obrigado a deslocar-se no espaço. O cavalete
sobe e desce e até desliza lateralmente, é certo, mas na azáfama
acalorada do acto de desenhar (especialmente para os aficionados) a
opção de ajustar, no momento adequado, o cavalete ao que estamos a
representar nem sempre é, fisicamente, a mais sensata. Baixo-me para
desenhar os pés, levanto-me ligeiramente para desenhar as pernas e,
já em pé, desenho a cabeça. No momento em que me levantei para
desenhar as pernas já o meu ponto de vista é diferente daquele que
usei para os pés; pode acontecer que, se tiver que redesenhar os pés
ou apenas acrescentar algo não volte à posição com que comecei a
desenhar. Isso significa que a mesma coisa pode ser representada de
pontos de vista diferentes (que é o mais provável). Neste sentido é
de apontar a diferença no tamanho de uma perna em relação à outra.
Ocultando com o dedo qualquer uma das pernas parece plausível
a ligação com o tronco, mas vendo-as em conjunto apresentam
escalas diferentes entre si. Mesmo que legitimamente se diga “o gajo
não sabe desenhar”, poder-se-á, por outro lado, imaginar alguma
da complexidade do processo de construção da imagem. Quantos
pontos de vista usei e que regras de medição utilizei? Estou longe de
saber.
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Sandra e o papel, óleo sobre papel, 180x130cm, 2007
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Anos de peregrinação
Nos meus primeiros anos como estudante de belas-artes, a
importância dada à formação em desenho estava patente no simples
facto de existir no programa do curso de artes plásticas, que frequentei,
a cadeira de desenho (incluindo a de desenho de figura humana [sic]).
Nesses anos, formativos, entendia-se ser estruturante a prática do
desenho de modelo vivo. Ainda sem saber muito bem porquê, iniciei
a actividade em questão com devoção, enrijecida pela casmurrice de
que não me livrei até hoje.
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As variantes, impostas pelas condições materiais da própria sala e
pelas necessidades pedagógicas, constrangiam-me o impulso para uma
prática mais experimental e de maior regularidade. A distância e o ponto
de vista que tinha do modelo dependiam da dinâmica incontrolável
da ocupação dos lugares da sala de aula pelos estudantes. Acontecia,
por vezes, ficar muito perto do modelo e deparar-me com o esforço
acrescido para enquadrar a totalidade da figura na folha; outras vezes,
os 5 ou 6 metros de afastamento não facilitavam a observação de
alguns detalhes. As poses privilegiavam o aprendizado da medida e da
proporção, eram poses com acentuada verticalidade e frontalidade,
onde os membros apareciam quase planos em relação ao plano de
representação. Poses em escorço ou de grande dinamismo físico,
eram raras. Como poses que evocassem movimento do corpo, que
eram as que mais me atraiam. Como a carga horária não se mostrava
suficiente para tal voracidade estudantil, impunha-se a necessidade
de desenhar fora do contexto escolar, onde via a possibilidade de ter
um maior controlo no que respeita à pose, ponto de vista e distância
ao modelo. Pagar a modelos estava fora de questão, pela já conhecida
condição romântica do artista pobre.

desenho de figura. Cedo me apercebi que o espelho, mais do que um
instrumento de trabalho imprescindível, passou a ser um elemento
absolutamente determinante quanto ao modo como tenho vindo a
desenvolver o meu trabalho de pintura e desenho de nu e com efeitos
no retrato. Duas características determinantes no uso do espelho: a
proximidade e as inclinações.
Para quem desenha do natural, existe uma aproximação métrica
ao modelo, (que suponho não ser para todos igual nem fácil de
quantificar) a partir da qual a observação não encontra descanso em
nenhum modelo de ensino em que as medidas e proporções sejam o
primeiro passo. Se a isto se acrescentar os pontos de vista picados ou
os escorços facilitados pelo uso do espelho, o desconforto aumenta.
A aproximação ao modelo obriga a uma constante reconfirmação
e esgotante dúvida. Talvez não arrisque muito se disser que, para
quem inicia a arte do desenho de observação difícil será evitar a
ingénua crença em desenhar exatamente o que se vê. Corrige-se e/ou
ajusta-se o desenho na esperança de obter uma imagem (desenho) o
mais próxima possível daquilo que acreditamos ser a realidade. Com
prática e falta de orientação no desenho de observação, poder-se-á
ganhar um tal gosto pelos resultados mais ou menos metricamente
corretos e/ou fotográficos, que se corre o risco de as semelhanças ao
modelo passarem a ser exclusivamente o que importa, sendo atribuído
ao desenho apenas o “está mesmo igualzinho”.

Os convites para posar despido dirigidos às pessoas próximas
eram contudo invariavelmente recusados, alegadamente por falta de
tempo, ou por alguns dos requisitados vislumbrarem estratagemas
com vista a futuras práticas indecorosas (aquilo a que se poderá
chamar mal entendidos). Para colmatar a falta de modelos passei a
usar um espelho e assim, passei a praticar diária e autonomamente o
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E1 / Difusão
Miguel Bandeira Duarte
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Continuamos a promover a presença dos ‘gatos’ no desenho. O
excerto da obra de Kurt Vonnegut, trazido para o Estúdio UM pela
Marta Ribeiro, relembra a capacidade extraordinária do ser humano
para viver o imaginário. Essa faculdade é razão única e sobeja pela
qual, sem mais assunto, continuaremos a desenhar e a mostrar
desenho.
No estio, Pedro Brito, em “Onde me encontro”, mostra espaços
do seu imaginário e Marta Ribeiro, em “Uma Cama Não é Igual à Outra”, o sentido lúdico fundamental para suster o sentido de realidade
na ficção.
Os desenhos de Pedro Brito, a esferográfica sobre papel, dialogam no espaço com os volumes escultóricos que lhes servem de fonte, de contraponto. O sentido poético é expresso por duas vozes que
toam a relação entre existência e ausência. A matéria natural de Pedro
Brito é representada através da perceção de si numa relação crítica
com o meio. O afã quotidiano que tece o logos da criatividade parece
distanciar-se dos instintos, da relação primordial com a Natureza. No
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entanto as suas extensas paisagens afirmam a persistência do sentido
ecológico como uma marca d’água. As marcas gráficas que se sucedem e degradam na perspetiva germinam na fibra do papel. Os traços
organizam-se, concentram-se, dobam-se em texturas que envolvem
os sentidos e dotam as paisagens de uma espiritualidade telúrica. O
ponto de vista que as toma permite simultaneamente despertar os
sentidos da proximidade o tato e o olfato, e da distância, a visão e a
audição, proporcionando a experiência do infinito e o silêncio.
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Os desenhos de Marta Ribeiro são relativos a uma sequência do
popular jogo da Cama de Gato. Neste jogo o movimento da posição
das mãos e da linha contínua remete tanto para o tateado delicado dos
gatos como para uma possível estrutura que os sustenta. No entanto,
o que move a ação é o sentido transformador do espaço que o desenho gerado suscita. A partir de uma ação simétrica a duas ou quatro
mãos o fio é puxado, empurrado e entrelaçado num jogo de tensão.
Desta maneira, as imagens/desenho expostas, não traduzem apenas a
relação mais direta com as etapas do jogo. Expressa uma maneira de
pensar o desenho na relação entre o gesto e o traçado, na possibilidade de gerar um campo de forças entre a mão, o espaço e o outro que
participa e intervém na transformação.

Onde Me Encontro
Pedro Brito

Este ano os pássaros das traseiras estão especialmente audíveis, diria mesmo anormalmente melodiosos. Sobrepõem-se ao
ruído da cidade. Chego a sentir uma estúpida inveja da liberdade
e despreocupação que o seu cantar transmite.
Pensando bem, há uns dias atrás a humidade noturna trouxe
um aroma característico e intenso e instantaneamente transportei-me para umas dunas à beira mar!
É por entre o excesso de velocidade e o trânsito da vida que me
sinto mais recetivo às coisas naturais, aos pequenos milagres
que sempre existiram e coabitam connosco sem dependerem da
magnificência prepotente e intrínseca ao ser humano.
É neste momento que sei que preciso de me encontrar e é
na proximidade com a natureza que restabeleço a minha tranquilidade.
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Em apenas alguns milhares de anos (uma infinitésima parte
da nossa evolução), trocamos a gruta pela casa, a fogueira pela
luz elétrica e o ribeiro pela torneira.
Para o nosso conforto foi até bastante positivo.
No entanto também trocamos a profundidade de campo e
a linha do horizonte pela parede e o teto da sala, ou na melhor
das hipóteses, pela fachada do outro lado da rua.
A nossa face sensorial ficou toldada por odores de comida
processada, ruídos de motores e imagens virtuais.
Quase esquecemos da nossa condição animal.
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É devido a essa condição que ainda mantemos a proximidade de espaços verdes e de água, seja rio ou mar. Ainda que não
vendo estes pequenos luxos sabemos que estão lá. Esse sentimento de proximidade e possibilidade de usufruto devolve-nos
alguma serenidade.
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A planta no vaso, o peixe no aquário, o pássaro na gaiola
transportam-nos para um mundo natural, o qual já nos afastamos há muito. A interação com estes seres faz-nos sentir mais
próximos da nossa origem.

S/ Título
esferográfica sobre papel, 15 x 63 cm, 2011
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S/ Título
esferográfica sobre papel, 70 x 100 cm, 2013

S/ Título
esferográfica sobre papel, 70 x 100 cm, 2013
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Marta Ribeiro

“A pintura de Newt era pequena, negra e verrugosa.
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Consistia em rabiscos feitos numa pasta negra e gomosa. Os
rabiscos formavam uma espécie de teia de aranha e eu pensei se
não seriam as redes pegajosas da futilidade humana penduradas
a secar numa noite sem Lua.
Não acordei o anão que tinha feito aquela coisa horrorosa.
Pus-me a fumar, enquanto ouvia vozes imaginárias nos sons da
água.
Aquilo que acordou o pequeno Newt foi uma explosão bem
lá em baixo. Subiu em carambola vale acima até Deus. Era um
canhão que estava à beira-mar em Bolivar, disse-me o mordomo de Frank. Disparava todos os dias às cinco.
O pequeno Newt mexeu-se.

S/ Título
esferográfica sobre papel, 61 x 86 cm, 2012

Ainda meio a dormir, levou as mãos pretas, sujas de tinta, à
boca e ao queixo, deixando-os manchados. Esfregou os olhos,
manchando-os também a eles de preto.
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- Olá- disse-me ele, sonolento.
- Olá - disse eu. - Gosto do seu quadro.
- Vê o que é?
- Imagino que signifique uma coisa diferente para toda a
gente que olha para ele.
- É uma cama de gato.
- Ah-ah! - disse eu. - Muito bem. Os rabiscos são corda.
Certo?
- É um dos jogos mais antigos que existe, a cama de gato.
Até os esquimós o conhecem.
- Não me diga.
- Há uns cem mil anos ou mais que os adultos entrelaçam
fios de corda à frente da cara dos filhos.
- Hum.
40

Newt continuava enroscado na cadeira. estendeu as mãos
pintadas como se houvesse uma cama de gato entre elas.
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- Não admira que os miúdos cresçam malucos. A cama de
gato não passa de um monte de xis entre as mãos de alguém, e
as crianças olham, olham, olham e aqueles xis todos…
- E?
- E não há raio de gato nenhum, nem raio de cama nenhuma. “

1-10
da série "Uma cama não é igual à outra"
grafite sobre papel, 55x50, 2013

VONNEGUT, K. (2012). Cama de Gato (1ª ed.). (R. Amorim, Trad.) Lisboa: Bertrand Editora, Lda.
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para o desenho”, 01/07 a 01/09/2009 / - Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, Individual “Conflitos Interiores” (Ricardo Leite: o pintor
e os seus modelos), 15/09 a 15/10/2009 / 2010- - Exposição individual de Pintura “A posse do olhar” na Galeria das Salgadeiras, Lisboa
/ – Exposição individual no espaço “Project room” da galeria Trema,
Lisboa. / 2011 – Exposição individual de Pintura e Desenho intitulada “A sessão” na galeria Trindade, Porto de 12/03 a 16/04/2011 /
– Espaço João Pedro Rodrigues, Colectiva “Treze Artistas, Treze Desenhos”, 20/05 a 09/07/2011, Porto / – 2012 - Exposição individual
de Pintura e Desenho intitulada “Pele” na Casa da Galeria, St. Tirso
de 14/05 a 23/07/2011 / 2012 – Exposição individual de Pintura
e Desenho intitulada “Somos o nosso corpo” na Galeria do Museu
Nogueira da Silva, Braga, de 06 a 28 de Abril.
Prémios: 1999 - Prémio de pintura “Fernando de Castro” 1998/99
atribuído pelo Ateneu Comercial do Porto. / 2000 - Primeiro prémio da I Bienal de Pintura Arte Jovem de Penafiel. / 2003 - Menção
Honrosa na VII Edição do Prémio de Pintura D. Fernando, Sintra.
/ 2006 – Prémio Revelação de Pintura Caixa Geral de Depósitos /
Centro Nacional de Cultura / 2008 – Menção Honrosa na 1ª Bienal
Internacional de Artes Plásticas do Montijo.
Publicações: Desenhar e fazer desenhos, 1996, UP ARTE, Nº1, Porto. / Desenho de um gato, 1999, UP ARTE, Nº3, Porto. / Capa e badana da revista “Periférica” nº. 10, Verão 2004, Vilarelho, Vila Pouca
Aguiar / Auto.retratos, Egoísta nº 31, Junho 2007, Lisboa / Contra
capa da revista Chroma, issue 8, 2008 London. Editor: Shaun Levi.
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Pedro Brito. Nasce no Porto em 1970
Licenciado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica, na ESE
Porto, 1994
Licenciado em Artes Plásticas - Escultura, na F B A U Porto, 2007
Leciona no ensino básico desde 1994
Expõem colectivamente desde 2005 salientando:
2011 “Mesmo meio, diferentes propósitos…” - Museu Alberto Sampaio, Guimarães /  674 CV D’ARTE, Gondomar / 2009 XV Bienal
de Cerveira - “ A Cultura do Poder” / 2007 Comemorações dos 200
Anos nascimento Hans C. Andersen - Centro de Estudos Camilianos,
V. N. Famalicão
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Marta Ribeiro
Nascida na data prevista, no Porto. Escultora licenciada pela FBAUP
e Mestre em Gestão Artística e Cultural pela ESE-IPVC, é também
formada em Técnicas de Joalharia e Fotografia.
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Dada à sua insónia e demais ao trabalho, participa em exposições
colectivas desde o início deste século e, por tempo limitado, participou em projectos de Arte Pública em Portugal, Moçambique
e Brasil. Foi co-fundadora do colectivo artístico “ Senhorio” e da
Verde-Rubro - Associação Cultural e Artística.
Actualmente, colabora activamente com a Casa da Imagem e, ao
mesmo tempo, dedica-se à programação cultural, à investigação
mais ou menos científica e ao projecto artístico individual.
Vive e trabalha no Porto. Por enquanto.
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