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ENCONTROS ESTÚDIO UM
Temas e Objetos do Desenho

#5 Desenho e Palavra

ENCONTROS ESTÚDIO UM é uma publicação on-line que 
documenta as atividades do Estúdio UM, designadamente os 
encontros de investigadores, professores e artistas em torno de 
temas do Desenho e também, as exposições que decorrem no 
seu espaço da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho. 
Pretende-se assim divulgar o trabalho teórico e prático desen-
volvido, sublinhando o caráter emergente das intervenções na 
espetativa de consolidar a área disciplinar do Desenho.



A temática deste Encontro Estúdio UM tem uma abordagem 
pela perspetiva da imagem. Desenho e palavra, entendidos na 
sua autonomia, expressam-se e coexistem como signo visual. 
Nesta estreita relação, são reconhecidas as composições do 
desenho a partir da palavra e da palavra a partir do desenho. 
Noutro exemplo, sem que a forma originária esteja ausente, a 
composição articula ambas no plano do suporte enfatizando 
ou diluindo os seus sentidos e significados. Esta conjunção é 
significativa do reforço comunicativo das emoções, ideias e de 
uma mensagem visual proposta pelo desenhador. No desafio à 
subversão entre o texto e a imagem, enunciam-se os processos 
criativos e os resultados gráficos. A palavra no desenho 
complementa uma dimensão presente no pensamento como 
corpo das coisas que não têm imagem.

Voltando um pouco atrás, explicitando a perspetiva da 
imagem, tome-se a proposta de Paulo Freire de Almeida: 
“Existe uma dualidade entre a palavra como sistema linguístico 
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Neste contexto uma imagem que, além de outras marcas, 
contenha palavras terá dois ritmos de ‘leitura’. Terá também dois 
ritmos de produção ou, acrescentando outro fator, diferenças 
na organização dos gestos que produzem as marcas. 

No entanto, mais do que continuar a acentuar a diferenciação 
no caracter visual da imagem, interessa a manualidade da sua 
produção através do gesto. Portanto, antes de se constituir 
como imagem, de passar pelo processo que transforma um 
desenho em imagem, a palavra é desenho. E neste sentido a 
palavra passa a fazer parte do complexo sistema da ‘linguagem’ 
do corpo podendo constituir-se com uma certa autonomia dos 
processos da razão. 

No conjunto das comunicações, Emílio Remelhe inquire 
sobre a ambiguidade das definições (não só etimológicas)
em torno do desenho e da palavra, sobre a sua constituição 
como suporte para a interpretação de ambas. Nesse espaço 
de possibilidades abre-se todo o potencial combinatório. Uma 
força reveladora da dimensão humana e do índice de relações 
que se é capaz quando se procura a criatividade na expressão e 
comunicação. 

O texto de Ana Cardoso conduz os leitores a um lugar 
no qual o desenho agencia os processos constituintes da 
‘linguagem’ autoral. Nesse espaço o desenho é expressão do 
entendimento do mundo mas, com capacidade para atuar sobre 
ele. O percurso que realiza através de outras áreas disciplinares, 
como as ciências cognitivas ou a semiótica, visa esclarecer 
uma estrutura comunicativa essencialmente concetual. Nela 
procura compreender-se o universo das imagens mentais e a 
maneira como, através da ação, o desenho articula o sentido e 
o significado.

Para Alcina Carneiro o desenho assenta nessa relação entre 
a sonoridade da palavra e manualidade da representação. 
Através do Desenhar para ouvir melhor procura contornar 
a sistematização da relação entre o som e o grafema 

e a palavra como imagem visual, que estabelece o contacto entre 
dois espaços irredutíveis: o espaço linear, disjuntivo e uniforme 
da escrita, contra o espaço bidimensional, plástico e contínuo 
da imagem. A relação entre esses dois espaços é crítica porque 
a passagem de um elemento a outro envolve uma mudança de 
dimensão(1). 

A palavra adquire dimensão visual a partir do momento em 
que auxilia a identificação da fonética. Tal é admissível pela 
existência de conceitos ou objetos que de forma recorrente 
estabelecem ou confirmam uma relação. Essa evidência permite 
que algo material ou imaterial sirva como fonte para o registo 
em suporte bidimensional. 

A partir das características de tradução gráfica a visualidade 
da sequência fonética efetiva-se. No entanto, os aspetos de 
organização espacial das marcas podem diferir. Nessa diferença 
enuncia-se a perceção dos conteúdos verbal e visual. 

A base deste estabelecimento encontra-se no sentido, na 
organização simbólica. Representa a relação cultural entre a 
fonética e sua visualidade e, também, a possibilidade da sua 
descontextualização funcional. Isto é, para quem o desenho 
não tem uma sonoridade, por exemplo através de processos 
cinestésicos, o universo visual da palavra escrita é apenas um 
conjunto de marcas criteriosamente organizadas. Marcas 
abstratas sequenciadas por um ritmo que dá noção da capacidade 
de resposta das solicitações cerebrais(2).

Portanto este correlato estará ligado por um conteúdo 
mental sedimentado na aprendizagem da identificação: de falar, 
escrever e refletir. Trata-se de uma estrutura representacional 
mais rápida de evocar, de combinar, e assim, de potenciar as 
ideias, quando comparada com o uso de imagens de carácter 
percetivo/figurativo. O esforço de inteleção requerido na sua 
aprendizagem e uso muito contribui para este fluxo mental.
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(1) Almeida, Paulo F. Imagem Conceptual e Processo Criativo. Universidade do Minho, PAPCC, 2002. P.48
(2) Leroy-Gourhan, André, O Gesto e a Palavra – 1. Técnica e Linguagem, Lisboa, Edições 70, 1985 [1964]. P. 191
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correspondente. Esta desarticulação quebra um efeito de 
‘embalar’, pela uniformização dos ritmos sonoros, que conduz 
à divagação e perda de atenção. Por outro lado, Alcina refere 
que escreve para desenhar melhor encontrando uma forma de 
equalizar, de modelar, uma memória através de uma experiência 
gestual significativa. Como se o registo interno da experiência 
visual portasse uma componente física que estaria presente no 
momento da solicitação da memória.

O ensaio de Bárbara Fonte equaciona o silêncio da palavra 
no desenho. No silêncio não existe distinção entre palavra e 
desenho. Mais do que a ausência de qualquer som o seu ‘corpo’ 
anuncia o espaço da conceção. A palavra/desenho oferece-se 
como estância para o ensaio da experiência metafísica.

A terminar o conjunto das apresentações, Ana Duque 
desenvolve uma reflexão sobre a dimensão plástica nos processos 
caligráficos antigos. A partir de uma relação de valores: do 
documento, de quem o elabora, dos processos técnicos, dos 
instrumentos; prescreve-se o ritualismo que envolve encontrar 
a ‘bela grafia’. A escrita e o desenho - como conceitos, ações ou produtos – 

possuem limites imprecisos. A sua abrangência e permeabilidade 
fornecem, por isso, matéria para uma constelação de objetos 
e casos de estudo. Observar a relação entre ambos requer 
aproximações, umas mais óbvias outras menos, por entre uma 
floresta de questões nada pacífica. A tentação de os aproximar 
ou divorciar será talvez e apenas isso mesmo, uma tentação. 
A herança etimológica greco-latina é generosa com ambas as 
posições. Desenho e escrita têm a mesma raiz grega (graphein) 
mas no latim separam-se, numa rede lexical que vai para além 
de scriptio, enquanto ação de escrever e designatio enquanto 
imagem desenhada.

Comparar estatutos será menos importante – talvez inútil – 
do que identificar competências e recursos, entender processos 
e analisar produtos em cada um dos âmbitos ou ainda verificar 
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elucidativo. O que remete de novo para a ideia de que ler não é 
senão ver.

Insistindo no modo canino, facilmente se poderá dizer, 
por escrito, que em determinado jardim não há cães e todos 
compreenderemos. Mas nada no desenho de um jardim (sem 
cães) nos levará a dizer que nenhum cão nele se encontra, a 
não ser que o contexto o sugira ou a isso obrigue através de 
elementos exteriores ao desenho. Nada mais óbvio. Enquanto a 
escrita pode negar (e mentir), o desenho funciona por afirmação 
(e não será mentiroso, embora possa simular e dissimular). 
Mesmo para proibir cães no jardim, o desenho terá que incluir 
a forma do cão. Há fortes razões para persistir na ideia de que 
o desenho (imagem) é polissémico e a linguagem é unissémica. 
Mas não serão os sinais de trânsito, pelo lado da comunicação 
visual, e os haikai, pelo lado literário, exemplos do contrário?

Esta relação funcional entre imagem e texto, na qual o 
segundo funciona - conforme proposta barthiana - como 
âncora da primeira, isto é, como estabilizadora de sentido, não 
resolve todas as formas de ligação nem justifica os efeitos de 
sentido. Os próprios campos, formas e contextos de produção 
tratam de desafiar os termos dessa ligação e as possibilidades de 
construção semântica. Na ciência, na arte ou no design, são fortes 
e abundantes os sinais do serviço linguístico à racionalização, 
à objetividade, etc. Mas também o desenho oferece produtos 
caros à objetividade, como acontece ao nível da pictografia, do 
desenho de instrução, ou da hipotetigrafia. Vejamos: que texto 
poderia ter substituído o desenho enviado na Pioneer nos anos 
setenta, destinado a comunicar com eventuais extra-terrestres? 
Somos levados a pensar a comunicação visual como reduto 
da possibilidade de comunicar - a de pôr em comum - dado 
que a leitura pressupõe uma aprendizagem específica, a da 
codificação-descodificação circunscrita ao alfabeto. 

efeitos na relação entre ambos os domínios. Não será difícil 
argumentar e exemplificar tanto o divórcio como a aproximação 
ou, ainda, a equivalência em determinados contextos. Dizer que 
uma palavra vale mais do que mil imagens e/ou uma imagem 
vale mais do que mil palavras será apenas um grito de guerra 
(slogan) com potencia comercial, um aforismo ou sentença tão 
popular como qualquer outra.

Na perspetiva dos recursos, o ponto de partida afigura-se 
estável. A escrita assenta num código fechado, com regras de 
funcionamento e aplicação. O desenho produz-se a partir de 
um conjunto de elementos básicos - falar do alfabeto ou da 
gramática do desenho são argumentos metafóricos do seu 
estatuto enquanto linguagem. Ambos, desenho e escrita, se 
afirmam enquanto meio e fim em si mesmos, ambos se prestam 
a um número infinito de enunciados, ambos se sustentam em 
regras e permitem a transgressão. 

A palavra escrita remete para o som da palavra dita. Esta 
imagem acústica adquire significado e liga-se ao referente por 
via puramente convencional, arbitrária. Apenas os signos ditos 
motivados, como as onomatopeias, são ativados por via natural. 
Dizem os linguistas que a palava cão não ladra. O desenho de 
um cão também não ladra. Mas pode-se-lhe apagar a cauda 
com a borracha ou aumentar as orelhas com alguns traços. O 
carácter mimético do desenho permite estas modelações. 

Desenhadores de diferentes nacionalidades podem 
comungar dos mesmos modelos e estratégias para desenhar um 
cão. Mas não usam o mesmo vocábulo para o designar (cão, 
chien, dog…). Por seu turno, a escrita possui instrumentos 
para otimizar a representação e a comunicação da realidade 
enfatizando a relação do leitor com ela. O uso de estratégias 
de sensorialização, de figuras de retórica como a écfrase, é 
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É sintomático que este texto não seja constituído por imagens 
mas por palavras (e se não consegue expor mais claramente 
por palavras do que faria por imagens, não é culpa do código 
mas de quem o utiliza). Falar de desenho significa fazê-lo por 
palavras. Mas também já dissemos que escrever é desenhar 
formas acústicas. A autoridade da comunicação linguística 
parece não ter ainda substituto. Também porque o estudo de 
outros sistemas apresenta desafios acrescidos na delimitação de 
objetos de estudo, na definição de metodologias e na elaboração 
de instrumentos de análise. 

A literacia (littera = letra) e a literacia visual têm sob o ponto 
de vista de estudo, sedimentações distintas. Encontramos 
discrepâncias quantitativas e qualitativas entre o estudo da 
linguagem e o estudo do desenho. E não esquecemos, noutra 
escala, a tradição cultural do braço de ferro entre o ouvido e 
o olho, com as suas batalhas agitadas pela tecnologia e pelas 
investidas paradigmáticas como a viragem pictórica de Mitchell. 
Passando pela discussão da ideia de linguagem limitada ao 
sistema linguístico ou extensível a outros sistemas semióticos, 
intersemióticos. A tradução e a retroversão admitidas pelas 
línguas, por exemplo, são propriedades que não se aplicam ao 
desenho. Mas, que dizer da possibilidade de traduzir um gráfico 
através de outro? Por seu turno, a tradução entre idiomas não é 
isenta de problemas. Bem pelo contrário.

Face ao dizível da linguagem e ao indizível do desenho 
parecemos ficar reféns. Mas dificilmente veremos uma imagem 
que não convoque a palavra. Dificilmente encontraremos uma 
palavra que não implique a imagem. Simplesmente porque, para 
além da imagem física de um texto, o que faz da leitura assunto 
visual, o exercício interpretativo envolve a imaginação. Então, 
as imagens não precisam das palavras, as palavras não precisam 
das imagens. Somos nós quem necessita de precisar alguma 
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coisa com elas, de exprimir e comunicar, connosco e com os 
outros, através delas. 

Até à síntese alfabética, a escrita serviu-se do desenho para 
ampliar os seus recursos comunicativos. Até se resolver numa 
base exclusivamente fonética. No entanto, a matéria sonora não 
prescindiu da matéria gráfica – caligrafia, tipografia – e esta 
dependência abriu caminho para relações temporais e espaciais, 
quantitativa e qualitativamente consideráveis. A escrita e o 
desenho alojam-se no humano simultaneamente como privilégio 
e condição. Nas suas instâncias mais básicas, quer ela quer ele, 
requerem e favorecem o jogo. Por exemplo, a possibilidade de 
escolher palavras é, para o utente de uma língua, já um exercício 
criativo. 

Vejamos esta relação em termos de uma co-laboração na 
desconstrução de significado. A extensão da matéria-prima, a 
abundância de meios e suportes e a possibilidade combinatória 
reforçam o potencial colaborativo, expressivo e comunicativo. 
Uma co-laboração entre valências, livre do ónus da equi--
valência.

Quer satisfazendo uma função eminentemente taxonómica 
(imagem, legenda, título, ficha técnica, sinopse, etc) quer poética, 
o signo linguístico e o signo gráfico (e plástico e icónico), 
enquanto interlocutores, favorecem o jogo que constitui 
qualquer diálogo. Seja maior ou menor a rigidez programática, 
seja maior ou menor a permeabilidade ao acaso. Da possibilidade 
de ambos – desenho e escrita – funcionarem como instrumento 
quer da lógica quer da fantástica, nascem objetos que ora se 
deixam contagiar pela cientificidade linguística ora militam na 
liberdade literária. 

A linguagem sujeita-se – porque depende do som - à destruição 
por ele infligida do sentido que ela visa continuamente construir. 

11

EE1#5



galáctico que os olhos não se cansam de percorrer, ainda que 
à vista desarmada pouco se veja: a atraente galáxia Gutenberg, 
a forte atração do estruturalismo saussuriano com a poeira 
interestelar dos sussurros contemporâneos, o buraco negro 
da desconstrução derridiana, as vanguardas com campos 
gravitacionais mais ou menos fortes, a complexidade de 
sistemas como o semiótico e o linguístico, a rotação e translação 
de planetas como a psicanálise ou a antropologia, a poesia visual 
em parelha estelar com a poesia concreta, os aglomerados de 
jogos de linguagem wittgensteinianos, as galáxias gasosas 
da enunciação, os pequenos corpos aparentemente à deriva 
conhecidos por atos de fala, os raios cósmicos da viragem 
pictórica, os satélites como o estilo ou o género, os asteroides 
que dão pelos nomes de coloquial, proverbial ou idiomático, 
a Via Láctea da criatividade. E ainda outras galáxias que, a 
esta distância, nos parecem mais pequenas - gregas, romanas, 
medievais ou barrocas - fundidas ou mesmo canibalizadas (o 
termo é usado pela astronomia), cuja existência tem sido (re)
descoberta por alguns astrónomos. Coisas que precisam de ser 
observadas com equipamento próprio e com o céu mais limpo.

O seu horror ao vazio é um dado adquirido de fácil verificação. 
Também a dependência gráfica a torna suscetível, embora de 
modo diferente. A possibilidade de reforçar visualmente uma 
palavra não é inerte sob o ponto de vista do sentido. Tal como 
não o é a disposição dos elementos no plano ou a sua articulação 
em volume. 

À atualização permanente do enunciado através das 
operações de retórica visual e literária corresponde a renovação 
do desafio à interpretação, a braços com a extensão, a deriva, os 
efeitos de sentido.

Numa perspetiva funcional, a relação entre a componente 
visual e a linguística envolve, para além das funções ligadas ao 
pensamento e à organização de informação, a função ilustrativa. 
Isto, ultrapassando na imagem a mera iluminação do texto (já 
afirmámos que o texto é iluminado pelas próprias imagens que 
sugere) e ultrapassando no texto a simples tarefa de estabilizar 
o sentido da imagem. 

Um diálogo pode ser pacífico ou conflituoso. Palavras e 
imagens podem complementar-se, provocar-se, modelar-se, 
alterar-se, reinventar-se por ação uma da outra. Nesta relação, 
um mais um nunca é igual a dois. Considerando a ligação material 
e a concetual, as componentes visual e linguística podem surgir 
no objeto artístico (livro, tela, escultura, instalação, etc) de 
forma mais intrincada ou hierarquizada, podem ser usadas em 
presença ou em ausência, associadas ou dissociadas, alternadas, 
sobrepostas ou justapostas, sequenciadas ou amalgamadas, 
oferecendo à receção um espetro com extremos na redundância 
e na contradição. 

Embora conhecido e modelizado, o referencial da relação 
gravitacional entre o desenho e a palavra é imaginário, tal como 
o é a esfera celeste. E bem pode ter a forma de um enxame 
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As capacidades representativas e referenciais do desenho 
relacionam-no com objectos do quotidiano, permitindo a exis-
tência da mediação entre o objecto artístico e o que lhe é exte-
rior. Por outro lado a irredutibilidade do próprio desenho cria 
novos postulados e referentes, novas relações entre coisas e 
ideias que surgem, muitas vezes, de forma insuspeitada.

A analogia é, segundo Michel Foucault, em As palavras e 
as coisas (juntamente com a conveniência, a emulação e a simpatia), 
uma das quatro similitudes. Criando um número indefinido de 
parentescos entre as coisas, as similitudes de que trata não são 
as similitudes visíveis das coisas, podendo ser as mais subtis 
das relações.

A possibilidade de encontrar novos sentidos, através da 
aproximação do que se aparenta dissemelhante é, portanto, ca-
racterística partilhada pelo desenho e pela analogia.
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mas e áreas de estudo, supõe métodos distintos. No presente 
texto procurar-se-á explorar, alguns dos que poderão ser, os 
quadros teóricos e experimentais que possibilitam a problema-
tização da prática.

São esses quadros teóricos e experimentais a Semiótica, a 
Performatividade e o estudo das Imagens Mentais, relacionadas 
às Ciências Cognitivas

Comecemos pela Semiótica. A relação entre palavra e ima-
gem é, antes de mais, uma relação semiótica, mesmo quando 
se articula nos limites da significação. Qualquer signo arrasta 
sempre consigo os ecos da intertextualidade. Assim, a semiótica 
trata da construção de significado, a intenção discursiva. 

Esta relação pode ser pensada em vários momentos. Um de-
les, nuclear a este projecto de investigação, emerge da retórica 
da imagem, exposta por Roland Barthes no livro O óbvio e o 
obtuso. Na retórica de imagem barthesiana, o sistema que adopta 
os signos de outro sistema, para deles fazer seus significantes, é 
um sistema de conotação e o sistema em que a imagem é literal 
pertence ao sistema de denotação. Uma imagem poderá conter 
vários signos de conotação, originando várias leituras depen-
dendo de quem está a observar a imagem (dependendo sempre 
do tipo de saber utilizados na imagem: saber prático, nacional, 
cultural ou estético). Quer isto dizer ainda, que mesmo nas artes 
em que a representação é fiel e exacta(1) a leitura pode não ser 
inequívoca.

Quando Magritte apresenta o quadro La trahison des images 
em que está pintada a frase Ceci n’ est pas une pipe, esta frase 
poderia, eventualmente, assemelhar-se a uma legenda, evitando 
assim a dispersão na interpretação da imagem. E apesar de, apa-
rentemente, não apresentar grandes dificuldades de leitura, por 
tratar-se da exposição de uma pintura e de um texto que a no-

O desenho partilha com a filosofia, segundo Miguel Copón, 
a capacidade de perguntar, questionar e configurar uma imagem possível 
da ordem (Copón, 2003: 432). 

Sendo o desenho uma forma de diálogo, abre caminho ao 
pensamento sobre a realidade. Nesta medida, ao desenho não 
se associa apenas o significado, mas também o sentido. Isto é, 
o desenho potencia o entendimento da e sobre a realidade e, 
possibilita, ainda, a criação de novas realidades. E ao estar estru-
turado através de imagens, possui a adscrição imediata à pluralidade de 
sentidos que a imagem possui (Copón, 2003: 434).

Ao entender o desenho como ferramenta capaz de investi-
gar, indagar, propor e analisar, entende-se, também, o desenho 
como uma ferramenta de tornar próximas coisas que, por defi-
nição, se encontram, aparentemente, distantes.

Entenda-se, então, o desenho como uma ferramenta que 
possibilita a aproximação entre objectos e conceitos de nature-
zas várias. Assim como se entende o desenho como algo que 
surge de ferramentas, objectos e conceitos vários.

Está subjacente a toda a prática do desenho a relação entre 
o suporte, a matéria, a imagem e o acto de desenhar. A ex-
pressão específica de um desenho resulta da conjuntura desta 
relação e do interesse ou necessidade de quem o executa. 

Um desenho pode procurar o sentido do entendimento do 
real, ou a partir do real criar novos postulados ou realidades. 

Podemos, ainda, questionar as várias hipóteses do desenho 
que é construído através do uso da palavra e de imagens men-
tais ou multimodais, enquanto linguagem auto-reflexiva capaz de 
produzir efeitos narrativos, quer ao nível teórico, quer ao nível 
da prática.

E de uma forma mais específica, questioná-lo, pondo em 
relevo a questão da palavra e da imagem no desenho.

Entende-se a investigação em desenho como uma investiga-
ção casuística. Sendo construída a partir de diferentes proble-
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(1) (...)”qualquer pessoa que pertença a uma sociedade real tem sempre à sua disposição um saber supe-
rior ao saber antropológico e percebe algo mais que o puramente literal” in BARTHES, Roland (1986), 
Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces, Barcelona: Paidós, p. 39
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meia, a pintura provoca uma sensação de contradição, que nos 
é transmitida exactamente pela frase dizer não ser um cachimbo 
a imagem que a encima. A imagem, que ao mesmo tempo afir-
ma e nega a existência de um cachimbo, incita-nos a perceber 
a sua condição de representação duplamente referenciada. Já as 
palavras, ao afirmarem não se tratar de um cachimbo e se afir-
marem enquanto palavras, indicam a sua condição de imagem, 
de representação de algo que apenas simula ser uma frase. São, 
assim, oferecidos dois níveis de leitura e interpretação: um que 
por ser explícito visualmente planeia o implícito e um outro que 
implícito relativiza o que é explicitado.

Numa operação oposta ao que Barthes denomina de anco-
ragem, no caso do quadro de Magritte estaremos perante o que 
o autor define como etapa (relais)(2), uma operação em que existe 
uma complementaridade entre imagem e texto, e em que ambos 
contribuem para o sentido completo do enunciado. Oposta ao 
relais, Barthes define a ancoragem como a mais frequente das 
funções da linguagem e da imagem (essencialmente presente na 
publicidade e na fotografia de imprensa). A ancoragem permite 
limitar as capacidades projectivas de uma imagem, conduzindo 
o leitor para um sentido da mesma, evitando outros. Quer isto 
dizer que o texto poderá retirar a ambiguidade de uma imagem, 
adquirindo um valor repressor e a mensagem linguística passa 
de identificação para interpretação. 

Também Nelson Goodman, em Linguagens da Arte: Uma abor-
dagem a uma teoria geral dos símbolos e G. E. Lessing em Laocoon: An 
essay upon the limits of  painting and poetry focam esta problemática. 
Nos livros Iconology: Image, Text, Ideology e em Teoría de la Imagen, 
W. J. T. Mitchell debruça-se sobre estes autores, procedendo a 
uma análise comparativa entre as suas teorias. 

A semiótica trata, portanto, da construção de significado, da 
intenção discursiva. No entanto, face às capacidades projectivas 

da palavra e da imagem, analisar esta relação como sendo ape-
nas uma relação semiótica é redutor.

Se a semiótica visa o significado, o performativo atende ao 
campo da acção. Quer isto dizer que o desenho pode, também, 
ser pensado enquanto acto, como forma de agir sobre a própria 
imagem. Neste tipo de operação linguística não interessa tanto 
significar algo, mas antes fazer algo. Corresponde ao que Jac-
ques Derrida chamaria disseminação(3) . 

Acerca do performativo Rosalind Krauss diz que O performa-
tivo encontra-se, na sua forma mais pura, naquelas pinturas de Twombly 
que funcionam como dedicatórias: To Valery, To Tatlin. (Krauss, 1994).

Referindo-se à obra de Cy Twombly, e citando Roland Bar-
thes, Rosalind Krauss diz que se a inscrição não opera ao nível 
da analogia, é porque tem outro tipo de função, que reside e se 
move ao longo do eixo da performatividade

Neste tipo de operação linguística o desenho é pensado 
como um acto, como forma de agir sobre a própria imagem; 
não interessa tanto significar algo, mas antes fazer algo.

Se a analogia visa o significado, uma intenção discursiva, o 
performativo atende ao campo da acção.

Ainda acerca de Cy Twombly, Rosalind Krauss acrescenta 
que mesmo quando o autor não está a dedicar um trabalho e se 
limita a escrever / riscar um nome, esta acção é do domínio do 
performativo.

Quando Louise Bourgeois se refere ao acto de desenhar 
como acto equivalente ao de pentear o cabelo encontramo-nos 
perante uma afirmação que coloca o desenho muito próximo 
do domínio do performativo, que pode ser entendido como o 
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(2) Barthes usa originalmente o termo relais, que em Português é comummente traduzido como escala, etapa, 
ou revezamento, e que pressupõe o sentido de passagem de testemunho.

(3) Difusão ou propagação dos sentidos num texto, não sendo possível agrupá-los num só nem exercer qualquer espécie de 
controlo sobre todos os sentidos encontrados ou por encontrar. Diz respeito à incapacidade de podermos controlar o sentido. Esta 
circunstância significa também que um texto pode ser interpretado de diversas formas, não sendo possível aceitar que a grandeza 
de um texto seja limitada por uma única interpretação. A ideia de disseminação do sentido obriga a entrar no jogo livre do texto, 
repleto de sentidos difusos e dispersos, tal como toda a linguagem está sujeita a dispersões e a suplementos de sentido. (http://
www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=753&Itemid=2 )
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campo que pensa o desenho como acto e como forma de agir 
sobre a própria imagem.

Na afirmação da artista pode superintender-se a ideia de que 
o desenho é algo que pode ser entendido como acto, de uma 
forma mais específica enquanto acto quotidiano. Podemos cha-
mar a este acto transferência de uso, que se dá quando o desenho 
adopta, como modelo de actuação, padrões de outras acções; 
nos quais os meios, contextos e as finalidades de actuação são 
substituídas. “Transferências” porque supõem um mecanismo genérico de 
redireccionamento ou substituição de actos que não estão necessariamente 
implicado na encenação do corpo; “Uso” porque admite que não só os uten-
sílios possam levar a cabo acções para as quais não estavam determinadas, 
como empregar um pente em vez de um pincel. (Almeida, 2008: 71)
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Ana Cardoso, blind date, 2011,
vestido de noiva bordado a linha rosa, manualmente

(pormenor)
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O desenho, na sua generalidade, pode remeter para a descri-
ção / representação de espaços e situações reais, às quais seria 
difícil aceder sem a via do desenho, mas também para espaços 
imaginários, que se referem a projectos do domínio da utopia, 
de planeamento do futuro. As imagens mentais são, segundo 
Stephen Kosslyn, representações internas baseadas na informação ar-
mazenadas na memória. A percepção ocorre, pelo contrário, quando a in-
formação é registada directamente pelos sentidos (Kosslyn et al., 2010: 3). 
O mesmo autor diz, ainda, que as imagens mentais não precisam de 
ser simplesmente a recordação de objectos ou acontecimentos percepcionados, 
mas também podem ser criadas através da combinação e modificação de 
informação armazenada, em novas formas de percepção.

Platão usa a alegoria da caverna, como metáfora para ex-
plicar que os objectos transportados por trás do prisioneiro, e 
reflectidos na parede da caverna, correspondem às representa-
ções das coisas reais do mundo. E o prisioneiro, explica Sócra-
tes, representa o ser humano, que faz imagens mentais a partir 
dos dados sensoriais que experimenta. Quer isto dizer que a 
imagem mental pressupõe conhecimento adjacente, mas pode 
abdicar da presença de um objecto gráfico ou plástico. Assim 
como o desenho.

O uso das palavras leva-nos, facilmente, para o mundo das 
imagens mentais (quando se lê um livro a formação de imagens 
mentais acontece de forma automática e não deliberada). Falar 
de imagens mentais num desenho onde a palavra é implicada 
começa, por isso, a assumir-se como inevitável.

E quando, num desenho, palavra e imagem disputam terri-
tórios e partilham o papel na construção de sentido, o estudo 
das ciências cognitivas que atentam no fenómeno das imagens 
mentais ou imagens multimodais podem ser a única abordagem 
capaz na aproximação aos mecanismos intuitivos da palavra e da 
imagem do desenho.

Recapitulando, o desenho opera, não apenas ao nível da sig-
nificação, mas também da acção e de mecanismos intuitivos, 
que não se invalidam entre eles.

Apresenta-se esta peça, em específico, para ilustrar o que aqui 
se disse acerca da transferência de uso.

Um vestido de noiva, possui uma carga significativa muito 
particular; é um objecto com um grau de significação muito ex-
plícito do ponto de vista semiótico, ainda mais quando se trata 
de uma peça que é resgatada do espólio familiar. Este vestido 
foi sujeito a uma transformação: foi-lhe acrescentado outro ní-
vel de informação, de acção; que mesmo pertencendo à esfera 
da área de actuação do contexto do vestido - que é o acto de 
bordar - lhe acrescenta significação, ambiguidade, ao mesmo 
tempo que põe em causa o propósito do objecto inicial. Esta 
peça levanta ainda outra questão, muitas vezes partilhada com o 
que pertence ao domínio do performativo: a dualidade privado 
/ público no acto de fazer. Durante o processo do bordar, que 
teve início em mim e por motivos logísticos, a peça foi pas-
sando de mão em mão, pelas mesmas pessoas que há cerca de 
35 anos o bordaram (à excepção de uma pessoa que já não se 
encontrava disponível). O que daqui importa sublinhar é que o 
acto performativo é, de certa forma, um acto em que o modus 
operandi difere de outros tipos de procedimentos operativos ar-
tísticos, quer pela abertura temporal que pressupõe, quer pela 
consequência dos resultados inesperados que dela podem advir.

O que daqui importa sublinhar, numa primeira fase de inves-
tigação, é que a linguagem pode ser usada para fazer - dizendo. 
E, da mesma forma, o desenho pode ser utilizado para pensar 
- fazendo / dizendo

Sendo o acto de desenhar entendido como algo íntimo, pri-
vado e mental onde existe o deslocamento de um corpo no tempo e no 
espaço, desenvolvimento de ideias, conjunto de figuras que interagem para 
que a pessoa autora ou fruidora de desenhos possa vir a compreender os 
sentidos dos seus movimentos de criação entre o seu fora e o seu dentro, entre 
a interioridade do seu sentir como escalas necessárias para a própria mun-
dividência (Carneiro, 2001: 34) e onde se arriscam vários tipos de 
(in)decisões, o próprio desenho torna-se o equivalente gráfico 
de uma incerteza.
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Sobre o acto do desenho:
1. Acerca do trabalho de Cy Twombly, John Berger (Berger, 

2002) menciona a forma como as palavras se modificam e se 
alteram entre elas. Acrescenta que surgem umas sobre as outras, 
e cancelam-se entre elas. O que não é dito conta tanto ou até 
mais do que o que é dito, porque a linguagem nunca chega para 
o que significa. A linguagem, é segundo Berger, uma abreviação.

2. Rachel Gibson (Gibson, 2005) considera o desenho como 
um jogo e coreografia, onde o gesto incorpora o momento do 
pensamento e a fisicalidade se encontra com o psicológico.

3. Existe no desenho uma dimensão conceptual, quase 
mental ou mental mesmo. O desenho é, segundo Tara Geer, a 
ilustração do que o cérebro de alguém faz com o seu mundo - 
o caminho do objecto ao cérebro à mão.

O sentido produzido com o uso da palavra e com o uso da 
imagem em isolado torna-se mais simples de prever, interpretar 
e analisar do que quando ambas surgem no mesmo espaço de 
leitura, uma vez que tanto a comunicação visual como a comu-
nicação textual se regem por normas, características e contex-
tos próprios. Quando o desenho recorre à palavra e à imagem 
reclama, por isso, ser analisado à luz de disciplinas, que através 
da sua transterritorialidade, sejam capazes de as relacionar e, 
simultaneamente, colocar num campo ou domínio próximos.
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Esta Vida de Desenho
- Registos Imundos no Caderno Diário

Alcina Manuela Carneiro

Tenho 3 desejos que gostava de poder ver realizados: hiber-
nar, comunicar telepaticamente e ser invisível. O que é que estes 
3 desejos tem que ver com desenho, é o que vou tentar explicar 
nas linhas que se seguem.

“Esta Vida de Desenho-Registos (I)mundos no Caderno 
Diário”, é o título do projecto-tese que desenvolvi durante o 
mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão, na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto. Esta vida de desenho, 
do original “This drawing life”, tradução directa de um capítu-
lo do livro “The Drawing Book” de Tania Kovatz, foi a frase 
encontrada que melhor reflecte o espaço e a importância que 
reservo ao desenho. Quando aqui se fala de Caderno Diário, a 
referência é a de um espaço que condensa diversa informação 
sem uma lógica que a organize. Desenhos, tendem a misturar-se 
com apontamentos de aulas, pensamentos e opiniões pessoais, 
perguntas que não se fazem em viva voz, listas de compras, de 
encomendas, letras de músicas, tudo o que por algum motivo 



não se conseguiu deixar escapar. Esta recolha desenfreada acaba 
por se traduzir num banco de informações gráficas, consultáveis 
pelo folhear das páginas e apesar da aparente desorganização, 
tal dinâmica processual ajuda a ordenar ideias. Deste modo, o 
desenho manifesta-se numa recolha compulsiva, traduzindo-se 
numa aglomeração desarrumada de conteúdos, ou pelo menos 
não linear, onde se misturam palavras e as mais variadas infor-
mações se combinam. Um palimpsesto contínuo que confere 
aos cadernos um aspecto não muito limpo, e por isso imundo. 
Nas palavras de Agostinho da Silva “o caos é impensável, já 
que a mistura é uma ordem e não há para o espírito do ho-
mem, ou no espírito do homem, nada que não seja relação. O 
que acontece é que chamámos desordem à ordem que nos não 
agrada, ao conjunto de relações em que não entendemos ou não 
aceitamos a relação connosco”(1). Também é Agostinho quem 
diz que “mundo, que todos nós tomamos como substantivo, é 
efectivamente um adjectivo. Mundo significa limpo. É Camões 
quem fala nas “mundas almas”, nas almas que podem ir para o 
Paraíso Eterno, as “almas limpas”[...] Mundo chamamos nós 
àquilo que entendemos do Universo, como se considerásse-
mos o outro exactamente o antónimo da palavra mundo, isto é, 
imundo, a pôr de lado...”(2). Ora, é nestes registos, supostamente 
a pôr de lado, fruto do erro e da espontaneidade, que encontro 
um campo de actuação cujos resultados privilegio.

Desenhar para ouvir melhor, é a expressão que define a ne-
cessidade de desenhar sempre que preciso de estar concentrada 
numa outra actividade, principalmente em conversas ou pales-
tras, onde facilmente a distracção me leva a deixar de ouvir o 
que está a ser dito, para entrar em pensamentos pessoais. Nestes 
casos, o desenho é usado como estratégia para me manter mais 
atenta, como se essa actividade apurasse o sentido auditivo, per-
mitindo manter o gatilho accionado para apanhar o que interes-
sa e de imediato relacionar com outros assuntos. Não é só a ne-
(1) SILVA, Agostinho da. Citações e Pensamentos de Agostinho da Silva. Alfragide: Casa das Letras, 2010. p.18 
(2) SILVA, Agotinho da. Em entrevista a Joaquim Letria. Conversas Vadias. [consultado a 23 de Maio de 2011].
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detrimento da linha que se controla e que flui, segundo uma 
tensão e um ritmo, memorizando movimentos e contrariando 
os mesmos. Da análise que David Rosand faz das estratégias 
de Leonardo da Vinci em “The Handwritting of  the Self ”, es-
tabelece-se uma ligação com a preocupação do gesto dentro 
do espaço caderno. Através da íntima relação entre o desenho 
e a caligrafia, Leonardo provocou uma ligação cruzada entre 
palavra e imagem, escrever e desenhar, que animou e impeliu 
a sua actividade enquanto desenhador. Ao libertar-se da res-
ponsabilidade de legibilidade da escrita, ao escrever em espe-
lho, deixou que o gesto assumisse uma vida própria. Os riscos 
descomprometidos são repetidos exaustivamente ao longo de 
folhas que dobrava a meio e agrupava em maços. Mais do que 
doodles, “essa actividade gráfica marginal, as anotações quer 
pictóricas quer escritas, que preenchem as áreas periférica dos 
seus desenhos”(5), funcionam como uma memória gráfica que 
vai construindo pela repetição. “Central de todas as formas à 
imaginação pictórica, o desenho funciona como o agente sinte-
tizador na dialéctica complexa entre mão e mente, mão e olho, 
olho e mente”(6) .Trata-se de aliar a imaginação à competência 
da mão no domínio do gesto. Através do desenho o artista des-
cobre formas e através do desenho converte-as em memória. 
“É o acto de desenhar como uma extensão para o mundo, o 
processo de ver e compreender, possuindo essa mutualidade 
de mão e olho e corpo”(7). A intimidade de expressão é uma 
característica que se mantém no desenho, apesar de todas as 
mudanças de estilo e abordagem. Tal como na escrita, essa inti-
midade contém um elemento de reflexividade, uma espécie de 
redescoberta onde a modéstia de meios e a liberdade de acção 
lhe confere um imediatismo fruto de uma urgência interior. 

Assim como afirmo que desenho para ouvir melhor, tam-
bém desenho para ver melhor. Raramente fotografo. É um há-

(5) ROSAND, David. Drawing Acts. Studies in Graphic and Representation: The Handwritting of  the Self. Cambridge 
University Press, 2002
(6) Ibidem 
(7) Ibidem

cessidade de manter a concentração que está na sua origem. A 
determinada altura este é um método de trabalho que se procu-
ra, precisando ouvir outros falar para desenhar livremente, num 
equilíbrio entre as duas situações. Também Ângelo de Sousa faz 
referência a este cruzamento de acções que permite atingir um 
estado inconsciente no acto de desenhar, chegando ao que ele 
chama, prosaicamente, de “velocidade cruzeiro”. Em entrevista 
a Nuno Faria, Ângelo de Sousa dizia tentar manter uma atenção 
subconsciente relativamente ao que estava a desenhar, enquanto 
simultânea e conscientemente prestasse atenção a outra tarefa a 
que pudesse estar cometido na altura(3).

Este cruzamento de tarefas permite ficar entre o que se está 
a ouvir e o que se está a pensar, enquanto se é espectador dos 
desenhos que vão aparecendo e que se vão misturando com os 
apontamentos escritos, ou seja, o desenhador como espectador 
do seu próprio trabalho. Um espectactor que actua e se vê actuar.

Escrevo para desenhar melhor, porque adopto estratégias da 
caligrafia na solução de problemas, ou nos modos de fazer do 
desenho. Como? Treino especificamente o ritmo, a fluidez da 
linha, testando materiais ou modos de riscar e invento regras, 
por exemplo, escrever sem levantar o objecto riscador da folha 
de papel e sem olhar para ela. Uma espécie de caligrafia cega. 
Na entrevista com Nuno Faria, Ângelo de Sousa afirma que o 
desenho “é aquilo que se vê desenhar, aquilo que se dissemina 
em cada gesto, em cada pensamento, por vezes aflora à super-
fície e dá a ver mais do que se dá a ver. Nesse sentido, há no 
desenho, como na escrita, algo de fundador, de original, que 
parece não ter tradução na esfera do visível, do inteligível e do 
sensível”(4). Este interesse particular pela caligrafia, pensando-a 
enquanto desenho, enquanto forma de praticar um gesto, de 
dominar o gesto, constitui uma das obsessões do desenho. Por 
isso acontece a procura da abstracção do código aprendido em 

(3) Fundaçao Calouste Gulbenkian. Transcrições e Orquestrações, desenhos de Ângelo de Sousa [Catálogo]. Cen-
tro de Arte ModernaJosé de Azeredo Perdigão, 2004
(4) Transcrições e Orquestrações, deenhos de Ângelo de Sousa [catálogo]p.82
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bito, ou a falta dele, que substituo pelos desenhos. Não guardo 
fotografias de viagens, faço antes registos das viagens nos ca-
dernos e esses sim, são guardados. Por isso, obrigo-me a olhar 
à minha volta, tentando reter o máximo de informação visual. 
Mas podemos confiar nos nossos olhos? Que relação se guarda 
entre ver e desenhar? Apesar de nunca representar fotografica-
mente os locais onde me encontro, esses registos comportam 
memórias muito precisas dos espaços; sei o que vi e o traço 
mais imperfeito aviva a lembrança. São desenhos que não se 
fundamentam num conhecimento mimético, mas mnemónico. 
Da necessidade pessoal de tudo recordar, da mnemotécnica ou 
arte de lembrar, surge esta forma de trabalho, ou esta forma de 
vida. Os desenhos nos cadernos adquirem uma função mne-
mónica, quer em termos de conhecimentos que se vão adqui-
rindo, quer na relação desses conhecimentos com as vivências 
pessoais.

O caderno, apresenta-se como um dispositivo dotado de 
uma operatividade, capaz de tanto guardar informações e ab-
sorvê-las nas suas páginas, mantendo-se impenetrável, como de 
se abrir e se desmultiplicar, tornando o seu conteúdo privado, 
acessível a qualquer interessado. Enquanto ferramenta de traba-
lho eleita dentro do território do Desenho, pela sua dimensão 
e portabilidade, permite que a qualquer instante seja alcança-
do, para uma inadiável intervenção. Qual diário, este disposi-
tivo não só regista e arquiva uma vida que se diz de Desenho, 
como intervém no resultado dos desenhos, devido à sua própria 
natureza. Percebo o caderno como um lugar para o qual me 
dirijo e no qual tantas vezes prolongo a estadia. É transportá-
vel, palpável e visível. Tanto é possível que se feche sobre si, 
contraindo a informação que guarda, como facilmente pode ser 
desdobrado, reproduzido, dispersando a informação conden-
sada. Oferece a quem o usa a possibilidade de estar em dois 
sítios em simultâneo: no espaço físico onde se encontra e no 
caderno com as divagações privadas. O recurso a este espaço 
torna-se viciante, pois a possibilidade de se estar em dois luga-
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anunciadas levam-me a considerar que o suporte em questão é 
provocador, agindo sobre mim tanto quanto eu sobre ele. É um 
suporte que convoca uma transversalidade, sendo definido quer 
pelo objecto em si, mas também pelo processo que permite 
desenvolver.

Como se torna possível falar em arquivo quando não exis-
te uma lógica que arrume todo o material captado? Este surge 
numa construção em zig zag, onde o pensamento vai à frente e 
atrás, repetindo-se e reformulando-se, obedecendo unicamente 
à organização numérica que rege os cadernos. Esta única regra 
imposta, de começar um novo caderno quando terminado o 
anterior, datando-o e numerando-o, é que permite tornar visível 
a deambulação do pensamento. Porque faz parte do método 
de trabalho correr páginas atrás de informações depositadas, 
passando de criminosa que deixa rastos a detective que os segue 
e agrupa, percebo nesta constante procura as diversas interrup-
ções de sequências cronológicas narrativas. Se ao acto de pre-
enchimento das páginas está implícita uma ordem, um ritmo, 
ao conteúdo que as preenche e ao constante folhear das ditas 
páginas em busca de informações congeladas, uma desordem e 
um recurso constante à analepse. Do vício de tudo listar, pró-
prio do arquivo, surge uma forma de vida que, a páginas tantas, 
se percorre com a ponta dos dedos. Todo o tipo de listas se en-
contra nestes cadernos, desde recados e afazeres pessoais, a um 
interminável rol de músicas que vai compondo a banda sonora 
deste filme da vida privada. As palavras do narrador no trailer 
do filme “Vertigo”(8) de Alfred Hitchcock, são certeiras relati-
vamente ao sentimento interior que leva à necessidade de criar 
listas e de lidar com elas. Uma sensação de tontura, um estado 
no qual as coisas parecem estar num redemoinho dentro da ca-
beça, sendo necessário esvaziá-la. A definição retirada de uma 
enciclopédia e introduzida com uma voz dramática no trailer, 
tem a função de descrever um estado físico, uma disfunção pró-

(8) Ver’-ti-go a feeling of  dizziness...a swimming in the head...figuratively a state in which all the things seem 
to be engulfed in a whirlpool of  terror. HITCHCOCK, Alfred. Trailer do filme Vertigo. [consult. 17 Janeiro 
2011] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=D0bVV2gh4E7Y

res ao mesmo tempo é quase como habitar num sonho, uma 
semi-hipnose permanente que se procura. É, contudo, um lugar 
permeável à realidade na qual se insere, acabando por deixá-la 
infiltrar-se e, com isso, combinar pensamentos e observações. 
A palavra caderno do latim quaterni, que significa de quatro em 
quatro, vem de quattuor, quatro vezes, isto porque inicialmen-
te um caderno era composto apenas por uma folha de grande 
dimensão dobrada em quatro. Talvez para se multiplicarem as 
possibilidades de uso, dividindo a folha, ou tal como se faz com 
os boletins de voto que se colocam nas urnas, para esconder e 
reservar dos olhares alheios algo privado. Este acto de dobrar a 
folha de papel de modo a tornar a sua dimensão mais portátil, 
estará na origem dos cadernos em uso até aos dias de hoje. Não 
é possível enumerar apenas uma razão para justificar a vontade 
e necessidade de utilizar cadernos. Para começar, a dimensão 
portátil que permite uma rapidez de acessibilidade. Há, por ou-
tro lado, razões que advêm da poética da própria matéria do 
desenho (do lado mais fetichista da matéria). O uso de materiais 
líquidos nas finas folhas, originam sangramentos ao longo das 
páginas, manchas de tinta que se infiltram no papel, deixando 
um rasto da sua presença. Juntamente com esse acontecimen-
to, o jogo de transparências entre a frente e o verso das folhas 
provoca reacções que se podem prolongar ao longo de diversas 
páginas.

Se é verdade que consigo identificar os cadernos por épocas 
específicas e assim saber onde se encontra determinada infor-
mação, também é verdade que necessito muitas vezes de sim-
plesmente folheá-los para recordar que registos se encontram 
espalhados. Por esse motivo, a relação detective/ criminoso tor-
nou-se um modelo da actividade gráfica do caderno. São duas 
actividades que, por comparação, podem ser atribuídas à pessoa 
que usa este tipo de método de trabalho. Enquanto criminoso, 
o indivíduo deixa espalhado todo o tipo de vestígios da sua pas-
sagem. Já o papel de detective acontece com o acto de procurar 
e relacionar as pistas anteriormente deixadas. As razões acima 
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pria do ouvido interno que provoca as reacções já menciona-
das. Era essa sensação de tontura que gostava de provocar nos 
outros, com a apresentação de todos os cadernos fotocopiados 
e expostos ao longo das paredes de um espaço. Uma forma de 
evocar a vertigem que sinto no meio de tanto excesso e enume-
ração.

Relativamente aos desenhos, fica a faltar dizer o que são e 
o que define a sua qualidade. Não sendo desenhos de com-
preensão mimética, poucas vezes sendo desenhos operativos de 
resolução de problemas concretos, são esquissos, ou como diria 
Francisco de Hollanda, despejos, que nascem da necessidade de 
uma acção imediata. O que os torna únicos é serem portadores 
de uma voz individual e não esconderem a fragilidade da ex-
posição, nem temerem essa fragilidade.

Os 3 desejos que revelei no início deste texto, reflectem 
um método pessoal de trabalho reservado, íntimo e silencioso. 
Porém, ele só existe assim e só se manifesta visualmente nas im-
agens que se vão encontrando ao longo dos cadernos, por haver 
uma inquietação interior, um tornado em forma de pensamen-
to, que me faz querer hibernar para descansar, ser invisível para 
evitar a exposição pessoal e comunicar telepaticamente porque 
articulo demais as ideias e de menos as palavras.
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Bárbara Fonte

Desenho: deleito-me com o branco que te desnuda; escrevo, em gotas de húmida 
sombra, sobre esse corpo tombado em silêncio os teatros do meu respirar; no gesto 
que formulo, toco na pele interior que te faz para além de ti mesmo – sítio de onde 
vem a luz.
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A poética declara a crença na transformação em carne do estado 
mais abstrato do pensamento. A poética é carne feita de alma. O 
desenho expõe o fenómeno metafísico, transcendente e espiritual da 
poética. É o espaço em branco tingido de impressões que se prenun-
ciam num vigoroso silêncio. O desenho é espaço da palavra, como a 
imagem branca sobre um pano negro numa peça de teatro. É palavra 
porque emerge da força criadora da sombra do físico, dessa gigante 
língua que deseja o corpo inteiro. Então, sendo palavra, o silêncio do 
desenho não é mudez, não é vazio. Assim como os túmulos, essas 
formas vazias, são guardiãs da forma apesar de ocas. Esses grandes 
monumentos ao silêncio, são mais presentes, reais e cheios do que o 
espaço que os cerca. 

As palavras nos meus desenhos não falam. Elas não contêm som. 
São silêncio. Não mudas, não impróprias ou vazias mas silenciosas. 
Uma presença não simbólica porque imediata. Desconectadas a uma 
realidade de relações exteriores. Ou talvez presas a um universo de re-
alidade paralela. Autistas. Ausentes. Híbridos de ideia e de imagem que 
eu insisto, em tirana vontade, aprisionar. Se elas falassem abafava-as 
com a borracha. Eu nunca falei. Os meus desenhos devem manter-se 
assim. Os desenhos não são uma forma de falar, não são um substituto 
ou um meio. Não é, esclareço, uma questão de pudor ou de mistério, 
mas talvez um excesso de desejo de salvar a minha alma... ou a alma das 
palavras e dos desenhos, reservando-os à virtude do silêncio.

O desenho é uma árvore na ponta da minha língua. Uma espécie 
de ramificação pura e obscena que me confere o poder de não falar. 
O silêncio é o próprio corpo vivo e imortal do desenho, esse lugar de 
viagem que potencia a poética. No entanto, é gaiola efémera e impos-
sível de onde escapam as ideias... A palavra do desenho é rica em in-
determinação, transparente e sem contorno. Porque a palavra é sem-
pre etérea como o respirar. E aquelas que conhecemos como palavras 
dialogais (certas, seguras, pesadas, formais, pontiagudas, oferecidas, 
rudes, cheias de tensões, relações e intenções) não são as mesmas que 
surgem enquanto desenho. Estas afirmam-se entre o metafísico e o 
quotidiano, entre o alucinado e o lúcido, como um diálogo inaudível, 
invisível, indecifrável e indescritível entre a vida e a morte. 
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O silêncio do desenho é um silêncio particular. Qualquer silêncio 
rasga-se. Qualquer silêncio é ausência ou mudez. Mas o silêncio do 
desenho é imortal. A riqueza do desenho traduz-se pelas possíveis 
interpretações, as possibilidades, as indeterminações – a possibilida-
de de se estender no tempo, sofrendo mudanças, reconfigurações, 
alterações, transformações. O desenho permanece, porque, mesmo 
falado, mesmo marcado num contexto-tempo-história, ele é poesia. 
O desenho faz-se na constante interpretação poética dele mesmo, 
de tornar as coisas memoráveis (mas não fixas, e por isso chamo de 
teatrais, possíveis de ser alteradas como uma caricatura do tempo-
espaço-homem). Os poemas são palavras intemporais que sofrem a 
modificação do tempo e permanecem, na sua própria transformação 
e metamorfose, presentes. Os desenhos são poemas como palavras 
ditas ao ar e congeladas nesse exato momento para depois, num gesto 
perpétuo, partindo e goteando, geram novas formas, originárias das 
primeiras, que se prolongam no tempo, fragmentadas, transformá-
veis, mas memoráveis, e transformadoras... Os ecos.

Poetizo em escrita como desenho e desenho como poetizo, osci-
lando entre o esquecimento e a consciência, viajando entre a realidade 
e a simulação, perdendo noção de espaço e tempo. E ganhando... 
Porque se ganha sempre na perda. Essas distâncias e apertos entre a 
palavra e o desenho não são espaços mas forma, tal como os espaços 
em branco num texto são mais intensos que a pontuação numa frase. 
Não existe assim um abismo entre desenho e palavra, nem mesmo 
um pequeno degrau. O silêncio que habita “entre” é uma boca de si-
lêncio que prenuncia novas palavras que se transformam em silêncios. 
A suspensão do tempo. O silêncio no desenho é ação continua. 

O silêncio do desenho é de fazer ajoelhar. E nesse silêncio se tor-
na o desenho em água batismal capaz de nos comover. Falo então de 
um silêncio de igreja. Revejo o desenho como um som que se prolon-
ga em eco eterno sobre a cúpula de uma igreja (imaginava eu quando 
era criança que as vozes das pessoas do passado se guardavam nas 
cúpulas, ecoando as suas preces contra as paredes). 
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No meu trabalho o desenho e a palavra são expressões iguais, 
vocábulos de uma mesma intenção de “ser eu”, na irregularidade da 
letra como no tremer da linha do desenho, nas figuras que são letras 
e corpos (estátuas coradas das ideias e das imagens) de leituras diver-
sas, na caminhada primitiva do registo das emoções. Juntas formam 
a prolongação do ser. O desenho é a toma do corpo que se ergue na 
persistência da leitura da palavra escrita sobre o traço do desenho e 
do traço do desenho sobre a palavra escrita. Nenhuma se isola. Pala-
vras e desenho surge em efeito de sinestesia. E sofro da dificuldade 
em tomar consciência do processo do uso da palavra. Elimino os obs-
táculos entre eles. O todo, a que chamo a poética, formula o desenho.

As palavras não ilustram as ideias. Nem têm a vontade de explicar, 
de comunicar, de dialogar, de exteriorizar, de desafogar, de libertar. 
(Talvez por isso nunca as vi verdadeiramente como palavras entre 
desenhos.) Elas são a marca do silêncio e a recusa de existir fora de 
mim. A chave que tranca a comunicação e que me fecha por dentro. 
E se existir diálogo sinto que a minha exposição é involuntária. A 
ideia de desenhar “para além de”: pudesse eu desenhar sem que em 
mim ou nos outros se formassem palavras... Sem existir um reflexo 
ou reconhecimento. Procuro que o desenho seja corpo desapareci-
do, resto, vestígio, sombra. A palavra interessa para isso. Para ajudar 
às ruínas de mim, permitir ser fragmento de história variável. Como 
manto de Cristo. 

Revisito a metáfora da reza. A união entre palavra e desenho su-
pera a existência consistente da ação, a realidade lógica das palavras, 
a referência concreta das ideias, a visão das imagens. O desenho en-
quanto reza é pleno de energia enclausurada, contraída, em tensão e 
pulsante, atuando sobre a superfície da pele vindo de dentro e des-
tinando-se a evidências que não se entende, não se vê, não se ques-
tiona, não se investe. Imagino isto como uma peça de teatro sobre 
a cúpula de uma igreja, entre o drama, a comédia e o poético, uma 
imagem de intensidade, do desejo e do silêncio: a dor e a repetição; 
a insistência e a persistência da necessidade e do acreditar; a ideia de 
obscuridade antes da ideia do entendimento; a sombra da realidade; a 
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negação do sonho ou da imaginação, inconformados e inadaptados; 
o erro que formula poesia. 

Acredito na espiritualidade do desenho (à falta de melhor pala-
vra): na capacidade mística de transformar em carne algo abstrato; 
na transcendência do desenho; na falta de encaixe do desenho na 
realidade palpável ou mundana das vidas humanas; na capacidade de 
me fazer ser melhor... Sobre ele cai muitas vezes a realidade da vida 
(diário, refletor, estudo, pensamento, ação...) Mas creio no desenho 
como um sistema impregnado de um saber e sentir primitivo perante 
o que se ausenta da realidade das coisas e fenómenos da vida. O dese-
nho é uma estrutura que é prolongamento de mim, não como ponte 
entre o real e o real-interior, mas entre a realidade e a suprarrealidade. 

O desenho é uma invenção de um deus na terra: a poética como 
alma feita de carne (ou carne feita de alma). A presença metafísica 
de algo. Talvez esta seja a visão resultante de uma educação católica-
cristã que crê na materialização de algo abstrato, intangível e incon-
testável. Uma materialização que supera a carne e a necessidade de 
corpo (como a palavra de Deus). O desenho compreende aspetos 
metafísicos (no sentido da sua real imaterialidade) e transcende o 
mundo fáctico.

A figura “extensão de mim”, resultante da reza/desenho (corpo/
palavra/traço), é uma brancura sagrada. Por força da sombra a figura 
fica mais visível banhada em branco: desse sítio de onde vem a luz – 
iluminação, divino, e salvação...

Branco é a habitação do universo poético (o trovão de um deus 
riscador sobre a brancura da folha no momento do traço/ideia). Deus 
que concebe ao desenho o poder de existir em memória energética 
que supera o momento do instante da luz e se transforma em som 
prolongado no tempo... e por ventura não se perde a memória do 
som (como bicho instalado no ouvido) e permanece presente. Pene-
tra em nós, torna-se nós e encontra lugar de existência.

É com o corpo inteiro que vejo desenho. Desenho é criatura hí-
brida entre o pensamento e o corpo, entre deus e o homem (como o 
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resultado invisível mas permanente do toque entre o dedo do homem 
e do deus de Miguel Ângelo). É simultaneamente o desaparecido, o 
vestígio, o resto e a sombra, sendo também a presença dos passos ou 
o eco do existir. E é nas pontas dos dedos, essa fronteira, esse termi-
nal criador, que encontro o abismo onde me atiro, vazio (de silêncio 
interior), à espera de transcendência, num confronto anárquico entre 
autoanálise e o legado da existência humana. 

A relação desenho e palavra, no que se expõe de essencial ocul-
tação, de confusão e violência, de subjetividade e significação, de 
poética, ecos e silêncios, age infinitamente como membro extensivo 
do corpo, colocando a realidade no centro sem, no entanto, a fazer 
existir.

As escritas-desenho,
entre a teckné e a poiesis

Ana Lúcia Duque

Fig. 1
L’ Art d’écrire, Paillasson, Grande Encyclopédie.
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As formas contemporâneas de escrita à mão estão despidas 
de conteúdo artístico, não se verificando a necessidade de apuro 
ou de destreza manual, tanto nos registos privados como nos 
públicos. O percurso histórico da evolução dos meios artificiais 
de escrita e a do armazenamento de informação, transformou 
definitivamente a grafia manual. As escritas digitais não são 
desenho nem se reportam a rituais iniciáticos, apenas necessitam 
de impulsos eléctricos. No início do século XXI, mais do que 
em qualquer outra época na história da Humanidade, a escrita é 
totalmente formatada e canonizada, compreendendo o uso de 
algumas fontes tipográficas que são quase default das aplicações 
informáticas. Deste modo, contratos legais, testamentos, 
declarações tributárias ou cartas de amor, utilizam o mesmo 
repertório visual.

Para as civilizações ao longo de milhares de anos, a escrita serviu 
para o registo da memória colectiva e individual. Hoje, produzir 
documentação não exige nenhuma competência em particular, 
pois os seus agentes atuam em ambientes informatizados, com 
ferramentas altamente padronizadas. O advento destes novos 
meios proporcionou novas possibilidades, entre elas a aceitação 
do erro, que se tornou praticamente infinita. No processo 
manual de ferir e gravar letras em pedra, o erro alterava de forma 
decisiva a matéria, tal como acontecia com a tinta nos papiros 
e nos pergaminhos, muitas vezes raspados e alterados. Na 
contemporaneidade, o suporte nem é físico nem real. A escrita 
é inteiramente apagável sem qualquer prejuízo para o meio: o 
escrevente não sofre a pressão do erro e a sua possibilidade não 
é valorizada. Hoje, a escrita pode ser infinitamente ensaiada no 
suporte, modificada, enfim, o erro pode ser sempre corrigido. 
A escrita digital é um ato absolutamente reversível, apagável num 
instante, perdurando alterável, eternamente. 

A história do desenho da escrita à mão compreende a 
história da grafia, dos cânones artísticos e a dos instrumentos, 
pois a evolução do traço relaciona-se com a transformação 
das ferramentas utilizadas para registo. O Ocidente produziu 

essencialmente instrumentos que ferem a matéria: canas 
pontiagudas e aparos no século XII, punções, estiletes de ferro 
ou em marfim, penas de ganso ou cisne e  plumas de metal. Não 
sendo um ato menor, a produção de escrita para o escriba do 
Ocidente compreendia ainda um ritual carregado de solenidade: 
a preparação para a escrita consistia no correto afiar da pena e 
no abrir das caixas de escrita. 

Na Renascença, um pouco por todo o território europeu, 
redescobriu-se e assumiu-se a escrita e a sua relação com o 
corpo, talvez de forma única e definitiva, pois foi a época em 
que a arte caligráfica foi tema para a produção de profícuos 
tratados ao longo de todo o século XVI. Desta forma, muitos 
autores projetaram tipologias gráficas com um desenho mais 
livre do que em séculos posteriores.

Os autores medievais entendiam que os denominados 
tractatus in omnem modum scribendi, deveriam contemplar não só 
o ensino das letras como o seu significado. Morison (1927) 
estabelece uma distinção sobre os manuais de desenho de letras: 
os lettering-books, em conjunto com os pattern-books, eram obras 
que tinham em vista a aplicação da inscrição das letras destinadas 
aos arquitetos e aos artistas. Estes livros contêm os alfabetos 
romanos de capitulares, com inspiração nas inscrições romanas 
originais. Os copy-books, segundo a designação de Morison, eram 
os manuais cujo objectivo principal era o de divulgar o desenho 
dos modelos caligráficos, destinados à escrita pública e privada. 
A construção geométrica das letras foi um tema abordado 
por importantes e reconhecidas figuras da Renascença: Felice 
Feliciano, Leonardo da Vinci, Hartman Schedel, Albrecht 
Dürer, Geofrey Tory, entre outros. O impresso mais antigo 
que fornece indicações e diagramas sobre a forma de desenhar 
geometricamente as capitulares romanas, foi impresso em 
Parma por Damianum Moyllum, circa 1480 (Morison, 1927). Os 
números e as correspondências geométricas eram identificados 
e manipulados pelos artistas da Renascença com base em 
justificações esotéricas, mitológicas e astrológicas (Massironi 
1997).
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A maioria dos calígrafos italianos projetou e divulgou vários 
desenhos de letras, contemplando a escrita de chancelaria —a 
cancelleresca— muitas vezes como demonstração de virtuosismo 
e de habilidade artística perante os seus pares. A maioria dos 
calígrafos, tanto os da primeira como os da segunda metade 
de Quinhentos, procuraram o protagonismo ostentando 
a originalidade do trabalho que realizavam. Após séculos 
de anonimato, o scriptor não só divulgava e promovia a sua 
identidade, como expandia livremente a sua capacidade criativa. 
A escrita bem desenhada, não só era reconhecida como arte, como 
se tornou num produto passível de ser vendido. Os calígrafos 
quinhentistas anunciavam com brio as suas invenções, dando a 
conhecer ao mundo o seu génio criador aplicado à arte da escrita, 
dando enfâse às especificidades da técnica de corte e utilização 
da pluma. Temática muito versada era o desenho elaborado das 
denominadas iniciais, exemplificadas nas magníficas letras de 
Juan de Ycíar (Martinez, 2008) e Giraldo Fernandes de Prado 
(Serrão, 2008). Estas capitulares que derivaram das seculares 
iluminuras, eram formalmente muito elaboradas e, embora a sua 
reprodução fosse realizada através de meios artificiais, tiveram 
grande difusão na Renascença, especialmente nos denominados 
livros de missa.

Em 1509, Luca Pacioli, matemático de renome, publicou em 
Veneza o Divina Proportione e, embora se debruçasse sobre o 
desenho geométrico das capitais romanas, nada avançou sob 
o ponto de vista caligráfico. Em 1514, Giovanni de Rubeo de 
Veneza publicou xilograficamente o Theorica e pratica perspicassimi 
Sigismundi di Fantis, Ferrariensis in arten mathematice professoris de 
modo scribendi fabricandique omnes litteram species de Sigismondo Fanti di 
Ferrara (Mosley 1980) cujas ilustrações foram gravadas por Ugo 
da Carpi. Muitos autores consideram que esta é a primeira obra 
impressa que contém instruções sobre o desenho caligráfico. 
Fanti indica a necessidade de aplicar a geometria no traçado das 
letras bem como a necessidade de utilizar vários tipos de papéis 
ajustados às diferentes tipologias. Não menos importantes 

eram as tintas, o cortar da pena, a posição do corpo e todos os 
instrumentos necessários para a caligrafia. 

Em 1560, um escriba do Vaticano, Giovanni Francesco 
Cresci, publicou um manual sobre a arte da escrita. Como mestre, 
Cresci forneceu bastantes dados sobre a atividade: o papel devia 
ser previamente pautado com linhas finvisíveis, com um garfo 
de pontas arredondadas, de maneira a não ferir ou rasgar o 
papel.  A pautagem do papel era um auxiliar gráfico vital para que 
o aluno se preocupasse mais com as formas das letras, do que 
com a direção da escrita; cada aprendiz devia receber uma lição 
diária com atenção individualizada. O curriculum contemplava 
cinco temas que eram praticados repetidamente: a forma das 
letras minúsculas, as capitulares, as ligaturas, as abreviaturas e o 
corte da pena. No Il Perfetto Cancellaresco Corsivo, Cresci menciona 
dados relevantes sobre os atributos de um calígrafo, bem como 
preconiza os métodos mais adequados a implementar no ensino 
do desenho das letras. Reconhece a elevada responsabilidade 
do ofício de escrivão, enumerando tanto as competências 
pessoais como as sociais. Faz o retrato do escriba elencando 
as suas qualidades: a lealdade, o conhecimento, a discrição, o 
domínio de várias línguas, a capacidade de explanar as suas 
ideias e a natural habilidade para a escrita. Quanto aos métodos 
de aprendizagem, Cresci assinala a necessidade de um método 
de ensino personalizado, com grande interatividade entre aluno 
e mestre. Enuncia em primeiro lugar a necessidade de o aluno 
aprender a segurar a pena apropriadamente, relembrando-o 
com frequência da postura correta. Devia ter quatro penas 
já cortadas, pois após o uso contínuo, o bico da pena ficava 
muito molhado e demasiadamente macio. Era importante que 
as penas secassem e entende-se porquê: se o bico fosse bastante 
rígido, mais nítido e firme seria o traçado das letras. O mestre 
devia escrever no topo de um pequeno livro todos os modelos 
que o aluno devia aprender, compreendendo dois alfabetos 
em minúsculas, um alfabeto em capitulares, as ligaturas e as 
abreviaturas, seis exemplos de diferentes provérbios, perfazendo 
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um total de vinte exemplos, escritos na presença do aluno 
(Mosley, 2005).

A importância de escrever com letra não deformada é 
referida tanto ao nível da documentação a circular nas instâncias 
administrativas, como na correspondência de carácter particular. 
A distinção do desenho da escrita era um atributo indispensável 
a quem pertencia a uma classe socialmente elevada, ou para 
quem tivesse pretensões a ascender na hierarquia social. 
Contudo, os mestres do século XVI ensinavam sobretudo os 
alunos de qualidade, os jovens da nobreza ou da Igreja, ou os 
futuros escrivães que estavam destinados às embaixadas e às 
chancelarias.

Reportando-nos a Portugal, Manuel Barata (Duque, 2012) 
e Giraldo Fernandez de Prado (Serrão, 2008), foram dois 
calígrafos que desenharam várias tipologias, entre as décadas 
de sessenta e oitenta  da centúria de Quinhentos. Até esta data, 
são os únicos mestres portugueses com obra existente, sendo 
que uma é impressa e a outra é manuscrita. A obra de Manuel 
Barata é o único legado português de caligrafia impresso 
em Quinhentos e o tratado de Prado é o único manuscrito 
caligráfico da mesma centúria. Não são conhecidos, até esta data, 
outros originais caligráficos desta época. Embora apresentem 
propostas de estilos gráficos divergentes, ambas as obras 
reforçam a importância da arte do desenho das letras, ainda 
que a possibilidade de aprender a escrever e a ler em território 
nacional fosse privilégio de uma elite. Ambas as obras recriam o 
grande tema do desenho em forma de narrativa gráfica.

Fig. 2 
Manuel Barata, Exemplaria, Lisboa, 1590.

DUQUE, Ana Lúcia. (2012) Arte de Escribir. Exemplares de diversas sortes de Letras de Manuel Barata, 1590-92. Tese 
de doutoramento apresentada na Universitat Politècnica de València, Facultat de Belles-Arts, 2012.
OSLEY, A. S. (1980) Scribes and Sources: Handbook of  the chancery hand in the sixteenth century : texts from the writing-
masters. Boston: David R. Godine.
MASSIRONI, Manfredo. (1997) «The Pleasure of  Showing & Looking at Words» in Belle Lettere. Ed. Carlo 
Buffa, Itália. 
MOSLEY, James. (2005) «Giovan Francesco Cresci and the baroque letter in Rome» in Typography papers, n.º 6. 
London: Hyphen Press.
PEREIRA, Ana Martínez. (2006) Manuales de Escritura de los Siglos de Oro. Repertório crítico y analítico de obras 
manuscritas e impressas. Mérida: Editora Regional de Extremadura.
PETRUCCI, Armando. (1995) Writers and Readers in Medieval Italy, Studies in the History of  Written Culture. Yale 
University Press.
SERRÃO, Vítor. (2008) O Fresco Maneirista do Paço Vila de Viçosa (1540-1640). Ed. Museu Biblioteca da Casa 
de Bragança.
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Prosseguindo a sua atividade de divulgação de trabalhos 
de na área do desenho, Estúdio Um apresentou entre Abril 
e Junho exposições de Carolina Teixeira, Carlos Corais e 
Rui Neto. Observando estas exposições torna-se evidente a 
pluralidade atual do desenho, não só como ambição de registar 
uma percepção e conceito sobre a realidade, mas como forma 
de apreender o tempo, a ação e o fluxo de acontecimentos. Em 
alternativa à ideia imediata de que o desenho representa objectos, 
somos levados, nesta série de exposições a ver o desenho como 
expressão de forças em movimento, cada trabalho marcando 
uma forma bem distinta de temporalidade.(1)

Assim, nos esquissos de Carolina Teixeira em “De passagem”, 
o tema da paisagem observada a partir da estrada e da circulação 
em velocidade pelo território constrói um tempo deslizante, 
como o traço ou marca numa parede, resultante de uma fricção 

E1 / Difusão

Paulo Freire de Almeida

EE1#5

57

(1) Ainda que num contexto eventualmente diverso da relação entre desenho e duração, recomenda-se a leitura 
do texto de Francisco Paiva, “Espaço Tempo no Desenho Contemporâneo”, Encontros Estúdio Um, nº1, 
Junho, 2012, p. 11.



casual. As linhas evocativas que formam o desenho são também 
os varrimentos do olhar sobre o território, cuja atenção não 
fixa este ou aquele pormenor, mas acima de tudo, fixa uma 
percepção da paisagem como continuidade em mudança. 

Na exposição “How is it beetween you and me”, de Carlos 
Corais, a expressão é a de um tempo de surpresa e instante, 
do movimento súbito marcando o espaço como impacto e 
choque. Imagens de expressões faciais de espanto, atenção ou 
susto e o gesto teatral. Ou então, sobre a forma mais abstracta 
de cores invadindo a imagem como um clarão de luz. Cada 
desenho interpela como chamamentos que obrigam a um olhar 
expectante. Esta temporalidade é assim marcada pela sucessão 
de instantes que interrompem a fluidez plácida do quotidiano, 
também evocada por um pássaro calmamente observado no 
canto do jardim.

Finalmente, em “Entrelinhas” de Rui Neto, o tempo é 
distendido na escala arqueológica da sedimentação e depósito de 
materiais compondo camadas. O espaço residual arquitectónico 
confunde-se com a geologia do território, formando labirintos 
“intersticiais” à superfície e em profundidade, em imagens 
servidas pela técnica própria do desenho de ilustração de 
arqueologia, um desenho também ao serviço da decantação 
microscópica de matérias e texturas. Esta série de imagens exibe 
o desenho como um esforço da memória contra o esquecimento 
que fundiu construção e natureza no abandono das cidades.

Das diferenças expressivas, processuais e técnicas destas 
três propostas, somos conduzidos a sentir o desenho como 
uma intercepção de tempos específicos na nossa experiência 
quotidiana de percepção e a sentir, portanto, o desenho como 
um tempo intruso que nos subtrai da percepção acomodada.

.
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O escritor americano William Faulkner escreveu: “Uma pai-
sagem conquista-se com as solas dos sapatos, não com as rodas 
de um automóvel”(1). Este é o retrato bucólico do flaneur ro-
mântico e pitoresco desenhado até então. Todavia, a esse retrato 
veio juntar-se uma cultura de excessos na qual se abriram enu-
meras janelas sobre a paisagem.

Tal como o afirmou Alison Smithson, “o carro veio para 
ficar”(2). Adaptam-se os caminhos medievais às rodas do auto-
móvel, desenvolve-se uma infra estrutura arterial no território(3) 
e engendra-se uma nova relação entre o “eu” e a percepção da 
paisagem. O olhar fugaz e desatento prevalece agora a quem 
percorre estes “lugares”(4). Negar a presença do automóvel, é 
negar o flaneur contemporâneo. Se para William Faulkner a 
apreensão da paisagem deve focar-se no conjunto dos sentidos, 
a verdade é que o carro é apenas mais uma janela, onde o olhar 
prevalece. É um espaço móvel que nos transporta de lugar em 
lugar, comprimindo tempo e espaço numa memória desfocada. 
Isola-nos e aproxima-nos destes espaços de transição, denomi-
nados, por Marc Augé, como arquétipos do não-lugar: o espaço 
do viajante(5). Neles, a escala da percepção é alterada pela fuga-
cidade da relação espaço-tempo-informação.

De Passagem

Carolina Teixeira
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Aqui expõe-se a captura da paisagem do espaço do viajante, 
na sua essência fugaz e incompleta - um olhar de passagem. 
Que melhor objecto de representação que a dicotomia entre 
estrada e auto estrada. Ambas são palco para automóvel, ambas 
espaço do viajante contemporâneo português, ambas paisagens 
insignificantes(6)... cujo elo comum entre elas se fica pelo carro. 
A auto estrada fica-se pelo espaço genérico, já a estrada nacio-
nal, como o define Álvaro Domingues, é a corda de roupa onde 
tudo se pendura(7). Ambas compõe paisagens das quais o nosso 
olhar tende a desviar. 
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(1) www.citador.pt/;
(2) SMITHSON, ALISON, “As in Ds: An Eye on the Road”, (Baden, Lard Müller Publishers, 2001, [1ª edição de 1983]);
(3) DOMINGUES, ÁLVARO, “Transgénicos”, in André Tavares & Ivo Oliveira, Arquitectura em Lugares Comuns, 
(Dafne Editora & Daaum, 1ª edição, Porto, 2008), página 27-33;
(4) Citando Marc Augé: “Se um lugar pode definir-se como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode definir-
se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar.” [AUGÉ, MARC, “Não-Lugares: 
introdução à antropologia da sobremodernidade”, (90 graus Editora, Lisboa, 2005), página 67] Atendendo à definição de não-
lugar proposta por Augé, o uso do termo lugar associado ao espaço do viajante torna-se um paradoxo;
(5) AUGÉ, MARC, “Não-Lugares: introdução à antropologia da sobremodernidade”, (90 graus Editora, Lisboa, 2005);
(6) “As paisagens insignificantes existem para os grandes paisagistas; as paisagens raras e notáveis são para os pequenos.” 
[NEVES DA SILVA, PAULO, “Citações e Pensamentos de FRIEDRICH NIETZSCHE”, (CASA DAS LETRAS, 2ª edição, 
Março 2010), página 59];
(7) DOMINGUES, ÁLVARO, “A Rua da Estrada”, (Dafne Editora, 1ª edição, Porto, 2009), página 10.

N101 (2)
 carvão sobre papel, 21 x 30 cm, 2013
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N101 (4)
 carvão sobre papel, 21 x 30 cm, 2013
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N101 (5)
 carvão sobre papel, 21 x 30 cm, 2013
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N101 (6)
 carvão sobre papel, 21 x 30 cm, 2013
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How Is It Between You and Me

Carlos Cruz Corais
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O Melro, 2013
Pastel de óleo sobre papel BFK
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In Transit, 1993
Xilogravura sobre papel japonês

In Transit, 1993
Xilogravura sobre papel japonês



68

S/ título (Igual), caneta sobre papel, 30 x 40 cm
2012

S/ título (Igual), caneta sobre papel, 30 x 40 cm
2012

Sem título, 1993
Zincogravura sobre papel BFK
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In Transit, 1993
Xilogravura sobre papel japonês
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Sem título, 2012
Óleo sobre Polaroid



Entrelinhas

Rui Neto

ENTRELINHAS

entrelinhar 
v. tr.
1. escrever nas entrelinhas.
2. intercalar; falar.
3. comentar.

entrelinha 
s. f.
1. espaço entre duas linhas.
2. o que se escreve nesse espaço.
3. [figurado]  interpretação.
4. sentido implícito.
5. ilação mental. (mais usado no plural.)
6. Peça com que se espaça e alarga a composição tipográfica.
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Sem título, 2012
Tinta sobre papel BFK

Sem título, 2012
Aguarela sobre papel BFK



Entre linhas de caminho de ferro; uma desactivada mais próxima 
do Rio Douro (a já extinta linha do Minho), e uma outra ainda a fun-
cionar, que estando a uma cota mais alta recorta um território afastan-
do-o da cidade, não por uma tangível distância, mas através de uma 
linha de fronteira, que o circunscreve e o coloca fora, “para lá de” 

São como pequenas aldeias, ajuntamentos de casas de acesso úni-
co e esporádico, afastadas entre si,  entre o túnel  de São Bento e o 
Túnel do Seminário II, sem ligação entre elas, que não seja a linha que 
as desprende de uma mesma cidade.

A construções de um outro tempo, adicionaram-se outras clan-
destinas, ilícitas, sem razão ou localização que não a inevitável cir-
cunstância.  Percorremos espaços de transição delimitados pelas vi-
cissitudes de um tecido urbano ‘inconsolidável’. O chão, tal com as 
paredes que nos restringem o gesto e o olhar, é uma soma de retalhos, 
de decisões avulsas e necessidades de um qualquer momento. Longe 
de uma qualquer racionalidade, próximo de um acto de pura violên-
cia. Tal como a estratégia que nos leva a construir, também “o carác-
ter destrutivo parece apenas conhecer um lema: criar espaço; apenas 
uma actividade: esvaziar.” (Walter Benjamin)

Para lá da linha do visível, indagamos na fantasia, numa onírica 
representação de um espaço que não nos pertence e no qual optamos 
por  não permanecer.

74

Entrelinhas #01, Projecção Horizontal, 2013
Grafite sobre papel arches aguarela 300gr, papel acetinado

2x(102,4x36,0cm)
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Entrelinhas #04, 2013
Grafite sobre papel arches aguarela 300gr, papel acetinado

2x(102,4x36,0cm)

Entrelinhas #03, 2013
Grafite sobre papel arches aguarela 300gr, papel acetinado

2x(102,4x36,0cm)
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Entrelinhas #02, Projecção Horizontal, 2013
Grafite sobre papel arches aguarela 300gr, papel acetinado

2x(102,4x36,0cm)

Emílio Remelhe, desenvolve actividade no âmbito das artes plásti-
cas e da literatura. Possui Licenciatura em Artes Plásticas e Mestrado 
em Prática e Teoria do Desenho pela FBAUP. Leciona Ilustração e 
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da Universidade do Porto, o Centro Cultural de Belém, a RTP-Canal 
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meado pela Sociedade Portuguesa de Autores para o Prémio Autores 
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da cidade do Porto.
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Participou nas seguintes exposições, desde 2009: Exposição individu-
al, ‘Desenho de Interstícios Urbanos’, no espaço ASVS, Porto 2009. 
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