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O Nós e os Cadernos é um evento realizado 
anualmente que tem como objectivo 
juntar um conjunto de autores em cujo 
trabalho encontramos uma atenção especial 
dada ao diário gráfico. Estes autores 
reúnem-se, desenham juntos e debatem em 
mesa redonda aspectos relacionados com 
este objecto.

Na segunda edição foi lançada a seguinte 

provocação: "Caneta Fotográfica: Será?"

SOBRE O NÓS E OS CADERNOS
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INTRO
Vereador Rui Pereira
Câmara Municipal de Esposemde

Há cerca de 3 anos atrás, um jovem da freguesia de Fão, professor universitá-

rio e amante dos desenhos em cadernos, propôs a realização em Esposende 

de um Encontro que reunisse um conjunto de pessoas que desenhavam 

naquele suporte.

Confesso que a primeira reação foi de tentar conhecer o seu trabalho, o 

envolvimento, a qualidade visual do que era produzido e o que dali poderia 

resultar de benéfico para o concelho. Desde logo agradou a ideia de ser algo 

inovador e nunca antes feito por estas bandas!

Também o facto de durante aquele fim de semana serem produzidos 

desenhos de vários locais de Esposende foi algo que motivou a avançar 

com a proposta.

O futuro passaria por colocar em suporte de papel, devidamente compilado, 

todo o trabalho dos participantes e desta forma fazer com que os desenhos 

de Esposende fossem vistos noutros locais do país e até estrangeiro, uma 

vez que a comunidade é alargada. Avançamos com a primeira edição, e de-

pois com a segunda… em boa hora o fizemos!

Agradeço ao Tiago Cruz, um apaixonado pelos desenhos, pelo concelho de 

Esposende e principalmente por Fão, o arrojo, a determinação e a capacidade 

de organizar e fazer muito com pouco!

A si e aos participantes nas edições realizadas, o nosso muito obrigado pela 

participação e pelos belos desenhos de locais, figuras e pormenores deste 

privilégio da natureza que é Esposende!
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Numa tarde de Agosto, em 2010, sentei-me na ponte de São Gonçalo, em 

Amarante, para desenhar o convento. Imerso no desenho, enquanto distri-

buia a minha atenção entre o edifício e aquilo que colocava no papel, ouvi 

uma voz que se destacou no burburinho das pessoas que iam passando. Uma 

rapariga comentava com as amigas: “Caneta fotográfica!! Já viste?! Vou ser eu 

a inventar!!”. Sem interromper o desenho que estava a fazer, deixei que o co-

mentário fosse, assim como as formas do convento, algo que passou pelo fil-

tro da minha percepção e acabou no papel.

Mais tarde, reflectindo sobre o que tinha acontecido, em particular sobre a 

pertinência do comentário, penso que aquilo que me levou a registar a fra-

se no caderno foi aquilo que a mesma sugere. Será a caneta, fotográfica? A 

metáfora fará sentido? Será o material riscante uma espécie de máquina fo-

tográfica que regista uma determinada realidade? O que aproxima e afasta o 

desenho e a fotografia? Como é que nós (desenhadores) e as pessoas que nos 

rodeiam percepcionam esta actividade do desenho de observação?

Quer no desenhar, quer no fotografar, está uma intenção de representar uma 

realidade. Embora nem sempre o autor esteja consciente desta sutileza en-

tre o real que está lá e uma realidade, percepcionada e construída. Fotografia 

e desenho, produtos do fotografar e do desenhar, resultam numa represen-

tação convencional (Gombrich cit. Aumont, 2005) pois emergem através de 

um processo onde se colocam em prática de um conjunto de códigos e con-

venções. Desconstruir esta prática leva-nos a um longo processo de escolhas 

que acontecem antes, durante e depois do acto de registo.

CANETA FOTOGRÁFICA
Tiago Cruz
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Antes de desenhar o Convento de São Gonçalo escolhi, em primeiro lugar, um 

momento, um ponto de vista, uma parte do edifício, um lugar onde me sen-

tar, o caderno, o material riscante, entre outros. Entretanto, enquanto de-

senhava, fiz escolhas ao nível da composição, da linha, dos elementos que 

passam e ficam de fora, da cor, etc. Posteriormente, surge uma nova série de 

escolhas ao rever o desenho em casa. Novas aplicações de cor, manipulação 

de um ou outro elemento, acrescentar algumas sombras, pessoas, configura-

ções para a digitalização, formatos, entre outras. Estas escolhas levam à pro-

dução de uma imagem que é, em rigor, não uma representação daquilo que 

percepciono, mas de uma imagem mental desse referente (Eco cit. Gubern, 

2007). Questionar estas escolhas, culturalmente programadas, leva-nos a 

uma cultura individual e colectiva, a discursos semióticos que nos moldam 

enquanto sujeitos e que nos fazem percepcionar o real de um forma particu-

lar. (Leeuwen, 2005) Consequentemente, o registo passa a ser a expressão de 

um ponto de vista individual de um autor.

Ao nível da fotografia, temos igualmente uma série de escolhas. Um fotógrafo 

empenhado na tarefa de fotografar o convento facilmente entraria num pro-

cesso que poderia começar, por exemplo, por uma deslocação ao local, em 

vários momentos ao longo do dia, para estudar a forma como a luz incide so-

bre o edifício. Poderia escolher também o ponto de vista, que câmera e que 

lente usar, com que configuração em termos de abertura de diafragma e ve-

locidade de obturador, profundidade de campo, o momento do dia com mais 

ou menos gente, entre outras. Tudo isto antes do acto fotográfico propria-

mente dito, do clique no botão que vai desencadear o processo de registo na 

película, no contexto analógico, ou na execução de um algoritmo, no contex-

to digital. Por outro lado, depois do clique, o fotografo envolve-se novamen-

te num imenso processo de escolhas relacionadas com a pós-produção da 

imagem. Embora seja um processo diferente no contexto analógico e digital, 
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encontramos, em ambos, uma intensa manipulação da imagem. Contraste, 

cor, reenquadramento, formato, grão, entre outras.

São inúmeros os aspectos que parecem aproximar a fotografia do desenho. 

Se pensarmos na representação em si, na imagem e no processo que a cria, 

chegamos a um sujeito. Alguém envolvido com uma série de códigos e con-

venções semióticas que enformam a sua percepção, que produz e lê a ima-

gem. Falar sobre a relação entre um media e outro implica falar sobre aquilo 

que os une, sobre a representação visual. Algo que substitui o referente, uma 

interpretação, que se desenvolve numa complexa interacção entre o sujeito 

que percepciona, a sua cultura individual e colectiva, o referente e o contex-

to. Por outro lado, ao nível da recepção da representação, lemos as imagens, 

igualmente, inseridas (e inseridos) numa complexa teia de elementos. A atri-

buição de significado à imagem, a sua interpretação, envolve não só a re-

presentação em si e o contexto onde se apresenta, como também a cultura 

individual do sujeito que a percepciona. Segundo Sturken e Cartwright, “… os 

significados são produzidos através de um complexo processo de negociação 

que constitui os processos e as práticas sociais através dos quais produzimos 

e interpretamos as imagens. No processo de construção, interpretação e uso 

das imagens, os significados alteram-se.” (2009:49)

Porém, identifico dois aspectos particulares, intimamente relacionados, que 

afastam o desenho da fotografia. Por um lado a questão indicial da fotogra-

fia analógica e por outro o acto fotográfico. As escolhas ao nível da pré e pós 

produção parecem ser bastante semelhantes. No entanto, ao nível da produ-

ção em si, os processos separam-se. A fotografia (analógica) é, em primei-

ra instância, um signo indicial, no sentido peirciano do termo. Está em causa 

a marca que a luz deixa numa superfície sensível à mesma -a película-, um 

índice. Processo este inerente ao acto fotográfico em si, aquando do clique 

do botão. Philippe Dubois identifica esta característica como algo extrema-

mente particular à imagem fotográfica, que a  diferencia dos outros modos de 
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representação e que provoca "um sentimento de realidade incontornável, de 

que não nos desembaraçamos apesar da consciência de todos os códigos que 

estão em jogo e que participam na sua elaboração." (1992: 20) O momento de 

produção de um desenho no diário gráfico não envolve uma relação indicial 

entre o registo no papel e o referente. Embora haja uma relação indicial entre 

o traço e o gesto que o originou. Estamos perante um processo de interpreta-

ção do referente que origina uma imagem mental que irá ser transposta para 

um desenho. Ao contrário daquilo que acontece com a máquina fotográfica, a 

resolução deste processo não se dá numa fracção de segundo. Neste aspecto, 

a fotografia digital parece partilhar mais semelhanças com o desenho com-

parativamente ao processo analógico ao retirar a indicialidade da equação. 

Deixamos de ter uma superfície sensível que vai ficar marcada pela incidên-

cia da luz e passamos a ter um sensor que cria uma imagem digital a partir de 

uma interpretação algorítmica, uma imagem de síntese.

Apesar disto, nós (desenhadores) assumimos de forma muito imediata que 

desenhar é diferente de fotografar. Normalmente, neste contexto, surge um 

discurso que opõe as duas formas de expressão. Um discurso que fala sobre 

o grau de imersão, sobre a memória que fica, sobre a intensidade com que 

se experiencia o local, sobre a relação com o meio envolvente, entre outros. 

Apesar de concordar, sinto que há mais coisas que os aproximam comparati-

vamente à quantidade de coisas que os afastam. E penso que isto prende-se 

com o tipo de fotografia e o tipo de desenho de que estamos a falar.

Em 2011 publiquei um conjunto de desenhos e um pequeno texto partindo 

deste conceito de “Caneta Fotográfica” (Cruz, 2011:21). Escrevi que a relação 

que mantenho com o desenho é ligeiramente diferente daquela que as pes-

soas em geral mantêm com a fotografia. Falei sobre uma sociedade meca-

nizada e automatizada em que o sujeito não tem tempo para experienciar o 

local e fotografa-o para mais tarde recordar.
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Faltou explorar o que há depois, efectivamente, para recordar. Penso que seja 

muito pouco… O desenho obriga a uma atitude diferente, a um tempo de ob-

servação e registo, a colocar a atenção no referente com um nível de concen-

tração mais elevado. Talvez por isso o processo de imersão seja mais intenso e, 

como consequência, um profundo registo na memória do seu autor. Mas estará 

esta memória relacionada com o media em si? 

A quantidade e qualidade da atenção que colocamos no processo de produ-

ção da imagem parece ser aquilo que realmente contribui para a intensidade 

desta memória. O fotógrafo que pretende fotografar um determinado local e 

desloca-se ao mesmo várias vezes ao longo do dia para perceber a qualida-

de da luz, as dinâmicas das movimentações, que dedica tempo à escolha do 

ponto de vista que melhor se adequa aquilo que pretende comunicar, qual a 

lente que vai usar, com que profundidade de campo, etc., vai certamente ex-

perienciar um nível de imersão bastante elevado no processo de produção 

da imagem. Mais tarde, ao rever essa imagem, irá reviver essa experiência de 

forma semelhante à que temos, muitas vezes, ao observar um desenho feito 

há muito tempo atrás.

Assim, falar sobre fotografia e desenho implica esclarecer que tipo de foto-

grafia e que tipo de desenho está em causa. O desenho, por muito point and 

shot que seja, obriga sempre a um momento de pausa mais extenso que uma 

fotografia do mesmo género, ao nível da sua produção. Há desenhadores 

que gostam de passar muito pouco tempo em cada desenho. Mas por mui-

to curto que seja, é sempre necessário o tempo para olhar e decidir a marca 

que fica no papel, negociar o que fica no desenho e o que fica de fora, o tem-

po necessário para material riscante atuar sobre a superfície. Na fotografia, 

como já foi referido, há igualmente todo um processo de escolhas anteriores 

e posteriores ao acto fotográfico em si. No entanto, numa abordagem mais 

point and shot, há uma série de escolhas que já estão previamente resolvidas. 
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Geralmente resta apenas acertar o ponto de vista para imediatamente pas-

sarmos ao acto fotográfico.

Reparem que a impressão que fica na memória e a qualidade da experiência 

está mais relacionada com a quantidade e qualidade da atenção que coloca-

mos no referente, e respectiva representação, e não tanto no media em si.

Ainda assim estou a falar apenas num lado da moeda. Isto é, o que aproxima e 

afasta o desenho e a fotografia, ao nível da produção da imagem. Será igual-

mente importante pensar no que os afasta e aproxima ao nível da receção, ao 

nível da percepção da atividade e recepção da imagem, do seu produto. 

O público atraído para o processo de desenhar acaba envolvido com o que se 

passa nas páginas do caderno (ou vice-versa). Vários autores estão bastante 

conscientes deste processo e chegam mesmo a fazer uso dele com interes-

ses particulares. Manuel João Ramos, por exemplo, sublinha este ingredien-

te como parte da sua actividade quando refere que "Viajar como desenhador 

não é essencialmente diferente de viajar como antropólogo. De um modo ou 

de outro, olho, interpreto, questiono e desperto curiosidade." (2010:29) Por 

outro lado, o que se passa no óculo da câmera fotográfica parece não inte-

ressar ao transeunte. Se estivesse a fotografar o convento, em vez de de-

senhar, certamente que não teria ninguém ao meu lado para assistir ao 

processo de enquadramento, focagem, etc. No entanto, é extremamente co-

mum as pessoas assistirem ao acto de desenhar com algum fascínio. Talvez 

a questão do imediatismo seja aqui importante. O diário gráfico sugere um 

processo (esquisso, esboço) que não é imediato no sentido em que não há 

um sujeito que apenas prime um botão de um aparelho. Embora este dis-

curso, relacionado com a tecnologia, de que somos alguém que opera uma 

máquina que, por sua vez, cria/faz alguma coisa, seja facilmente abalável. O 

desenhar envolve a descodificação e codificação do referente por parte do 

sujeito e não do aparelho. Por oposição, o acto fotográfico acontece numa 
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fracção de segundo e sugere a ausência deste processo ou a sua existência 

fechada, não acessível, programado no próprio aparelho. (Flusser, 1998)

Por fim, outro aspecto que vale a pena sublinhar nesta exploração sobre o 

desenho e a fotografia passa pela questão da objectividade, autenticida-

de e valor de verdade. Qual o mais objectivo? Mais autentico? Mais verdadei-

ro? Leeuwen (2005), refere que a verdade, objectividade e autenticidade não 

são valores que se encontram no media em si mas sim algo transportado pelo 

leitor/produtor para a imagem. Houve tempos em que a fotografia era mais 

verdadeira e objectiva que um desenho. Este, por sua vez, estava mais pró-

ximo da fantasia e falsas interpretações de um autor em contraste com a fo-

tografia, uma imagem técnica produzida por aparelhos, que nascia do texto 

científico apresentando-se como uma forma de representação verdadeira e 

objectiva da realidade. No entanto, Flusser sublinha que esta objectividade é 

ilusória pois estas imagens técnicas são tão simbólicas quanto o são todas as 

imagens. (1998:33-34)

Comparando a fotografia a cores com a fotografia a preto e branco, hoje, per-

cebemos que a imagem a cores é tida como uma imagem mais verdadeira e 

autêntica da realidade, por oposição à imagem a preto e branco. No entanto, 

nem sempre foi assim. Inicialmente, a fotografia a cores era tida como fanta-

siosa, demasiado real e, como tal, a fotografia a preto e branco era tida como 

uma representação mais real, objectiva e autêntica da realidade. (Sturken e 

Cartwright, 2009)

Hoje, abalado o mito da ciência enquanto algo objectivo e verdadeiro, sendo 

a máquina fotográfica um dos seus produtos, percebe-se que o que está em 

causa é a representação de um ponto de vista, carregado com um conjunto 

de códigos e convenções sociais, transformado em algo individual e particu-

lar a um determinado indivíduo. Quer a fotografia, quer o desenho, através da 

manipulação de códigos (sociais, políticos, económicos, pictóricos, entre ou-

tros) poderão, no final, produzir imagens que são mais ou menos autênticas, 
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objectivas e verdadeiras. Este valor de verdade (Leeuwen, 2005), algo trans-

portado pelo sujeito para o processo de produção e leitura da imagem, é per-

cepcionado com maior ou menor grau, não devido ao media em si (embora 

possa ser influenciado pelo mesmo), mas por causa de um conjunto imenso 

de factores externos. Penso no valor de uma fotografia calcada e rasgada que 

encontro no chão e na mesma imagem colocada na parede de um museu ou 

galeria de arte. Penso numa fotografia abstracta e numa ilustração científica. 

Penso nos desenho do Eduardo Salavisa que acompanham as notícias do jornal 

Público, no projecto Herbarium de Joan Fontcuberta, na primeira temporada 

da série American Vandal de Dan Perrault e Tony Yacenda.  
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0. Vira o disco e toca o mesmo

O título deste texto é um παλίμψηστον. E esta sua primeira frase também. 

Nela, eu tinha inicialmente escrito a palavra “palimpsesto” mas depois sobre-

pus-lhe os caracteres do termo grego que a originou. Na actual era digital (e 

de sobreabundância de suportes de escrita), a amplitude semântica do termo 

não pode já ater-se ao seu significado e escopo original: o de “raspar” (ψησ) 

com um instrumento de marfim as palavras escritas sobre um pergaminho ou 

velum para, “de novo” (παλίμ), o reaproveitar. Mas, tal como é possível recor-

rer ao varrimento por luz ultra-violeta de um manuscrito antigo para decifrar 

um texto anterior àquele que é visível a olho nu, seguramente que a análi-

se algorítmica das sequências de zeros e uns que compõem o processamento 

computorizado de um texto pode, se o quisermos, revelar – dependendo da 

capacidade memorial do processador ou da extensão dos poderes perscruta-

dores do detentor da propriedade do software de escrita – qualquer sequên-

cia de delete-copy-paste que a acção de escrita num ficheiro electrónico 

pressupõe. No caso presente, “raspei” uma palavra portuguesa, moderna, 

escrita em carateres latinos, e substituí-a “de novo” (ad novum) pela originá-

ria palavra arcaica escrita em grego antigo.

Em consequência, criei um fugaz escândalo lógico, na medida em que se 

considerarmos que a transformação etimológica que tece a história de um 

vocábulo passado de boca em boca e de traço em traço, e apropriado de lín-

gua em língua, tem uma natureza palimpsêstica (ou, deleuzianamente fa-

lando, a cada nova elocução o sentido anterior de um termo é “raspado” e 

“renovado”), e a substituição, numa determinada circunstância (por exemplo, 

O OLHO CRONOGRÁFICO
Manuel João Ramos
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no écrã do computador onde escrevo estas linhas), de um termo “novo” por 

um termo “antigo”, e de um significado derivado por um significado origi-

nal, inverte em certa medida o processo palimpsêstico. Para melhor entender 

o que pretendo dizer, imagine-se um escriba monástico do séc. Xii raspando 

num pergaminho um texto do séc. Xi para nele inscrever um texto do séc. X. 

O paradoxo é, bem sei, apenas aparente mas com ele pretendo lembrar que as 

relações temporais com que se entretece o sentido e a grafia não são absolu-

tamente lineares.

No lugar do título que encima este texto constava inicialmente um outro, ins-

pirado numa expressão muito popularizada, há 30 anos, nas versões portu-

guesas de uma notória campanha publicitária da não menos notória e hoje 

defunta empresa de material fotográfico Kodak: “Para mais tarde recordar”. 

O subtítulo, de que decidi entretanto prescindir, remetia mais directamen-

te para a temática deste ensaio: “Desenhar na era digital”. Ao optar pelo novo 

título, “O olho cronográfico”, e ao deslocar para este primeiro parágrafo (para 

a frase anterior, mesmo) as palavras do subtítulo, espero tornar mais óbvia a 

intenção de integrar o texto que se segue no tema geral do IIº Encontro Nós 

e os Cadernos, que decorreu em Esposende, de 28 a 30 de Julho de 2017 (A 

Caneta Fotográfica), explorando ainda assim alguns misteriosos contornos da 

actividade gráfica na sua relação com o fluir temporal.

1. O filho é pai da mãe

Tendo iniciado este ensaio com uma provocação, reinicio-o com uma bre-

ve confissão, forma desajeitada de introduzir o assunto que me proponho 

aqui detalhar: surpreendi-me certa vez ao confrontar-me com a manifes-

ta estupefação de um amigo, aderente assumido à fé católica e tudo menos 

ignorante da profundidade doutrinal e histórica desta peculiar forma de fide-

lização eclesiástica da religião cristã, quando lhe comentei, en passant, du-

rante um almoço de amigos que decorria na esplanada de um restaurante na 
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zona ribeirinha de Lisboa, que o dogma doutrinal que estabelece a concep-

ção imaculada de Maria, mãe de Jesus Cristo, é relativamente tardio. De facto, 

foi apenas em 1854 que o então Papa Pio iX, o estabeleceu, no corpo do texto 

da bula Inefabillis Deus. Que a doutrina é muito mais antiga, atestam-no por 

um lado a exegética mariológica, o enraizamento das festividades marianas 

nos calendários eclesiásticos oriental e ocidental, e sobretudo a controvér-

sia secular que se acendeu quando Bernard de Clairvaux (Epist.174) condenou 

a celebração em Lyon e, desconhecendo que ela era há muito aceite pelas 

Igrejas orientais, a declarou estranha à fé cristã. Esta condenação, e a subse-

quente reacção anglo-normanda (porque a festa era praticada também nas 

ilhas britânicas), foram o ponto de partida para complexos debates teológicos 

na Europa Medieval sobre a inexpugnabilidade do milagre da concepção sem 

mácula de Maria e do momento da sua santificação (em espírito ou em car-

ne), já que da excepcionalidade da concepção da Mãe dependia a universa-

lidade da redenção trazida pelo Filho. O fervor popular pela celebração, com 

o suporte da argumentação racionalista de Duns Scotus, levaram ao repúdio 

progressivo das interrogações críticas de Bernard de Clairvaux, Bonaventura, 

Albertus Magnus e Tomás de Aquino (Holweck, 1910: 678-9).

O surpreendente assombro deste amigo não se resumia à descoberta de que 

o referido dogma tinha sido formalizado numa data tão recente da histó-

ria da Igreja Católica. Ele sabia, naturalmente – até porque foi educado num 

colégio inglês e cedo confrontado com as divergências entre o catolicismo e 

as variadas denominações protestantes – que católicos acolhem, enquan-

to que os protestantes rejeitam, a crença na verdade milagrosa da concepção 

sem mancha ou nódoa. Mas a causa maior da sua surpresa, que estimo eu ser 

comum a uma parte substancial do número daqueles que aderem, mais por 

tradição social que por opção deliberada, à fé propagada pela Igreja Católica, 

foi descobrir que o milagre e o dogma respeitam não à concepção imacula-

da de Jesus por Maria, mas dela própria, pela sua mãe e pela vontade de Deus 
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(ou por decisão das autoridades que reclamam interpretar as suas palavras e 

actos). É a sua concepção (ou “conceição”) que o Catolicismo celebra no dia 8 

de Dezembro, e o protelar por muitos séculos da formalização do dogma que 

a estabelece evidencia a dificuldade de ultrapassar as muitas dúvidas que so-

bre ela pairaram. Hoje ainda, fiéis mediamente esclarecidos se surpreendem 

com o enunciado, como me mostrou a reacção do supradito amigo.

Um dos autores, e talvez o mais importante entre todos, para quem o milagre 

da concepção imaculada da mãe que concebeu sem a mancha do pecado ori-

ginal que é a cópula sexual suscitava fundadas dúvidas foi, como referi atrás, 

Tomás de Aquino, na Summa Theologica. A lógica subjacente – matéria que 

preocupava sumamente aquele Pai da Igreja – é com efeito de custosa acei-

tação. Que Deus concebesse o seu Filho sem sombra de pecado era uma de-

corrência perfeitamente admissível – pelo menos no contexto de uma Igreja 

que tinha já há muito ultrapassado os traumas de Niceia e das heresias nes-

torianas e arianas - ; mas que a Sua mãe também tivesse sido concebida sem 

pecado, matéria sobre a qual as fontes bíblicas eram silenciosas, esse pare-

cia-lhe um passo difícil de tomar. É bem verdade que a Vulgata Latina de São 

Jerónimo, que reporta que Maria, grávida, se encontrava em estado de gra-

tia plena (Lucas, 1:28)[1], parecia ser uma porta possível por onde a interpre-

tação analítica poderia penetrar a profissão de fé. Mas preocupava-o a falta 

de prova histórica indubitável e a debilidade de um argumento que procu-

rava, no fundo, defender com uma chave suplementar, na geração anterior, 

para prevenir qualquer eventual suspeita de que a humanidade de Cristo se 

encontrava manchada pelo pecado original, o que estabeleceria a sua subal-

ternidade face às duas outras pessoas da Trindade. Isentando-se Maria, pôr-

-se-ia em causa a universalidade do projecto redentor. Assim, para Tomás de 

Aquino, Maria nasceu sem pecado porque a sua carne assim foi animada, mas 

foi concebida com ele, como todos os descendentes de Adão (Summa Theol., 

3a, qu. 27, art. 2).
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Sobretudo, a Tomás de Aquino incomodava que esta matéria, e as ambigui-

dades que ela suscitava, pudesse intervir negativamente no que lhe parecia 

ser a limpidez elêntica com que se devia revestir o cerne da metafísica cris-

tológica, que afirma a unicidade do Filho e a irreversibilidade da redenção que 

Ele incarnou. A inexorabilidade da passagem do tempo linear devia ser de-

monstrada dentro dos limites lógicos da omnipotência de Deus, já que Este, 

tendo tornado possível que Maria se tivesse mantido virgem após a concep-

ção de Jesus (Summa Theol., 3a, qu. 35: art. 6), não fez com que, tendo uma 

vez concebido, ela deixasse de o ter feito. Por outro lado, uma concepção 

imaculada, ante anima, de Maria arriscaria uma insuportável reversão do pe-

cado original, dado que suporia, por absurdo, a concepção virgem da sua mãe 

Ana e de todas as suas ascendentes até Eva. A irreversibilidade é uma pedra 

basilar da composição do tempo na perspectiva cristã, e o perigo imanen-

te a uma insistência excessiva na concepção imaculada de Maria arriscava-se 

a levantar o véu sumamente incómodo de uma mesmo que tímida e apenas 

insinuada deificação da Mãe e, mais perigosamente ainda, um indicio de que a 

reversibilidade temporal era possível (e, como se disse, a redenção revertível).

Diria o leitor – se eu o deixasse, por milagre ou por passe de prestidigitação, 

de todo intervir no curso do meu texto – que tergiverso. Que têm, com efei-

to, obsoletas elucubrações teológicas sobre os enigmas geracionais de Maria 

e de Jesus que ver com a prática e contemporânea actividade gráfica na era 

digital? Para além de me oferecer satisfazer um gosto leviano pela mise en 

perspective, admito que seja difícil escrutinar o caminho que orienta o curso 

do meu argumento. Poderia alvitrar cinicamente que, ao percorrer as para-

gens ínvias da palavra sagrada, deixo os dedos percorrer livremente o teclado 

como um desenhador que se entretém a traçar rabiscos em busca de forma e 

conteúdo discerníveis. Na realidade, com esta introdução perambulante pre-

tendo não mais que vincar a importância que o dogma da linearidade tem nas 
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concepções (no pun intended) culturais, ocidentais e cristãs, do tempo, ser-

vindo assim um passo inicialmente desagregador. 

2. Um cavalo é um cavalo é um cavalo

É inevitável admitir que as consequências históricas da tese tomística foram 

avassaladoras, tanto quanto o seu intuito era redutor. É-nos hoje com efei-

to quase impossível fugir do imenso espartilho que a noção de um tempo es-

tritamente linear pressupõe, por mais que lhe vangloriemos as virtudes. Para 

que possamos confrontar, num breve ápice, as nossas limitações concep-

tuais, vejamos o que acontece na perspectiva filosófica e cultural que pres-

supõe a religião hindu: Vishnu, o Deus que cria sonhando o universo, tem, ao 

inverso do Deus cristão, a capacidade de fazer com o que aconteceu desa-

conteça, de reabsorver em si toda a sua criação num processo só aparente-

mente destruidor, e assim fazer com que o universo criado e destruído volte a 

ser criado, num eterno movimento cíclico de expansão e retracção em que as 

dimensões do tempo vertido e invertido ganham qualidades ontológicas para 

nós insuspeitas. Presos às correntes do sentido único que os nossos antepas-

sados criaram, é-nos difícil ver como ideias diversas das nossas possam pas-

sar de credulidades pré-científicas eivadas de confusão mental. Gostaria, no 

entanto, de apelar à generosa disponibilidade mental do leitor para admitir, 

pelo menos no curto momento que constitui a leitura deste texto, que o tem-

po percebido pode adquirir uma maior fluidez que aquela que as nossas cren-

ças na linearidade temporal permitem validar.

Tomemos como caso de estudo a produção gráfica por meio do caderno onde 

se vertem imagens evocativas de momentos e espaços observados, onde a 

preocupação da arte final cede claramente à vertigem da obra em curso. O 

objectivo das reflexões que se seguem é identificar, obscurecido pela nos-

sa peneira de crenças na linearidade temporal e na literalidade semântica, o 

carácter cíclico, ambíguo e reversível dessa produção. Num texto escrito em 
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parceria com a antropóloga brasileira Aina Azevedo, sugerimos que o dese-

nho, pelo menos na sua fugaz condição de esboço, esquiço ou rabisco, res-

peita menos às artes visuais de função reprodutiva que ao acto de escrita 

– ou, dito de outro modo, a escrita cursiva é, antes de mais, desenho espe-

cializado e, nessa medida e nessa fase, nada distingue uma letra de um dese-

nho (Azevedo, Ramos, 2016: 146). Comungam assim, letra escrita e desenho 

traçado, do mesmo apelo à imaginação como fonte produtiva e comunicati-

va, e a um símil apego à sequencialidade mental, que resultam num efecti-

vo distanciamento face ao objecto e tornam improvável, em consequência, 

reclamarem-se prova de objectividade e instrumento de reproductibilida-

de da realidade material. O traço – ou, como o antropólogo Tim Ingold gos-

ta de sublinhar, a impressão física que materializa o gesto (2007, 2015) – é, 

mais que produto agencial de uma mente confinada às estruturas cerebrais, 

sua simultânea extensão corporizada e locus faciendi dos próprios processos 

cognitivos. Se adoptarmos uma visão próxima da filosofia da mente proposta 

por Lambros Malafouris (2013: 60), que advoga que a “mente corporizada” é o 

efeito de uma interpenetração constitutiva entre a cognição e a cultura ma-

terial, ou da condicente noção de Andy Clark de que a mente “é um órgão fu-

rado (leaky) escapando-se recorrentemente do seu confinamento ‘natural’ e 

misturando-se sem vergonha com o corpo e com o mundo” (Clark, 1997: 53), 

entendemos melhor a natureza embrenhada do jogo multi-dimensional em 

que interagem percepções do lugar, estimulações do nervo óptico, intelec-

ção do espaço, recomposição memorial, activação dos músculos e tendões, 

controlo de objectos, fluidez gestual, re-verificação ocular, reimpressão ima-

gética e reforço memorial por espelhamento entre a realidade percebida e a 

crescente acumulação de gestos traçados.

O desenho, seja-me permitida uma imagem poética, é música visual, cuja 

materialidade congela o tempo e aplana o espaço. Estimulação externa de 

imagens mentais, significante que roça apenas o significado sem chegar a 
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produzir signo, faz aí fronteira com a escrita – fronteira fluída e, como bem 

sabemos, facilmente atravessável. Antes mesmo de poder ou querer via-

jar até ao olhar (à fruição e à interpretação) dos outros, cumpre já no diálo-

go com a mente-olho-mão que o cria o seu maior desígnio: o de subverter a 

normal ordem temporal. Há que procurar explanar minimamente este apa-

rente salto lógico, não perca o autor destas palavras o seu leitor, por enfado 

e desespero. Temos o hábito de considerar que a imagem desenhada – par-

ticularmente aquela que se tece a partir da observação – projecta num de-

terminado suporte, de forma directa e imediata, uma realidade física, e 

preocupa-nos pouco o que se passa entre o que o olho que vê, o cérebro que 

interpreta e a mão que executa. É certo que admitimos sem dificuldade a in-

terferência de estados de alma momentâneos (ou duradouros) e de condições 

afectivas “não racionais” no processo de execução do desenho e aceitamos 

pacificamente que a própria realidade física (a vastidão de um lago gelado 

numa manhã fria e ventosa de inverno, por exemplo) pode até condicionar ou 

amplificar um estado de alma; por outra parte, justificamos com desenvoltu-

ra a preferência por certo tipo, contra um outo, de representação da realidade 

observada pelas opções individuais de estilo, pela destreza do desenhador, e 

pelo habitus cultural que o envolve (Bourdieu, 2000: 272). Mas fora estas pla-

titudes, sabemos muito pouco do que se passa, em termos cognitivos, du-

rante o processo de desenho.

O complexo processo mental que é acometido ao acto de desenhar não é um 

intento de reprodução ou sequer de representação do real. Um desenho não 

reproduz nem representa. Somos nós, entes palradores, que gostamos de in-

terpretar assim as coisas – para poder falar delas. Mas, precisamente, o de-

senho não fala, não significa, não reproduz, e não compreende. Note-se que 

quando aqui me refiro, genericamente, ao “desenho" não estou a falar de um 

resultado material que eu possa separar do acto da sua concepção e dos seus 

rastos na memória mental – desenho é isso tudo, à vez, sem “representar”. O 
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desenho de um “cavalo” sobre uma folha de papel não representa um cavalo, 

no sentido linguístico (ou teatral) do termo – o “cavalo” é o nome que pode-

mos, ao querer interpretar, dar a um conjunto de traços que constituem o su-

porte exterior de um processamento mental multidimensional. O desenho (o 

desenhar) não floresce de modo unívoco e não termina o seu curso no papel: 

estimulada pelo olhar o mundo, a mente que com a mão risca é através do 

desenho que vê impressa. Novas experiências sensoriais são assim incons-

cientemente assimiladas, e as memórias retrabalhadas e reorganizadas numa 

dança cíclica entre o cérebro, o gesto e a visão – alternando o olhar em vol-

ta (gazing) com o olhar focado no traço a curta distância. É exactamente esta 

natureza cíclica e multidimensional do desenho que atesta a sua faculdade de 

subversão da ordem temporal linear. O desenho não é redutível ao acto me-

cânico de uma máquina robótica que, após cuidada programação (linguística): 

1) “olha” para cavalo, 2) selecciona técnica de representação gráfica, 3) dese-

nha “cavalo”. O papel que usamos pode até ser uma tábua rasa, mas a nossa 

mente não. O desenho (simultaneamente acto e objecto) é como uma porta 

giratória entre o mundo e a nossa mente, por onde revolvem o novo e o ve-

lho, o passado e o futuro, o lembrado e o esquecido.

3. Je suis un autre

Quando o desenhador desenha, fá-lo primariamente para si próprio – por-

que desenhar é um acto de conhecimento individual. Mas não há que tomar 

como questão meramente subsidiária que o desenhador desenhe também 

para os outros – porque partilhar o objecto “desenho” é um acto comunica-

cional – e que o seu desenhar não seja na realidade “seu” mas “nosso”. Não é 

aqui o lugar para proceder a uma leitura crítica da história das ideologias euro-

-americanas que, desde o séc. XVi, alimentaram e amplificaram em excesso 

o valor do indivíduo criador (o artista), e fabricaram as poderosas noções de 

“autoria” e “originalidade” em promíscua parceria com as forças mercantis 
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e financeiras. No entanto, sem este breve alerta sobre o carácter ilusório da 

centralidade do artista como autor original no “grande esquema das coisas” 

teríamos dificuldade em entender o ascendente do colectivo sobre a cognição 

individual, e consequentemente a evidência de que cada desenhador repete, 

revive, refaz, retoma e actualiza, no movimento particular dos seus gestos, e 

no jogo de recomposição mental do seu “olhar o mundo”, os gestos e os es-

quemas próprios da história e da cultura da sociedade que o produz.

É certo que a memória individual não se partilha senão parcial e fragmenta-

riamente, e que o desenho é um importante fator da unicidade das memó-

rias eternamente confinadas às circunvalações cerebrais do desenhador (vive 

e morre nele: Ramos, 2018: 56). Podemos até chegar a afirmar que o objecto 

material “desenho” é, no processo de reorganização memorial do desenha-

dor, um “resto”, uma excrescência descartável, um subproduto do desenho 

mental cuja partilha pouco oferece a quem, outro, o vê. Mas secundarizar a 

dimensão colectiva da produção, e da recepção, de um desenho individual é 

equivalente a imaginar um unicórnio esquecendo que, corno à parte, ele é um 

“cavalo”. Aceite a hipótese de trabalho de que a mente humana é eminente-

mente social e de que há risco de absurdidade no proceder atomisticamente, 

concentrando-nos prioritariamente na actividade cognitiva individual e pro-

telando a compreensão da sua natureza colectiva, remetida ao estatuto de 

elemento subsidiário e externo (Hutchins, 1995: 364-6), encontramo-nos em 

melhor situação para valorizar o vector temporal do acto de desenhar. A um 

modelo teimosamente sincrónico de análise das coisas sociais, a que muito 

frequentemente antropólogos e sociólogos aderem, ou a um modelo estri-

tamente diacrónico (unilinear, entenda-se), Edmund Leach (1971) contrapôs 

uma visão da relação da sociedade com o tempo que procura incorporar mais 

abrangentemente concepções lineares, cíclicas e alternadas (1971: 131). O efei-

to acumulado de uma tal perspectivação permite avançar uma via de análise 

que poderíamos designar como multicrónica. É, julgo, aquela que nos convém 
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para melhor percorrer os feixes de relações que o desenhador estabelece 

com a sua (“nossa”) criação: um desenho, tendo acontecido, não pode desa-

contecer; mas ele não é, vimos, o fim de um processo linear; fabrica-se por 

alternância do olhar e do gesto com o referente, o objecto material e a ima-

gem mental; reorganiza de forma cíclica uma memória passada; e, ao reto-

mar, de novo, os gestos e os traços dos desenhos que o precederam, assume 

uma natureza palimpsêstica.

Temos então que o intergrafismo – as diversas modalidades de referenciação 

e re-ocorrência de traços, enquadramentos, texturas e motivos que ligam um 

desenho a todos os outros desenhos produzidos, e produzir, num determi-

nado contexto histórico e cultural (Azevedo, Ramos, 2016: 144) - e a resposta 

estética do observador ao desenho são dois importantes pilares da partillha 

colectiva de memórias e imaginações, na qual se dissolve a centralidade do 

desenhador, se distorce, como numa “dobra” deleuziana, a linearidade tem-

poral, e explode a literalidade do sentido do desenho.

Tomemos agora um curioso exemplo, que nos remete – Finalmente!, qua-

se ouço dizer ao leitor – para o tópico anunciado no extinto subtítulo des-

te ensaio – “desenhar na era digital”. Em 2016, a Google, uma plataforma 

empresarial hipernacional de gestão, disponibilização e mineração de da-

dos electrónicos, introduziu aos seus clientes uma ferramenta de aprendiza-

gem artificial em linha designada Quick, Draw! que – oferecendo-se como um 

jogo de adivinha automatizada, requeria que o utente produzisse esboços de 

pessoas, animais e objectos para, graças a um algoritmo de catalogação de 

formas gráficas, propor identificações verbais possíveis que, uma vez confir-

madas por ele, alargariam e refinariam o sistema de catalogação dessas for-

mas. No ano seguinte, a mesma Google lançou uma nova ferramenta lúdica, 

o AutoDraw, que, prometendo “melhorar” as capacidades gráficas do uten-

te, “interpreta” os rabiscos que este executa no écrã e oferece-lhe uma vasta 

selecção de imagens estandardizadas, a partir da qual ele vai – substituindo 
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cada novo rabisco por um dos ícones propostos - compondo o espaço do 

écrã. O programa é, como a grande maioria das ferramentas disponibiliza-

das pela Google, gratuito, e mediamente lúdico, instrutivo e lisonjeiro para 

quem tem uma habilidade gráfica limitada. O cliente tem apenas de oferecer 

um pouco do seu tempo de vida e partilhar, além dos elementos privados ha-

bituais (endereço numérico do protocolo de internet do seu dispositivo, que o 

liga ao seu historial de buscas e perfil de utilizador), um conjunto de gestos e 

escolhas no ecrã, que são utilizados pela empresa para posterior mineração 

de dados e aperfeiçoamento das capacidades do algoritmo de aprendizagem 

automática.

Um século depois de George Eastman, o fundador da empresa Eastman Dry 

Plate Company, a percursora da Kodak, ter criado a máxima publicitária de 

que os seus aparelhos fotográficos eram as convenient as the pencil, “tão 

convenientes como o lápis” para capturar imagens a partir do mundo “real”, 

a Google – e uma míriade de outras empresas por todo o mundo – oferecem 

aplicações informáticas de vário tipo que permitem ao público interagir com 

suportes computorizados em termos que procuram imitar, o mais conve-

nientemente possível, o acto de desenhar sobre o papel. A diferença funda-

mental entre este e aquelas de não é de medida – podemos discorrer infinita 

e vãmente sobre a maior ou menor conveniência de uso e embrenharmo-nos 

na análise das ofertas de possibilidades gráficas dos diversos meios – mas sim 

de paradigma. É irónico que a Kodak – que criou em 1975 a primeira máqui-

na fotográfica digital – não tenha sobrevivido à revolução tecnológica corpo-

rizada pela rápida degenerescência das câmaras fotográficas e videográficas 

analógicas, e consequentemente dos suportes em película fílmica, que eram 

a principal fonte de receita da empresa. Esta revolução maior está em cur-

so e é ainda demasiado cedo para compreender devidamente o seu impac-

to sobre nós, humanos. É uma platitude indubitável afirmar que entrámos 

numa “era digital”, embora não saibamos hoje ao certo se estamos ou não a 
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assistir à morte da “era analógica”, e de que modo estes dois mundos que in-

tuímos como distintos e concorrentes se relacionarão futuramente. É tenta-

dor estabelecer paralelismos com as duas grandes revoluções tecnológicas e 

cognitivas anteriores da humanidade: a invenção da linguagem falada e a in-

venção da escrita. Tendo em atenção o tipo de operações mentais envolvidas 

na comunicação verbal e escrita, e o duplo processo por elas estimulado – de 

tratamento lógico-dedutivo de material informativo, e de aumento das ca-

pacidades humanas de armazenamento e partilha –, poderíamos até sugerir 

uma certa continuidade evolutiva nesta nova revolução. 

Um dos principais pecadilhos da linguagem falada, como da comunicação 

escrita, é a sua inevitável e recursiva tendência para a auto-legitimação e 

auto-capacitação do discurso. Dizia Wittgenstein que sobre o que não pode-

mos falar devemos manter-nos em silêncio, sábio conselho difícil de acomo-

dar. Falar ou escrever, mesmo sobre os limites do falar ou do escrever, supõe 

sempre uma eficácia do meio, tanto em termos cognitivos como comunica-

cionais: loquor (et scribo), ergo cogito. É por isso “natural” que, falando e es-

crevendo, atribuamos maior importância à força revolucionária, na história 

longa da humanidade, das invenções da fala e da escrita que, por exemplo, às 

do desenho e da música. Mas se a humanidade hoje se molda e se acomoda à 

revolução do digital, fá-lo em função da expansão inaudita da crença ilusória 

de que as operações da mente humana são replicáveis por máquinas-papa-

gaio programadas por linguagens especializadas, e por uma visão limitati-

va sobre a natureza dos procedimentos lógico-dedutivos. Encontramo-nos 

sempre perante um abismo absurdo quando falamos de cognição não-verbal, 

e procuramos explicar por palavras o que é pensar sem elas. Por isso, quando 

confiamos que o estabelecimento da “era digital” se pode fundar nos princí-

pios da “máquina universal” de Touring – isto é, num sistema de reprodução 

automatizada de operações lógicas derivadas de sistemas linguísticos – se-

cundarizamos qualquer preocupação sobre a natureza do pensar para aquém 
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e para além das palavras. E quando pretendemos recriar o cérebro huma-

no através de algoritmos capazes de “aprendizagem”, por inserção de dados 

provenientes de actividades computacionais descontextualizadas, secundari-

zamos a importância do investimento colectivo (o tal habitus cultural) sobre o 

processamento cognitivo do cérebro individual responsável por tais activida-

des (Bloch, 1998; Hutchins, 1995).

Se novo paradigma há no dealbar da “era digital” é o de que ela resulta de 

uma hipervalorização descontrolada de formas de cognição verbal que, como 

Viktor Mayer-Schonberger (2009: 48-9, 92-4) oportunamente alerta, in-

vertem os termos da relação milenar do ser humano com os processos de 

registo, selecção, gestão e preservação de memórias escritas, mas progres-

sivamente também orais e visuais. Vendo-a como próxima do seu fim, ele 

caracteriza a “era analógica” pela limitação dos equipamentos internos e ex-

ternos ao cérebro para preservação de dados informativos, que resulta em 

processos de selecção socializada de memórias e conhecimentos tidos como 

dignos de preservar; a nova “era digital”, por sua vez, é marcada pela sobre-

-abundância informativa, pela (quase) impossibilidade de “esquecimento”, e 

pela perda de controlo colectivo sobre os meios de selecção e de gestão de 

memórias. Se aceitarmos o argumento que Mayer-Schonberger avança, o co-

rolário desta transformação paradigmática é que estamos a assistir à mor-

te da “cultura”, enquanto instrumento de selecção social do que merece a 

pena ser lembrado e do que pode ser esquecido. Num registo complementar, 

Adam Curtis é particularmente eloquente ao denunciar nos seus documen-

tários (mais especificamente na série Century of the Self, de 2002, e no re-

cente Hyper-normalisation, de 2016) o paradoxo inerente ao individualismo 

exacerbado que parece prevalecer actualmente: o realizador olha com gran-

de cepticismo a actual valorização das liberdades de expressão individual, 

que ele vê surgirem em contra-corrente ao grupo anteriormente responsável 

pela produção de cultura, na medida em que essa valorização é correlativa da 
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implantação de estruturas de controlo informático à escala planetária, impla-

cavelmente invasivas da privacidade e do agenciamento individual, e fautoras 

da sua dissolução (Curtis, 2017).

Por aliciante que nos possam parecer a sua estética interna e o seu juízo éti-

co, estas visões apocalípticas e distópicas não têm de ser tomadas como 

necessariamente convincentes. Sem dúvida que as matérias sobre as quais 

reflectem estes autores são de crucial premência e indiscutível interesse. 

Mas é também possível admitir que há vida para além dos algoritmos infor-

máticos, e que ao olharmos tão fixamente para a grande árvore que eles em 

conjunto formam, estejamos a perder de vista a imensa orografia da vida hu-

mana que está, como referi antes, para aquém e para além das florestas de 

palavras. Toda a programação informática é “escrita” numa linguagem es-

pecializada, através da qual sequências exaustivas de regras lógico-deduti-

vas “instruem” os passos a executar pelo programa. Sendo esta constatação 

da ordem do óbvio, não deixa de ser insólito que admitamos ser possível de-

senvolver sistemas de "inteligência artificial” para “replicar” o funcionamento 

do cérebro humano como se a faculdade da linguagem esgotasse as nos-

sas capabilidades cognitivas, e como se regras lógico-dedutivas estabeleci-

das sobre uma base histórico-cultural específica (a categorização aristotélica 

diz-nos mais sobre a estrutura da língua grega clássica que sobre hipotéticas 

lógicas universais; Benveniste, 1966; Russel, 211-212) pudessem explicar, por 

exemplo, o paradoxo mental de um filho ser pai da sua mãe, ou de um deus 

criador poder inverter o curso do tempo.

Regressemos para terminar, porque a paciência do leitor já foi demasiado 

abusada, ao exemplo do AutoDraw. Escolhi-o porque ele tipifica magistral-

mente o mal-entendido sobre a natureza do desenho, já enunciado de forma 

canhestra por George Easterman. Tal como a manipulação de aparelho foto-

gráfico para gravar imagens não se pode substituir ao acto de desenhar, nem 

em termos de procedimento cognitivo – que, como vimos, é uma extensão 
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prostética da produção imaginativa da mente – nem em termos de trata-

mento memorial – porque, precisamente, uma fotografia serve “para mais 

tarde recordar” e não, como o desenho, para “recordar” (no sentido de re-

cord, “gravar”, “imprimir”) a mente no momento – também o AutoDraw, 

produto de operações algorítmicas de base semiótica, não é mais que um 

gimmick, ou seja um mecanismo ou truque ardiloso usado com o propósi-

to de chamar a atenção. Simula, mas subvertendo-o, o acto de desenhar, na 

medida em que pré-condiciona o rabisco ao universo da codificação e da ca-

tegorização (Lafranque, 2017), e se intromete desavergonhadamente num 

jogo ontológico de natureza orgânica e de base analógica. O sentido do dese-

nhar é reduzido a patéticos estilhaços estereotipados e o “olho cronográfico” 

é impiedosamente vazado, para que a Google possa “mais tarde recordar”.

O AutoDraw é um caso particularmente gritante de “roupas novas de gato 

imperador escondido com rabo de fora”, mas poderíamos estender o mesmo 

raciocínio crítico a qualquer programa computacional de “desenho” em que 

as pré-condições codificadoras e os objectivos de controlo externo estejam 

presentes. Noutra ocasião, talvez...
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DESENHOS COM PUNCTUM
António Jorge Gonçalves

No seu clássico “Câmara Clara” Roland Barthes introduziu o conceito de 

punctum como  foco subjectivo na análise de uma fotografia, por oposição a 

uma visão mais objectiva/técnica (studium). Segundo ele, essa subjectividade 

consiste no arco que vai do olhar intencional do fotógrafo sobre um aconteci-

mento ao olhar imaginativo que o espectador cria sobre essa imagem.

Esta dualidade afigura-se-me também possível de encontrar nos registos do 

real que anoto nos meus cadernos. Embora estes cadernos se definam pela 

informalidade e ausência de atitude conceptual, os desenhos que neles faço 

- observando uma conversa entre pessoas ou um contraponto de elemen-

tos arquitectónicos - procuram um indizível. Eles não são uma representação 

objectiva do espaço, nem uma visão maquilhada, melhorada em ângulos fa-

voráveis e enquadramentos equilibrados. São vivências de momentos,  ano-

tações daquilo que não se consegue (d)escrever, coreografias secretas do 

acaso, em suma auto-retratos.

O desenho, na economia dos seus materiais e processos, possui uma natu-

reza de síntese. Mesmo na complexidade do registo da paisagem urbana, ele 

resiste a uma enumeração exaustiva do visível obrigando-me a criar priori-

dades de certos elementos sobre os outros, valorizando determinados as-

pectos e obliterando por completo outros. É nesta tomada de decisões que 

se joga um primeiro nível de subjectividade. Mas gostaria de propôr um se-

gundo nível mais conceptual, que consiste em estar atento, qual caçador de 

imagens, a eventos - emocionais, sociais, visuais - que me prendem a aten-

ção no espaço quotidiano ou de viagem. Chamarei a essa atitude a procura 

de um punctum, sendo que, dado o tempo distendido em que ocorrem estes 
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registos, pode surgir mais do que uma ocorrência deste tipo no decurso do 

mesmo desenho.

Deparei-me com este tipo de foco pela primeira vez quando desenhava pes-

soas pelos Metros do mundo, no meu projecto Subway Life. Sempre que ti-

nha de iniciar o retrato de alguém precisava de procurar o ponto de origem, 

o vortex da postura. Poderia ser a mão crispada de uma mulher agarrando a 

mala, as pernas excessivamente abertas de um homem ou o olhar evasivo 

de um adolescente. Entendendo a inscrição do corpo no espaço como uma 

peça sinfónica, tinha de encontrar os seus pontos de clímax e anti-clímax, 

os seus contrapontos. Esse lugar do início do meu desenho era o punctum 

daquela pessoa, uma ocorrência que eu registava com sentido de verdade 

anatómica e que o espectador do desenho iria interpretar, atribuindo-lhe in-

tenção e significado.

No caso do desenho, por comparação com a fotografia, este processo de du-

pla subjectividade (minha e do espectador) é natural. Um retrato desenhado 

de alguém afasta-se ainda mais do seu modelo do que um retrato fotogra-

fado, deixando ao visionador a possibilidade de reconhecer (imaginar?) um 

amigo ou familiar (que não esteja lá). Estes desenhos, porventura todos os 

desenhos, são como manchas de rorschach abertas à imaginação e ao inves-

timento emocional dos seus espectadores.
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O MEU CADERNO DE CORES
Rosário Felix

O desenho ou os desenhos do meu diário gráfico constituem em geral uma 

forma de, por um lado, captar o dia a dia das pessoas, a sua maneira de vestir, 

os produtos e instrumentos do seu trabalho e, por outro lado, um meio de me 

envolver com quem desenho e, muitas vezes de quem desenho se envolver e 

relacionar comigo, mesmo que fugazmente.

Na esmagadora maioria dos casos, os meus desenhos contam histórias,  des-

crevem e registam conversas, piadas, observações das pessoas em convívio.

Sinto-me compulsivamente atraída a desenhar quando me deparo com  si-

tuações que envolvem pessoas, gente que pela sua maneira de vestir, de sor-

rir, de se mover, ou no trabalho nos fazem pensar ou nos transportam para 

outros mundos.

Como reflectia Almada Negreiros, o desenho é o nosso entendimento a fixar o 

instante.

E em muitos casos, para dar força ao meu entendimento desses instantes, é 

preciso ser rápido para apanhar a espontaneidade do que se ouve e se vê na-

quele fugidio momento, mas que fica a perdurar por muito tempo.

Ao contrário da fotografia, quando desenho acabo muitas vezes por fazer 

parte do que se está a passar e a ser objecto do meu registo. Só quem dese-

nha pode, por exemplo, à roda de uma mesa, acompanhar um cozinhado da 

respectiva receita.

E é também muito gratificante chegar ao mercado e ouvir: hoje traz o seu ca-

derno para desenhar? 

Mas também sou particularmente atraída pela cor.
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Os meus amigos sempre que se pronunciam sobre os meus trabalhos têm 

a amabilidade de salientar as cores que deles se destacam. No fundo, a cor 

funciona para mim de uma forma dialéctica ou, se preferirem, em dois senti-

dos - sou atraída pela cor e a cor acaba por evidenciar o objecto representa-

do, em particular, como disse, quando se trata de pessoas!

Desenhar no Diário Gráfico leva-nos a ouvir e a ver melhor, a envolver-nos 

artística mas também e sobretudo emocionalmente com as pessoas, com o 

meio e com os objectos que prendem a atenção e levam a mão, o lápis e a 

aguarela ao caderno.

Mas mesmo quanto ao espaço físico, aos edifícios, aos bairros, às paisagens, 

aos sítios, que gosto também de desenhar, fujo á sua representação foto-

gráfica e procuro sempre que possível usar a forma e a cor que empresto ao 

desenho para transmitir ou evidenciar a história, a beleza ou o significado 

particular que esse objecto ou espaço tiveram ou têm e que a mera fotografia 

não consegue ampliar.

A única pretensão que tenho no desenho, para além do enorme prazer que 

me dá produzi-lo, é que ele possa ser sentido e apropriado pelos outros.
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PARA UMA DESMITIFICAÇÃO DO CADERNO COMO 
APARELHO. ESPAÇO PARA A IMAGEM PRIMITIVA NA ERA DA 
TECNO-IMAGEM.
Marco Costa

O desafio de falar (e escrever) sobre cadernos, cadernos de desenho e dese-

nho em cadernos, tem criado em mim uma angústia recorrente. Ela nasce 

(a meu ver) por duas razões: a primeira, porque não consigo colocar de par-

te uma (possível) obsessão em responder à pergunta qual é o sentido do “ser 

caderno de desenhos”? Qual a noção do “caderno em si”? Qual é, (se é que 

existe alguma) a ontologia do caderno? A segunda, pelo facto de ser-me difícil 

ultrapassar uma base empírica nas reflexões que vou produzindo. Estas duas 

razões acabam por depender uma da outra, pois as minhas dificuldades epis-

temológicas advêm do desconhecimento dessas noções apriorísticas, e a ob-

sessão pela resposta dá-se, pelo conhecimento de um estado da arte que me 

parece insuficiente.

Sobre o meu primeiro problema, é evidente que se trata da conquista de uma 

perspectiva essencialista - assumindo desde já, todas as críticas possíveis ao 

essencialismo. Em todo o caso, por incapacidade minha, não será por este 

ensaio que poderei dar uma resposta digna de tal profundidade. Interessa-

me sobretudo, dentro do tema deste encontro -“caneta fotográfica”, conse-

guir estabelecer uma série de premissas válidas, que partam de uma análise 

crítica sobre a especificidade de processos de construção de imagens que 

se desenvolvem num caderno, e por esta via, desvelar certas hipóteses que 

contribuam para uma – maior; melhor - compreensão do “ser caderno”.

Sobre a segunda questão, as reflexões, investigações e experiências que têm 

decorrido na tentativa de criação de teorias (fenomenologia) do caderno, ain-

da não ultrapassaram o carácter funcional, nem tão pouco estão sistematiza-

das. Grosso modo, vão correspondendo à forma como cada autor consegue, 
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com algum conforto, definir a existência do caderno em função dos seus pró-

prios limites de utilização. São discursos em que o caderno de desenhos, se 

coloca como meio para um fim. O caderno tem sido qualquer coisa para jus-

tificar outra coisa qualquer. São problemas exteriores ao caderno aquilo que 

vai alimentando algum pensamento sobre o mesmo. Por vezes são as via-

gens, o conhecimento etnográfico e antropológico, outras vezes é a memória, 

a pedagogia e os recursos de aprendizagem, outras ainda, são questões esté-

ticas e/ou comunicativas, etc.

Diversas áreas puxam para si, ou atribuem, funções várias ao caderno que se 

tornam vantajosas e desejáveis, mas apenas, para beneficio dessas mesmas 

áreas. Neste caso, o caderno é uma espécie de Santa Teresa d'Ávila, por onde 

diversas facções reclamam para si um pedaço desse corpo para louvar e dar 

um sentido existencial (e talvez mesmo místico) à sua relação com o caderno. 

No fundo, os discursos sobre o caderno acabam sempre por o subordinar a 

algo. À data, e à falta de mais capacidade ou intenção, são apenas problemas 

ônticos e não ontológicos, o que se coloca em foco de análise e portanto, os 

conteúdos que se vão criando, são sustentados numa percepção fragmenta-

da e orientados ao desenvolvimento de outras áreas que não o caderno em si.

Admito que a minha análise “à là minute” sobre o estado da arte descrito aci-

ma, é sobre tudo isso: simplista por imediatismo. No entanto, e em sentido 

contrário à minha pesquisa, não deixa de revelar uma hipótese. Se até hoje 

não foi definida uma ontologia do caderno, e se o que vai sendo revelado são 

funções do caderno para fins em outras áreas, então, talvez seja essa a natu-

reza própria de “ser caderno”. Talvez seja exactamente o seu carácter teleo-

lógico, o sentido de existência do caderno, pelo qual diferentes intenções e 

desejos, encontram o caminho de se encorpar em finalidade atingida.

Não nego que me seria confortável ter esta base conceptual para defini-

ção do “ser caderno”. Não seria necessário muito esforço para, rapidamen-

te, associar ao caderno a noção de um“meio para”. Não se pode negar que, 
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frequentemente, encontramos nos discursos sobre cadernos os conceitos de 

função, objecto, ferramenta, registo, memória, arquivo. No entanto, a mi-

nha desconfiança advêm de entender esses conceitos como noções resultan-

tes de uma relação de conveniência e não de natureza. Não acontecem “no 

caderno” mas antes, “com o caderno”. O que quero dizer é que grande par-

te dos argumentos em favor da compreensão do “ser caderno”, acontecem 

neste segundo nível: muitas evidências sobre as particularidades empíricas 

e não sobre as características fundamentais que suportam autonomamente 

essas particularidades.

Por exemplo: pode dizer-se (como se tem dito) que o caderno é um objecto de 

memórias. Afirmá-lo desta forma, parte de noções dependentes da experiên-

cia (viagens, identificação de lugares, pessoas, objectos, registos sensoriais e 

narrativos, etc) o que dificulta a consciência transcendental do fenómeno ca-

derno. Ou seja, a noção resultante dessa experiência (a memória) também 

pode ser vivida com outros espaços (meios, suportes, objectos) e portanto 

afasta o foco de entendimento do caderno para fora de si. Definir certas fun-

ções de um fenómeno, não é garantia da definição do fenómeno em si.

De forma mais resumida, o que estou a tentar afirmar é a ideia do caderno 

não ser uma coisa neutra. Uma imagem “com o caderno” não é uma imagem 

“nele”. É necessário cavar um pouco mais fundo, e encontrar a sua existência 

“no (em o) caderno”. Não se trata de ver essas imagens como o resultado do 

despejo de uma série de materiais e acções sobre o mesmo, como se as mes-

mas pudessem ser realizadas de forma semelhante num outro suporte. Trata-

se, de encontrar um modo como essas acções e materiais se conjugam não 

só entre eles, mas também dependentes do caderno enquanto caderno na 

sua existência ideal, condicionadora da experiência empírica posterior.

Se uma ontologia necessita de ter em conta o ser tal como é, fora das par-

ticularidades que resultam dele, parece-me que o caderno associado a um 

carácter teleológico, nunca terá uma categoria fundamental. O “ser em si 
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mesmo” torna-se um paradoxo, pois dependerá sempre de um fim fora dele. 

Se a coisa “em si” é ela mesma sem se ultrapassar a si própria, nunca pode 

ser um meio para outro ser em si, que não ela mesma. Portanto, muito em-

bora funções desempenhadas pelo caderno de desenhos, possam ser verda-

deiras, não são elas que o definem como tal.

Anteriormente, fui tentando defender o caderno de desenhos como um es-

paço. É, um tipo de espaço. Mais concretamente, espaço heterotópico de ilu-

são. Um espaço que é um “lugar outro” que dilui ou coloca em simultaneo 

espaços diferentes. Um espaço de exclusão, à margem da norma, tanto de 

resistência como permeável a outros espaços. O caderno gera-se nas pare-

des meias entre a utopia e a concreção. Entre o ideal e o real, o caderno exer-

ce uma espécie de contra-acção aos lugares que o sujeito ocupa dando-lhe 

a hipótese de estar lá, sem estar. Sentir a partir da ausência. É também um 

grande escape da imaginação, porquanto se pode retomar a ele infinitamente 

em reposicionamentos sempre diferentes.

Esta perspectiva surgiu pelo entendimento do caderno como algo que con-

tribui para a dessacralização e anulação de dogmas. Em especifico, poder dar 

uma resposta às noções ambíguas de privado e de público que se associam 

ao caderno. O ponto de partida desta premissa, é afastar o caderno da noção 

de objecto. Já não é algo que ocupa, mas algo que se deixa ocupar. Pensar no 

caderno como um objecto, é pensar nele na hipótese de ser um instrumento, 

máquina ou aparelho e portanto, necessitaríamos de compreender que for-

mas de poder são exercidas sobre o seu operador. Por outro lado, pensar no 

caderno enquanto espaço, determina que o sujeito não tem que submeter a 

nenhuma hierarquização determinada pelo objecto, mas apenas ser o sujeito 

a determinar a consciência do espaço onde se quer posicionar.

Esta inflexão fenomenológica pela deriva da consciência de um sujeito que 

quer existir - na asserção etimológica do ex-sistere (manter-se fora de) surge 

pelo facto de se poder determinar uma relação entre sujeito e caderno num 
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principio de liberdade. Esta liberdade acontece pela consciência transcen-

dental que, ao determinar o caderno a partir da noção de espaço, mantêm 

o sujeito numa independência ao contrário da determinação do caderno 

como instrumento que condena o sujeito a um contorno. A possibilidade 

de se perceber o que é o caderno e de que forma as imagens por ele exis-

tentes podem ser detentoras de raizes nele ancoradas, necessita desta de-

terminação consciente de um espaço pelo caderno, no qual o homem se 

posiciona e assume a sua independência ao efeito do conteúdo desse es-

paço, mas não à sua causa.

No contexto da nossa sociedade absorvida pela imagem fotográfica e me-

diática que induz nos sujeitos uma dependência a vários níveis, e ao re-

flectir sobre a expressão “caneta fotográfica” surge-me de imediato uma 

ideia de hierarquização em que o instrumento se subordina à técnica pro-

gramada. Esta associação talvez possa ser entendida através de um texto 

bastante esclarecedor sobre os princípios definidores da fotografia, que foi 

escrito por Vilém Flusser com o título “Ensaio sobre a fotografia” e publi-

cado pela primeira vez em 1983. Neste ensaio, as suas ideias associadas às 

imagens herdeiras da técnica fotográfica, surgem em consequência da sua 

reflexão sobre a nossa sociedade contemporanea ou, segundo o seu ter-

mo, a sociedade pós-histórica.

Sucintamente, para Flusser, existem três períodos de desenvolvimento da 

sociedade humana na sua relação com as imagens. O primeiro – pré-his-

tória – resulta da ligação do homem à imagem “tradicional” por meio da 

gravura e pintura. O segundo – história – resulta do aparecimento da es-

crita e da conceptualidade dos textos. O terceiro período – pós-história – 

resulta da substituição ou ultrapassagem do texto por imagens técnicas, 

imagens estas, que são resultantes de aparelhos programados.

A imagem “tradicional” não é mais do que a representação pictórica do 

mundo, por meio de figuras iconográficas planas, que são produzidas pela 
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faculdade de imaginação. A este nível, existe a possibilidade de abstracção e 

codificação das imagens através da renúncia à dimensão do tempo e da pro-

fundidade o que, em consequência, dá à imagem uma leitura circular. O re-

ceptor tem que usar a mesma faculdade imaginativa para descodificar as 

imagens, que sem acesso ao tempo e à profundidade, apenas constrói signi-

ficados distantes do sentido de causa-efeito da realidade representada. Ou 

seja, produz-se uma dimensão mágica nessas imagens que determina que o 

receptor volte às mesmas, como forma de compreender o mundo, já não no 

sentido de procurar a realidade, mas antes o significado da realidade. Seria 

assim, uma primeiridade das imagens na relação com o mundo.

Relativamente aos textos, estes parecem estar associados a uma secundi-

dade e relacionam-se com o mundo por meio da negação das imagens. É 

por esta via que a história se define no seu papel de tradutora das imagens 

em textos. Esta tradução é um modo de conceptualização e de desmagiciza-

ção do mundo onde a escrita torna o homem num ser letrado e a sociedade 

orientada através de textos científicos. Os textos trazem consigo uma nova 

noção de temporalidade que deixa de ser circular para se tornar linear. Esta 

linearidade advêm da própria estrutura lógico-formal da escrita, mas tam-

bém, pela racionalidade causal que opera em favor de um certo progresso. 

Negar as imagens é negar a imaginação pela ditadura do conceito.

Mas para Flusser, o nascimento das imagens técnicas no século XiX, reposi-

ciona o homem e a sociedade. Se as imagens tradicionais continham um nível 

de abstração na sua distancia aos fenómenos, as imagens técnicas consti-

tuem-se numa distancia triplicada, pois são criadas por aparelhos, aparelhos 

estes que são manifestações técnicas de textos científicos. É por este modo 

que Flusser define a passagem da história à pós-história onde as imagens 

tendem a assumir a função de vetores de significado, anteriormente operada 

pelos textos. Numa tentativa de remagicizar o mundo, esta terceiridade re-

sulta da intenção da imagem em negar o poder do conceito, usando o próprio 
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sistema de conceitos, já que os textos passaram a ser lidos em função das 

imagens. É a ilustração sobrepondo-se à explicação.

A partir desta caracterização evolutiva das sociedades, Flusser relaciona este 

último tipo de imagens com a noção de aparelho, ao qual associa a noção de 

programa sob a perspectiva de esclarecer em que medida este, é sempre li-

mitador e condicionador de uma imagem. Inicialmente, tenta clarificar a di-

ferença entre “aparelho” e “instrumento”. Para ele, este último, é definido 

como um objecto cultural por ser algo que produz bens de consumo (um ou-

tro tipo de objecto cultural). Quer ele dizer que os instrumentos são extensões 

do homem que alteram a natureza a fim de produzir tais bens de consumo. A 

sua principal função é alterar o mundo em proveito do homem.

Com o advento da revolução industrial e das ideologias positivistas, os ins-

trumentos passaram a ser “máquinas” deixando de ser empíricos para se-

rem técnicos. Para o seu funcionamento, tiveram que inverter a relação de 

subordinação de trabalho, no qual o homem passou a cercar as máquinas e a 

operar em função delas. Daqui, resultaram dois tipos de classes: os donos das 

máquinas e os que trabalham com elas. Eis como, tentando definir a noção de 

instrumento, Flusser explica a era industrial e a sua problemática económi-

co-social. Se a relação do homem enquanto operador dos instrumentos e das 

máquinas era de natureza mecânica, com os aparelhos ela passa a ser sim-

bólica. Os instrumentos e máquinas seriam ainda extensões do homem para 

o desenvolvimento do trabalho primário e secundário, enquanto que os apa-

relhos são já manipulação de signos e informação para o trabalho terciário.

É por este modo que Flusser não acredita que os aparelhos pertençam ao dis-

curso industrial: defende que já são uma criação da era pós-industrial. A sua 

principal característica distintiva dos instrumentos pré-industriais e das má-

quinas industriais, é serem programados. O seu objectivo é modificar a vida 

do homem e já não o mundo. Tornam-se em brinquedos mas não no senti-

do tradicional de brincar “com ele”. São brinquedos que se joga “contra eles”, 
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pois o sentido desta relação é a de tentar esgotar-lhes o programa pré-ins-

crito. Na era pós-industrial dos aparelhos, o homem já não é trabalhador: é 

antes um jogador.

Esta posição trata de clarificar o sentido de como a nossa sociedade se cons-

titui em funcionários dos aparelhos. Pessoas que lidam com situações pro-

gramadas sem se dar conta delas. São, na realidade, já não pessoas, mas 

sim autómatos que lidam com um programa em que o conjunto de possibi-

lidades dadas de antemão, nunca é dominado por completo. A sensação de 

inventividade, de escolha e de liberdade são apenas ilusões criadas pela in-

capacidade de compreender o total limite de possibilidades programadas. A 

incompreensão do total funcionamento do aparelho cria a noção de “caixa 

preta”. E não se trata de metaforizar a incapacidade perceptiva e de enten-

dimento do homem sobre o conteúdo/interior do aparelho: trata-se, literal-

mente, de consciencializar o escurecimento, o mascaramento e o barrar da 

verdade do mundo.

Na sua conclusão definidora de aparelho, Flussser torna umbilical a noção 

de simulação, admitindo que é o pensamento humano, em forma de con-

ceitos formalizados por textos científicos, o alicerce da noção de aparelho. É 

esta parte mole (software) o que distingue estes objectos dos anteriores as-

sociados à industrialização, que revelavam a sua importância pelas suas ca-

racterísticas duras (hardware). Por exemplo, uma máquina fotográfica não é 

desejável por causa dos materiais que a compõe, mas antes pelas possibilida-

des contidas no programa que a comanda.

Os aparelhos acabaram por re-orientar o jogo do poder, favorecendo o pro-

gramador e rebaixando o possuidor que joga contra o aparelho, mas sempre 

no interior do programa, seja pelo gesto seja pela intenção. Não existe uma 

duplicação inocente do mundo empírico, quando ela é dada por uma ima-

gem técnica que foi mediada por um aparelho. Entre ela e o mundo colocam-

-se conceitos científicos que condicionam não apenas o resultado da criação, 
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como tornam a imagem um grau mais afastado do real. A simulação não é 

um processo de aproximação.

Se tal como diz Flusser, a relação entre o operador e o aparelho, corresponde 

a uma característica importante da forma de viver do homem nesta era pós-

-industrial, será que a noção de imagem, é agora coincidente com a noção da 

imagem técnica, a qual subordina todas as outros tipos de imagem, não lhes 

dando espaço para revelar outros tipos de informação para a representação 

do mundo?

A expressão “caneta fotográfica” parece evidenciar uma resposta afirmativa 

a esta questão. A ideia de uma “caneta fotográfica”, parte do princípio do ins-

trumento estar submisso à imagem técnica. Ou seja, uma submissão já não 

apenas à imagem, mas sim ao processo programado de criação da imagem. 

Na realidade, é a consciência de que os objectos já ultrapassaram há muito 

a sua condição de instrumento, deixando de ser extensões do corpo huma-

no que transformam a natureza e informam-na, para a noção de que toda a 

informação nos nossos dias está subjugada aos aparelhos. Tal expressão, co-

loca a hipótese do processo de criação da imagem já não ser outro que não a 

da perspectiva técnica. Este condicionamento de construção de consciências 

autónomas das naturezas específicas das imagens é tão só, o resultado da di-

tadura da imagem técnica na nossa sociedade de que nos fala Flusser.

Mas esta ditadura não opera apenas directamente na construção da imagem. 

Ela é expansível ao condicionamento dos discursos em torno da noção da 

imagem e limitadora da compreensão de outros géneros. Um espécie de ine-

vitabilidade que leva o desenho e a fotografia a coincidir nos seus significados 

possíveis enquanto imagens, no seu sentido genérico.

Com cerca de 200 anos, a imagem fotográfica parece um embrião ao lado da 

decana pictórica. Haverá sempre a possibilidade de alguém argumentar que 

esse facto temporal lhe dá, ainda, legitimidade de assumir uma certa inocên-

cia e irresponsabilidade nos seus actos, incluindo-se a sua pouca autonomia 
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discursiva. Por exemplo, entre 1844 e 1846, Henry Fox Talbot publicou um li-

vro com originais fotográficos, o qual intitulou “O lápis da natureza”, e o pró-

prio, já em 1839, numa comunicação apresentada no Royal Society com o 

título “Sobre a arte do desenho fotogénico, ou processo segundo o qual os 

objectos da natureza se desenham a eles próprios sem o socorro do lápis do 

artista”, reforçava a tese de Daguerre da natureza se representar a si própria. 

Estas associações à possibilidade de reprodução da natureza ao infinito são 

ainda os legados do instrumento pré- histórico, como forma de justificar a 

imagem técnica.

Nestes primórdios da imagem técnica, a referência ao desenho resultava, por 

um lado, da sua maior presença discursiva e possível maior entendimento da 

sua fenomenologia e por outro, pela dificuldade em perspectivar o alcance 

fenoménico da fotografia, pela falta (ou pouca) consciência do aparelho e do 

seu poder de manipulação sobre o operador (homem / sociedade). Uma for-

ma de apropriação de conceitos de certa forma estáveis no entendimento de 

um género, facilitadores de iniciação de novo género por afinidade.

Mas durante este último par de séculos os aparelhos evoluíram em sofistica-

ção muito mais que os instrumentos e mesmo que, assumamos que o apa-

relho fotográfico seja o mais simples de todos, ele indicia a desvalorização 

do instrumento e a valorização da informação como novo centro do poder. 

E mesmo que comparativamente em idade, a imagem técnica e a fotografia 

em concreto, pareçam ainda estar no seu estado mais embrionário, tem que 

ser entendida numa evolução precoce, pois a nossa era já não escapa de ser a 

idade informática e portanto, subsidiária da era aparelhizada pós-industrial.

É uma era do tempo condensado, do espaço em rede, do acesso espontâ-

neo onde tudo se acelera em favor de uma certa amnésia que resulta na fraca 

consciência histórica. A imagem técnica reproduzível ao infinito e em flu-

xo constante, determina o fluxo constante das experiências, sem necessa-

riamente melhorar a compreensão consciente dessa dinâmica. Um cortejo 
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contínuo de imagens, provocador de uma certa alucinação por idolatria que 

apenas reforçam o mascaramento do mundo. Não são imagens que guiam 

o homem no sentido de serem significados do mundo mas o próprio mundo 

torna-se numa imagem. Da fotografia ao cinema passando pela televisão até 

à internet e num futuro próximo a avatarização como identidade primordial, a 

imagem técnica difunde-se continuamente expandindo-se e usando-se a si 

mesma como modelo de codificações infinitas.

Flusser acreditava que uma filosofia da fotografia era necessária como meio 

para encontrar a liberdade do operador (funcionário do aparelho). A com-

preensão da sua prática através da compreensão da imagem, do aparelho, do 

programa e da informação, seriam a reflexão necessária para que o homem, 

empurrado para o sector terciário, ficasse consciente de que a sua vida trans-

formou-se num jogo de símbolos vazios e comportamentos robotizados, em 

que a verdade se esconde no interesse dos produtores de aparelhos. Através 

da filosofia da fotografia, talvez o homem possa quebrar o ciclo vicioso de ali-

mentar o mundo dos aparelhos, que por sua vez o fazem sentir saciado pelo 

uso deles. Neste contexto que espaço existe para uma valorização efectiva no 

homem, através das imagens não técnicas?

Mesmo depois de terem sido absorvidas pela história, as imagens primitivas 

não deixam de emanar um poder mágico, que não podemos confundir com o 

poder mágico das imagens técnicas. A primeira razão é, a bem dizer, retórica 

pois esta nova magia pós-histórica, surge já da condição da ultrapassagen da 

consciência histórica. Ou seja, são imagens incapazes de retomar a magia que 

pretendia modificar o mundo, mas apenas ter a capacidade mágica de mudar 

a nossa relação com os conceitos sobre o mundo. A segunda razão advêm da 

primeira, pois enquanto as imagens tradicionais ritualizam o mito, as técnicas 

ritualizam o programa.

O carácter pictórico e multiplanar que se evidencia com uma imagem primi-

tiva e pela qual se estabelece uma relação instrumental à maneira de Flusser, 



83

ou seja, como algo que produz cultura, têm ainda uma relação directa com os 

fenómenos, pois resultam de uma codificação humana. A única intermedia-

ção é a imaginação. O gesto, o acto performativo, a gravação, a resistência, o 

desgaste, a imaginação pela plasticidade como acto único de liberdade, não 

surgem após o jogo do operador, contra o programa do aparelho. A fotografia 

tal como o desenho, pode ser um meio de construção de símbolos, mas en-

quanto que a primeira só o faz rebaixando o homem ao aparelho, o segundo 

consegue colocar o homem como factor central da magia possível.

Como registo de um momento, é certo que a fotografia assume uma certa 

aura. Mas mesmo que na hipótese de ser reproduzida infinitamente, essa aura 

apenas cria uma consciência de algo que, no máximo só existirá enquanto 

morte. A este respeito, podemos acrescentar ainda uma tese sobre a fotogra-

fia desenvolvida por Roland Barthes, compilada no livro “A câmara clara”, no 

qual dá conta de uma essência da fotografia. Segundo ele, existe um noema 

esclarecedor da natureza fotográfica que indica a sua relação com o mundo: 

“isto foi”. Na presença de uma fotografia, temos a noção de uma catástrofe 

que já aconteceu e à qual retomamos. É a realidade no passado. Não no sen-

tido de uma memória de recordação nostálgica, mas uma memória declara-

tiva. E não é só a confirmação de que “aquilo foi” mas também a confirmação 

de uma das imagens pré-inscritas no aparelho fotográfico.

O caderno não têm inscrito um certo programa que o faz produzir imagens 

através da manipulação dos signos e informação desse programa pelo ho-

mem. O homem produz no caderno os seus signos e informação que resul-

tam em imagens criadoras de conceitos. Num caderno não existem imagens 

pré-inscritas. Num caderno, a improbabilidade pela liberdade da acção in-

tencional sob a seu espaço onde se inserem, eliminam ou separam planos, 

está no lado oposto da forma como, por um aparelho, através da acção limi-

tada pela probabilidade do automatismo, apenas se criam superficialidades 
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porquanto nada mais existe do que pontos (dígitos) fragmentados, resultan-

tes de informatização programada.

Recordemos que as imagens primitivas, julgam-se pelo seu efeito circu-

lar. Entre a imagem e o mundo gera-se um eterno retorno à outra parte, pois 

cada uma delas se complementa. O significado de um é conseguido por inter-

médio do outro. Ao contrário do “isto foi” da fotografia barthesiana, que re-

mete para a memória, para a morte, para o facto, poderíamos lançar o “isto 

pode ser” da imagens primitivas que evocam a imaginação, a expectativa do 

próximo estágio e as virtualidades plásticas. Num caderno estas imagens são 

espaços e tempos que não evocam o referente como elemento ontológico da 

sua existência. Numa imagem pictórica, o referente não faz parte da cons-

ciência transcendental dessa imagem. Não há passado real. No primitivismo, 

a realidade é percepcionada pela improbabilidade possível da criação de sig-

nificados apontados ao momento.

Neste caso, sua independência ontológica significa uma afirmação por es-

tatuto de “espaço”, aberto às potencialidades criadoras da transferência de 

símbolos da cabeça para a mão e menos presas à esteriotipagem da aparelhi-

zação programada que subverte essa transferência. Dai, assumir que o afas-

tamento do entendimento do caderno para fora do campo do discurso do 

aparelho seja necessário, de modo que a imagem primitiva não seja remeti-

da à arqueologia. Desmitificar o caderno como aparelho é assim uma neces-

sidade, para que o homem não fique alienado dos seus instrumentos e não se 

esqueça que a importancia das imagens está no modo como ajudam a en-

tender o mundo e não a mascara-lo. O caderno enquanto espaço heterotópi-

co de ilusão permite que as imagens nele sejam possibilidades. Colocam-se 

assim num campo teórico, não na ordem dos conceitos científicos que justi-

ficam a natureza dessas imagens, mas antes no campo da imaginação onde 

os conceitos são tratados como eventualidades do mundo e criados através 

das imagens.
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Em cima disto tudo, entendo ainda o desenhador e o caderno como dispositi-

vos de uma contra-acção desta era, onde a criação de imagens pictóricas se 

assumem como um acto de resistência à imagem técnica. A sua relação com 

o espaço heterotópico do caderno resulta num anacronismo por onde o ho-

mem tenta reposicionar os seus símbolos na necessidade de uma nova magi-

cização do mundo e não das teorias sobre o mundo. A profundidade em luta 

contra a superficialidade.

E mesmo que haja a possibilidade da idolatria das imagens ser uma caracte-

rística tanto das pré-históricas como das pós-históricas e, lembrando-me 

também da frase de Rodin e adaptando-a, penso que seja preferível o engano 

pelo sedução das primeiras, do que o engano pela mentira das segundas. Na 

realidade, tempo e espaço não se congelam.
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Os registos que se seguem são da autoria 
de Marco Costa e foram feitos no 
decorrer do evento.
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O FOTÓGRAFO NÃO ESTAVA LÁ
Eduardo Salavisa

O mote do Encontro era - “uma caneta fotográfica!?”. Lembrei-me então de 

uma rubrica que houve nos jornais portugueses até final dos anos setenta 

– “O fotógrafo não estava lá”. Situações, normalmente ligadas a actos vio-

lentos ou desastres naturais, que não puderam, por várias razões, ser regis-

tadas fotograficamente, eram, a partir de testemunhos, recriadas por meio 

de desenhos.

Poder-se-á chamar a estes desenhos reportagem gráfica? A reportagem, 

como género jornalístico, baseia-se no testemunho directo dos factos apoia-

do por testemunhos de pessoas que assistiram aos factos e/ou por docu-

mentos de vários tipos. Na reportagem gráfica, do mesmo modo, os desenhos 

são feitos a partir da observação dos factos ou, no caso de ser impossível, a 

partir de testemunhos ou de outro tipo de registo. Eles, os desenhos, têm de 

relatar cenas que indubitavelmente ocorreram e que são essenciais para a 

compreensão dos factos, ou que pelo menos ajudam a compreendê-los.

Há também situações onde a única forma de obter imagens é por meio do 

desenho e este, juntamente com as palavras, é uma das melhores maneiras 

de compreender uma situação, um acontecimento, de obter uma descrição. 

Indico três situações:

1. Quando as imagens fotográficas ou filmadas não são autorizadas (por 

exemplo: uma audiência em tribunal), ou não é conveniente haver um fotó-

grafo por perto (outro exemplo: uma autópsia). Nestes casos, a presença do 

desenhador é mais discreta, conseguindo não ser intrusiva. (fig. 1, 2)
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2. Quando não temos acesso aos acontecimentos em primeira mão por ser 

impossível prevê-los (como foi o caso do atentado terrorista em Barcelona, 

ou do tiroteio em Las Vegas, entre muitos outros exemplos), e, por meio de 

testemunhos, conseguimos reconstituir a cena. (fig. 3, 4)

3. Quando é necessário condensar, numa única imagem, uma ideia, um 

acontecimento ou um evento (por exemplo, a greve dos médicos, ou o 

WebSummit). O desenho feito no caderno acentua ainda mais esta sua face-

ta enquanto ferramenta de registo, em quaisquer circunstâncias, do que está 

a acontecer, ou enquanto forma de visualização do que aconteceu e não ti-

vemos hipótese de registar por imagens. Tal como o repórter/jornalista ano-

ta, também ele num caderno, o que se vai passando - com palavras, sinais, 

esquemas ou mesmo desenhos, se tiver essa competência. Podemos então 

concluir, como agora se diz, que o desenho é uma mais-valia para o repórter. 

E, além disso, que pode também constituir-se em peça jornalística autónoma 

e verossímil. (fig. 5, 6)
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Os registos que se seguem são da autoria 

de Eduardo Salavisa e foram feitos no 
decorrer do evento.

Figura 1. Jornal i. 4 de setembro 

de 2010. Leitura da sentença do 

caso Casa Pia

Figura 2. Jornal i. 22 de Maio de 

2009. Autópsia no Instituto de 

Medicina Legal em Lisboa

Figura 3. Jornal Público. 20 de 

Agosto de 2017. Atentado terro-

rista em Barcelona

Figura 4. Jornal Público. 8 de 

Outubro de 2017. Atentado terro-

rista em Las Vegas

Figura 5. Jornal Público. 14 de 

Maio de 2017. Greve dos Médicos

Figura 6. Jornal Público. 12 de 

Novembro de 2017. Web Summit. 

Lisboa
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ELOGIO DO ATRITO
Manuel San-Payo

Se há uma coisa de que gosto, para além de outras, claro, é brincar com as 

palavras, conhecer-lhes as origens, os étimos, estabelecer relações.

Caneta, por exemplo: uma pessoa ter-se nas canetas é aguentar-se de pé. 

Mas isso é uma figura de expressão e não significa que nos apoiemos em duas 

esferográficas. Caneta neste caso tem a ver com a origem da palavra que é 

cano ou cana fina ou frágil.

A nós interessa hoje a caneta, que foi o cálamo dos antigos, que depois se 

tornou pena e que voltou a ser caneta até há pouco tempo. Pen em inglês, 

mais próximo de pena, de corvo ou de outra ave como o pato ou o ganso que 

se aparava convenientemente para recolher a tinta por capilaridade que vem 

de cabelo ou pêlo e não penas.

A tinta que flui, controladamente, destes instrumentos, tinge a superfície de 

diversos suportes - papiro, pergaminho, papel -, o que permite a sua percep-

ção através do sentido da visão, um processo essencialmente óptico, portanto.

Até aqui referi meios e suportes que reclamam sobretudo o nosso sentido da 

vista ou visão na sua relação com a luz e a sombra ou o espectro das cores 

perceptíveis pelo olho. Durante muito tempo este foi considerado o mais no-

bre dos sentidos, fazendo quase esquecer que outras formas de percepção 

não são apenas complementares mas por vezes mesmo fundamentais, cola-

borando em sinestesia com outras.

O maior órgão de percepção, em termos de área, e possivelmente em termos 

de sensibilidade e sofisticação perceptiva, é a pele. A pele é sensível não só 

ao toque, à temperatura mas também à luz como todos sabemos e nos lem-

bramos quando se aproxima a época estival. A marca do fato de banho ou do 
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“rolex" no pulso, as alças da camisa interior do condutor de pesados são fo-

tografias também. Ler sinais e a manifestação de sintomas de alterações do 

estado de saúde na pele está na origem do próprio conceito de semiologia. A 

tatuagem, a escarificação, a pintura guerreira estão na mesma linha de conti-

nuidade da comunicação social. E a pele é móvel, circula.

A pele tratada dos vitelos, substituiu o papiro egípcio. Cortada, raspada, cur-

tida e dobrada em quatro deu os nossos cadernos que, coleccionados e com 

capa, se tornariam os códices e os livros. Riscam-se os fólios com linhas de 

chumbo que estruturam a página em colunas e espaços para a iluminura. 

Traçar ou decalcar a partir de desenhos modelo é a prática mais usual. Para 

tal, usam-se livros de padrão e de modelo existentes na oficina. Traçar decal-

cando é a forma talvez mais fácil de nos mantermos fiéis ao referente, é aliás 

o que está metaforicamente na origem da representação, contada por Plínio, 

o Velho, na história de Boutadis, a filha do Oleiro de Corinto.

As técnicas de projecção são portanto muito mais antigas do que pode-

remos candidamente supor. A câmara escura é conhecida dos Gregos na 

Antiguidade. O problema foi sempre, e antes de mais, o de fixar do modo mais 

perfeito possível a imagem, caçá-la, congelá-la para todo o sempre do seu 

fluxo temporal. A presença dos corpos, a sua sensualidade é substituída pelo 

phantasmata, aprisionado no registo decalcado do contorno que ficará, ou 

não, por preencher com tinta ou argila.

Mas o contorno atento, lento, analítico deixa fugir o daimon. Congela-o. 

Torna-o num emblema, num signo estático. Tanto melhor assim, para os que 

pretendem a sua conservação e a transmissão fiel de um modelo estável.

A chegada do papel liberta o traço destas amarras. Mil e cem anos depois de 

inventado na China, por Tsai Lun, chega finalmente à Península Ibérica (Jativa) 

e à Itálica (Fabriano), no Mediterrâneo.

O papel e os cadernos pessoais ou individuais que este permitia, facilitou uma 

nova forma de desenhar menos refém do decalque: o esboço, o esquisso. 
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Essa forma de desenhar que pretende precisamente caçar o daimon fugitivo, 

por tentativa e erro, e mais erro.

Convivem desta maneira várias formas de desenhar igualmente úteis e im-

portantes: uma analítica, descritiva, baseada na projecção (fotográfica), ma-

temática, a outra de síntese, de movimento e de escolhas e exclusão do 

acessório. Em vez de lento, cuidadoso, respeitador e tímido (humilde), o traço 

traduz o ímpeto e o fulgor da sprezzatura (Baldassare Castiglione), cuidadosa-

mente ensaiada vezes sem conta e inventa o esquisso (de squizzare, espirrar, 

espargir,...) ou o esboço, forma de desenho de carácter imediato, provisório, 

e maior parte das vezes inacabado ou imperfeito. É a sua imperfeição, a sua 

fragilidade que passa a ser valorizada, considerada mais espontânea e próxi-

ma de uma ideia prima ou primeira, pura.

O sketcher renascentista é pouco urban. Procura sair da caixa e buscar o na-

tural e a natureza. Este movimento ao encontro do natural, do exótico e da 

maravilha, é registado por artistas, cientistas e militares nos seus cadernos 

de viagens. Os desenhadores de índole ou de preocupações mais científicas 

vão-se destacando dos que pretendem captar a Stimmung ou a empatia com 

cenários e actores/figurantes/seres ou culturas desconhecidas e exóticas: 

comparem-se os cadernos de viagem às Américas de um Humboldt com os 

de um Delacroix a Marrocos, por exemplo.

O desenhador que sai da oficina/atelier/caixa e que procura a luz do sol pre-

para a sua excursão:

Se é relativamente cómodo o trabalho na oficina, equipada, precisamente, 

para que se cumpram as tarefas habituais do artista, o mesmo não se pode-

rá esperar numa excursão a um ambiente natural, como qualquer um de nós 

dos cadernos já pôde decerto verificar e testemunhar. Considerem-se todo o 

tipo de acidentes do terreno, as condições atmosféricas ou meteorológicas, 

com as suas naturais e instáveis condições de luz, variando ao longo do dia, 

sujeita aos caprichos atmosféricos ou das nuvens. Qual o melhor suporte, que 
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materiais de registo? São questões que não só foram sendo resolvidas e aper-

feiçoadas por pintores ou por desenhadores mas também pelos pioneiros da 

fotografia, de cujo círculo normalmente provinham ou estavam pelo menos 

informados.

William Fox Talbot, creditado ao lado de Nicéphore Niépce e Louis Daguerre 

como um dos pais da fotografia confessa no seu livro, que intitula significati-

vamente de Pencil of Nature, a sua dificuldade, ou inabilidade em usar a câ-

mara lúcida, depois de ter usado igualmente a câmara obscura, atribuindo 

essa sua incapacidade à sua deficiente formação enquanto desenhador.

Qualquer desses aparelhos, para além de difíceis de utilizar com resultados 

minimamente rentáveis ou desejáveis, são mais pesados e incómodos do que 

os apetrechos habitualmente utilizados pelos plein-airistes dos finais do sé-

culo XiX, como nos servem de testemunho representações pintadas ou foto-

gráficas dum Corot ou um Courbet, ou mesmo de um Cézanne.

As matrizes ou clichés são enormes e frágeis vidros sensibilizados, as má-

quinas são igualmente descomunais caixas de madeira. Igualmente grandes 

e pesadas são as ópticas de vidro maciço e polido. A exposição é demorada e 

requer um dia limpo.

Talbot fala-nos da vantagem do seu lápis natural que não toca virtualmen-

te na superfície do papel sensível e requerendo apenas uns minutos para re-

gistar com o maior detalhe e rigor aquilo que um artista desenhador treinado 

alguma vez poderia executar. Alguns bustos de gesso da série de fotografias 

apresentadas no livro são um verdadeiro desafio ao desenho das academias, 

sugerindo assim Talbot que finalmente e doravante se torna dispensável a 

sua conhecida exigente aprendizagem. Passos significativos seriam ainda da-

dos para aliviar a impedimenta do artista plein-airiste por um lado e aliviar o 

fardo do fotógrafo, por outro: a primeira seria a invenção do tubo de tinta de 

William Windsor (Windsor and Newton) a segunda, de George Eastman, a câ-

mara fotográfica portátil. Cada vez mais precisa, a representação fotográfica 
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da imagem estática, do “só um minuto, não se mexa” às experiências cinéti-

cas e cinéfilas de Étienne-Jules Marey e Edweard Muybridge, levantou muita 

questões sobre a imagem e o papel do artista.

O regime óptico, que até então e aparentemente dominava o entendimento 

e a cultura, começa a ceder ou a reconsiderar a sua preponderância relativa-

mente a outro tipo de entendimentos e sistemas de percepção, como a audi-

ção, o gosto, o olfato e sobretudo o tacto ou o domínio háptico.

Com o tacto vem o calor, os afectos, a proximidade que o regime ópti-

co mantinha, talvez cuidadosa, fria e analiticamente à distância, numa visão 

“objectiva”.

Valoriza-se a impressão, a rápida primeira impressão, também a expressão, 

a deformação subjectiva e intensa ou intencional. O quadro deixa de ser uma 

janela inexistente para reclamar a presença da sua superfície com as suas 

qualidades plásticas e materiais, trabalhada pelos mais diversos meios.

O papel será a matéria que continuará a dominar durante muito tempo os su-

portes gráficos, pelo seu relativo baixo custo e facilidade de produção indus-

trial, criando vastas e complexas indústrias e economias, influindo muitas 

vezes na caracterização, ou melhor dizendo, descaracterização, da paisagem 

e do ambiente natural. Os meios riscadores vão- se tornando, por seu lado, 

cada vez mais sofisticados e especializados: a caneta de tinta torna-se esfe-

rográfica, o pincel converte-se em caneta de ponta de feltro. Estes, não dei-

xam no entanto de cumprir genericamente a sua função primeira, que será o 

depósito controlado de tintas e/ou meios líquidos ou fluidos, enquanto outros 

se caracterizam essencialmente pelo traço ou rasto que produzem que é o 

resultado do desgaste, pelo atrito dessas matérias, no grão ou na textura das 

superfícies ou suportes em que se revelam.

O grande salto qualitativo é dado com a generalização no uso do computa-

dor da era informática que estamos presentemente a viver. Tudo pode ago-

ra ser transformado em expressões numéricas de bits e de bytes, zeros e uns, 
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aceso/apagado. Energias como o som ou a luz podem ser sintetizadas, gra-

vadas e tratadas em máquinas cada vez mais pequenas, potentes e relativa-

mente acessíveis.

Um pequeno aparelho pode cumprir uma série de diferentes funções ou tarefas 

para as quais dantes existiam aparelhos ou máquinas específicas e dedicadas.

O telemóvel faz de telefone, telefonia, discoteca, cinema, televisão, editor de 

texto, música, imagem fixa ou móvel, calculadora, e isso já dificilmente sur-

preende alguém.

O ecrã é o rosto ou a face (interface) destes aparelhos que gradualmente vêm 

substituindo os computadores pessoais de mesa e os seus pesados monito-

res. O tablet, objecto muito parecido com as antigas ardósias e as ainda mais 

antigas tabuinhas de cera da Antiguidade, parece estar a ser agora cada vez 

mais generalizado.

Os programas desenvolvidos para os computadores pessoais, foram-se adap-

tando a estes aparelhos. Os programas de tratamento de imagem que permi-

tem também o desenho e a pintura são os que agora nos interessa referir.

A imagem produzida nestes aparelhos é digital ou virtual. Ela não se mate-

rializa até que dêmos a ordem ou comando para que seja impressa. O espaço 

que essa informação ocupa, na memória da máquina, o seu peso informático, 

é relativamente diminuto, comparado com uma ou várias resmas de papéis 

que teríamos de utilizar para fazer a mesma quantidade de desenhos, pintu-

ras, fotografias...

É raro uma mudança técnica ou tecnológica substituir outra que desaparece 

sem, por assim dizer, deixar rasto. Os hábitos e as técnicas de desenho e pin-

tura tendem a replicar-se nos novos instrumentos, e estes por sua vez herdam 

características dos meios que vêm substituir. Há no entanto que considerar 

vantagens e desvantagens - são as vantagens que permitem a sobrevivência e 

a adopção mais ou menos generalizada de novos usos e a sua transformação.
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Uma vantagem óbvia é a portabilidade e o facto de termos um atelier ou um 

estúdio virtual na palma da mão. Outra é podermos desenhar, pintar, foto-

grafar, a preto e branco ou a cores, tendo acesso a uma paleta virtualmen-

te infinita de cores. Não precisamos de trazer meios líquidos, tais como água 

ou terebentina e os respectivos materiais para limpezas. A simulação do tra-

ço de vários instrumentos riscadores reduz a quantidade de instrumentos que 

antes seríamos obrigados a transportar a virtualmente zero. O arquivo de um 

considerável número de desenhos em ficheiros, permitindo a cópia e varian-

tes alternativas, é outra grande vantagem. É fácil cortar e colar. É fácil decal-

car a partir de registos fotográficos. Operações que envolvam alterações de 

escala dependem da maior ou menor definição permitida pela capacidade de 

memória e do tipo de output, se a imagem é projectada, rectroprojectada im-

pressa ou considerada no écrã do próprio aparelho.

Diferentemente do papel, que depende da luz natural ou artificial, o écrã tem 

luz própria ou é rectroiluminado, e estas superfícies apresentam uma quali-

dade e definição gráficas cada vez maiores. O grão do papel dá lugar ao pixel 

do écrã.

Na relação do papel como suporte de instrumentos riscadores há sempre o 

desgaste do material a ter em consideração, coisa que não acontece no dese-

nho digital, tirando o facto de este por sua vez estar dependente de baterias e 

da sua energia elétrica, que não são no entanto infinitas, bem pelo contrário.

O desenho enquanto linguagem tem como óbvia e primeira função a de co-

municar. Ainda que muitas vezes se apresente como exercício de aprendiza-

gem e aperfeiçoamento ou ferramenta e instrumento de pesquisa pessoal, 

função que cumpria o bloco de desenho, o caderno ou o diário gráfico pessoal 

têm vindo a ser objecto de encontro de comunidades de desenhadores, como 

esta, onde se trocam experiências e se apreciam e criticam os desenhos de 

uma forma colectiva e colegial. Aqui, uma vez mais, o tablet ou o apare-

lho digital mostram claras vantagens, uma vez que tornam muito mais fácil 
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mostrar os desenhos através da projecção sem a necessidade de os fotogra-

far ou digitalizar.

Essa vantagem acresce num mundo global onde comunicamos cada vez mais 

através de várias redes sociais. O fenómeno Urban Sketchers não teria a di-

mensão que tem se o seu fundador, Gabi Campanário, não tivesse descober-

to o Flickr, como ele próprio referiu numa recente comunicação ao simpósio 

dos Urban Sketchers em Chicago, nos Estados Unidos da América. É habitual 

estes simpósios acabarem com o infalível retrato de família ou grupo em que 

todos os elementos seguram nos seus diários abertos numa página dupla. O 

formato livro, enquanto objecto, cumpre mal a função de mostra ou exibição 

- nunca foi pensado para isso. Daí a frequente dificuldade em montar expo-

sições de diários gráficos de modo convincente. Com o digital, o sistema de 

página e de virar páginas cede ao rolo ou ao scroll. Há quem veja nisso mais 

uma manifestação de um regresso generalizado do arquivo de informação em 

sistemas de rolo ou espirais em vez de camadas de lâminas, como aconte-

ce com as folhas dos cadernos e dos livros. Com o digital surge também um 

conceito novo que é cada vez mais pesado em significado ontológico: o vir-

tual e a realidade virtual. Pode-se agora mais facilmente criar novas “reali-

dades” ou realidades alternativas. As distâncias são encurtadas virtualmente. 

Posso visitar Fão ou Ofir sem sair de casa. Podia dar esta conferência em casa 

e estar virtualmente aqui convosco. Nada de novo, se pensarmos que a escri-

ta, o desenho, a fotografia, tentam fazer o mesmo: estar por, ou re-presentar 

os objectos, torná-los presentes ainda que sem estarem em tempo real.

Tudo isto torna dispensáveis estes encontros, que custam o tempo e os incó-

modos da deslocação dos participantes, ou poderia deslocá-los para um en-

contro em paragens ainda mais exóticas. De facto podemos estar lá sem estar 

verdadeiramente - será que isso importa?

Voltando um pouco ao início, lembremos como o desenho e a produção das 

imagens se baseou quase exclusivamente na óptica, desenvolvendo formas 
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de representar baseadas em regras e códigos de representação que iludiam a 

visão: a perspectiva e a projecção cónica, implícita na recepção das imagens, 

seja na retina, seja na película fotográfica ou nos cristais líquidos dos apare-

lhos digitais. Mas esta será sempre uma realidade pobre, porque distante, se 

não considerar o concurso do resto das várias formas de sentir e perceber o 

mundo. Um sentir alargado, sinestésico e trabalhado pela inteligência, seja ela 

lógica ou afectiva.

Para essa inteligência, e para além de outros sentidos e formas de percepção, 

a pele é um dos mais importantes. A pele no sentido do toque que implica a 

proximidade e o contacto directo e não diferido do tempo. Implica a presença 

para uma re-presentação mais sentida e mais rica ou profunda. “Nada é mais 

profundo que a pele”, dirá Paul Valéry.

Uma das maiores dificuldades na representação digital é precisamente sinte-

tizar as texturas, e de um modo geral tudo aquilo que diz respeito à háptica.

Desenhar a pele das coisas, a sua textura, exige enormes quantidades de me-

mória para ser minimamente convincente. Por outro lado, até ao presente, e 

apesar dos avanços técnológicos no que diz respeito aos ecrãs tácteis e à si-

mulação das texturas e vibrações nos jogos de computador, ainda há muito 

por resolver e desenvolver.

Podemos desenhar com os dedos num écrã, e de certo modo estamos mais 

próximos dos sentidos sem a mediação ou extensão do lápis ou da cane-

ta, mas perdeu-se o toque, que é por enquanto um vidro frio e com pouco ou 

nenhum atrito.

William Fox Talbot pôs o seu lápis natural a desenhar o sol, mas talvez isso 

mesmo o tenha também excluído do desenho que é tocar nas coisas com o 

olhar, percorrer, com o dedo que é o lápis, a superfície e os contornos afecti-

vamente escolhidos das coisas.
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Um dos problemas da fotografia é a sua tendência a dar tudo o que se apre-

senta no seu campo óptico de modo simultâneo e instantâneo - a escolha e a 

exclusão têm de ser cuidadosamente calculadas.

Nas aulas de desenho que lecciono há uma nova prática que se tem vindo a 

generalizar e com a qual é preciso lidar com alguma ponderação. As aulas são 

dadas geralmente com um número demasiado elevado de alunos, num es-

paço que raramente os comporta na totalidade. O tempo que os alunos têm 

para desenhar é também cada vez menor no conjunto da sua carga horária. 

Um expediente fácil é o registo fotográfico do modelo ou do referente.

Não me oporia a esta prática se esses registos fossem considerados como um 

instrumento complementar do estudo do desenho, mas já se me colocam sé-

rias dúvidas quando esse registo serve como substituição do “incómodo” das 

aulas presenciais.

O acesso visual ao modelo no centro da sala é por vezes dificultado pelo ex-

cesso de alunos, do que resulta muitas vezes vê-los desenhar, não a partir do 

modelo, mas de uma imagem no telemóvel, pousado no estirador.

Uma vez mais não vejo nisto qualquer desvantagem, pelo contrário, se a prá-

tica não se constituir como uma substituição pura e simples, descartando 

outros modos de abordagem. Os aparelhos fotográficos não acabaram com os 

desenhadores ou com os pintores, e outros artistas antes abriram-lhes novos 

horizontes. Basta pensar no uso da imagem fotográfica desde o que dela fez, 

por exemplo, um Edgar Degas no tempo dos impressionistas e pós-impres-

sionistas, e depois um Bonnard ou um Vuillard.

Mais próximo de nós, temos o exemplo incontornável de David Hockney, que 

é, para além de um atento entusiasta, um omnívoro utilizador dos mais di-

versos aparelhos e invenções tecnológicas, que vão da impressora de fax ao 

iPad, passando pelas fotografias instantâneas como a Polaroid. Nada disso o 

impede a continuar a usar o pequeno caderno de bolso nas suas mais recen-

tes incursões ou excursões à natureza - de regresso às suas origens.
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INSTA-SKETCHING: O CADERNO COMO PRÉ-INSTAGRAM
Alexandra Belo e Vítor Mingacho

O movimento urban sketching (USK) assume-se, à partida, como analógico, 

a favor de meios artesanais e poderia ser encarado como uma antítese aos 

meios digitais de representação. No entanto, ele está imbuído do espírito 

dos tempos, sendo frequentemente um reflexo da indústria do turismo e da 

eventificação e estando também presente em diversas redes sociais. 

Com efeito, o espírito de partilha mundial dos desenhos produzidos pelos 

seus membros - presente desde o início do movimento USK - foi possibili-

tado através da web, sob o formato de diversas plataformas: Flickr, Blogger, 

Facebook ou Instagram. Note-se que esta última ganhou especial prepon-

derância na difusão de desenhos dos urban sketchers, visto que, ao ser um 

meio predominantemente visual, se demonstrou mais eficiente. 

A partilha em blogs tem vindo a cair cada vez mais em desuso, por ser mais 

exigente e menos imediata que o Instagram. De facto, esta rede social per-

mite partilhar conteúdos, de forma expedita, sendo que tem também, logo 

à partida, diversos pressupostos conceptuais comuns ao urban sketching, 

sobretudo a reflexão da observação descomprometida do quotidiano (ainda 

que representado e encenado, na maioria das vezes).

Antes do Instagram houve, de facto, o desenho em cadernos que o antece-

de, como um pré-Instagram. Durante gerações, foi utilizado para o registo 

pessoal e (in)transmissível de vivências. Se o caderno tinha um caráter mais 

intimista e de estudo ou memória individual, na era digital e do movimen-

to USK, ele vai ter uma divulgação eminentemente pública. Isto implica que, 

se escolhemos sempre o que desenhamos, ainda que apenas para nós pró-

prios, com uma partilha coletiva, escolheremos ainda mais. 
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Quando fotografamos um desenho e o publicamos no Instagram, há uma 

segunda e até uma terceira filtragem da realidade que se acrescenta ao 

conteúdo produzido, sendo que podemos identificar várias tipologias de re-

presentação do caderno na rede social:

1. Desenho puro – o caderno é representado per se, com uma au-

sência de contexto adicional. Ainda assim, a forma como se foto-

grafa o caderno (enquadramento total ou parcial, tipo de luz, uti-

lização de ferramentas de edição) que poderá condicionar a sua 

perceção.

2. Desenho e sujeito desenhado – emerge uma intenção de fact 

checking (eu estive mesmo lá), sendo que se reproduz, com a foto-

grafia, o contexto e a sua reprodução (surge então uma meta-re-

produção, ou reprodução de uma reprodução);

3. Indução do contexto na representação do desenho – o caderno 

é acompanhado de elementos que sugerem o ambiente, quer seja, 

numa fotografia, através de texturas, objetos ou cores, quer surja 

integrado num ambiente multimédia, que lhe acrescenta imagem 

em movimento ou mesmo som.

4. Registo do processo – vídeos que mostram o desenho a ser 

produzido pelo desenhador, em que o processo pode ser, ou não, 

apresentado no seu todo.

Desta forma, podemos concluir, que o suporte dos desenhos produzidos (ca-

derno) e o meio onde esta produção é editada e divulgada (Instagram) se 

complementam, contribuindo para a génese de uma produção visual hiper-

-real e complexa, com a integração de meios digitais e analógicos.
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Os registos que se seguem são da autoria 
de Vítor Mingacho e foram feitos no 
decorrer do evento.
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CANETA CINEMATOGRÁFICA
Pedro Loureiro

“Caneta fotográfica” é uma expressão que sumariza, de forma elegante, um 

debate já antigo e que teima em surgir quando se comparam vantagens, des-

vantagens, semelhanças e diferenças entre tirar uma fotografia e desenhar 

num caderno.

Já evidente e aceite nestes debates, é a conclusão de que nenhuma das fer-

ramentas da captação do real é superior à outra. Conclusão menos evidente é 

a de que ambas requerem talento, embora o talento da fotografia seja menos 

considerado, provavelmente devido à vulgarização deste meio, com o advento 

da fotografia digital. Uma outra conclusão habitual, frequentemente adoptada 

por quem não desenha, é a de que o desenho capta melhor o valor subjectivo 

e intangível da «essência» - do lugar, pessoa ou acontecimento retratado.

Embora esta conclusão subjectiva não seja fácil de argumentar, podemos tri-

lhar o caminho que ela sugere, para melhor caracterizar e comparar as fer-

ramentas de captação do real. Vale a pena considerar o objecto da captação 

para compreender como ele é captado. Os estímulos que fazem parar o fo-

tógrafo para fotografar são essencialmente os mesmos que fazem parar o 

desenhador para desenhar. Tudo é passível de ter interesse: seres, edifícios, 

espaços, gestos, movimentos, cores, texturas, composições.

No entanto, o desenho é provocado por um estímulo adicional a que a foto-

grafia, pela sua instantaneidade, parece não se sujeitar - o tempo. Este é um 

factor decisivo e influente no modo de desenhar e no resultado final. A sua 

influência pode manifestar-se sob vários aspectos:

- O desenhador pode estar imobilizado ou confinado a um es-

paço restrito durante período de tempo significativo. Muitos 
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desenhadores são compelidos a captar o real somente graças a 

este estímulo (fig. 1).

- Pode também dar-se o caso de a ocasião ser prazerosa, e aqui o 

estímulo para o desenho é o de memorizar o tempo bem passado e 

de o projectar no futuro (fig. 2).

- Frequentemente, o tempo é insuficiente para se desenhar tudo o 

que se quer representar (por ex. durante uma viagem). O confina-

mento a um período de tempo limitado obriga a um enfoque sobre 

o essencial do assunto em estudo e à filtração do contexto supér-

fluo. O resultado final é uma síntese geralmente eficiente do objec-

to de estudo (fig. 3).

- O tempo que passa entre o início do desenho e o final determina 

o conteúdo do desenho, na medida em que a acção no início pode 

ser diferente da acção no final (fig. 4).

- O tempo em que o desenho é executado obriga o desenhador a 

estar imerso no contexto do ambiente desenhado durante o tem-

po do desenho. Mesmo que este ambiente não figure directamente 

no desenho, este pode ficar imbuído de sensações e de impressões 

secundárias - conversas de fundo, sons ambientes, clima (fig. 5).

Se o tempo é sempre factor influente no acto de desenhar, podemos estabe-

lecer um paralelo porventura mais intrigante com outras duas artes visuais 

em que o tempo também desempenha um papel primordial: a banda dese-

nhada, com correlações óbvias, e o cinema - a caneta cinematográfica.

Em ambas as formas de arte, são usados diversos dispositivos para a re-

presentação da passagem do tempo, e para a sequenciação de cenas. Scott 

McCloud (Understanding Comics -1993) determina que existem, na banda de-

senhada, seis tipos diferentes de transição entre uma vinheta e outra, com 

efeitos diferentes na percepção do leitor, e aos quais correspondem diferentes 
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graus de solicitação ao leitor. Curiosamente, todas estes dispositivos podem 

ser encontrados quer no cinema, quer no caderno de um desenhador.

O mais óbvio e mais presente na banda desenhada e no cinema ocidental é 

a transição tipo action-to-action (fig. 6), em que uma acção tem uma con-

sequência visível e directa. Uma causa e efeito que faz avançar a narrativa. 

Outro dispositivo, menos frequente, é particularmente notório ao folhear-se 

um caderno de desenhos - a chamada transição aspect-to-aspect (fig. 7).

Por razões culturais e económicas, este tipo de transição é encontrado, com 

mais frequência, na banda desenhada e na animação japonesas. São transi-

ções em que há espaço, tempo e movimento, no entanto a acção dos mo-

mentos descritos ou desenhados é pouco importante para o desenrolar da 

narrativa. Existem, simplesmente, para completar a imersão do leitor/espec-

tador num estado de espírito, numa atmosfera intangível ou num universo 

mais ou menos familiar. No aspect-to-aspect é comum ver-se uma sequên-

cia de imagens de um lugar, de um ambiente ou de uma situação, relaciona-

das entre elas, sem preocupação com a cronologia ou o enfoque numa acção 

em particular. Em certos casos, a própria atmosfera é apresentada como uma 

personagem em si mesma.

É exemplar de uma transição aspect-to-aspect uma sequência de três mi-

nutos no filme de animação japonês Ghost in the Shell (fig. 8), uma obra que 

existe no limiar do cinema e da banda desenhada. Numa série de 34 planos, 

é descrita a atmosfera da metrópole onde toma lugar a acção. A sequên-

cia é acompanhada pelo tema musical principal do filme. Não existe neces-

sariamente ligação cronológica entre estes planos, nem o espectador a deve 

procurar. Não é o seu intuito descrever nem acção nem passagem do tem-

po. Nesta sequência, a personagem principal do filme, Major Kusanagi, que 

apenas figura em quatro desses planos, não desempenha nenhuma fun-

ção que caracteriza a sua personagem nem progride no texto do filme. Aliás, 

nada nesta sequência faz avançar a narrativa do filme. No entanto, ela é 
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fundamental para imergir o espectador no ambiente e na identidade (ou falta 

dela) da cidade sem nome. Para fazê-lo compreender que, tal como as per-

sonagens do filme, a cidade vive no meio de duas realidades, sem estar real-

mente enraizada numa delas. A metrópole foi concebida com base em Hong 

Kong, que nunca poderá voltar ao passado colonial britânico, mas nunca será 

completamente chinesa.

Um caderno de desenhos, apesar de ter o potencial representativo de uma 

tela, onde uma única imagem protagoniza a área branca, tem também o po-

der transitório da imagem em movimento, particularmente quando obser-

vado à luz da transição aspect-to-aspect como descrita por McCloud. Este 

potencial é notório em três tipos de abordagens ao caderno:

- Num registo sequencial ao longo do tempo, a página desenhada 

fragmenta-se em vários desenhos representando o mesmo am-

biente, a mesma situação, sem particular enfoque em algum ponto 

ou personagem em particular (fig. 9). Cada um dos desenhos pode-

rá ter sido muito rápido, captando uma expressão característica de 

uma pessoa, um aspecto particular de um edifício ou uma incidên-

cia especial de uma sombra. No entanto, o conjunto de desenhos 

permitiu, por um lado, que o desenhador permanecesse imerso na 

atmosfera retratada durante todo o tempo dos desenhos, adicio-

nando a legitimidade de todos os sentidos do desenhador à execu-

ção do desenho; por outro, que houvesse uma passagem de tem-

po suficiente para que o desenhador se aperceba de mais e mais 

pormenores nas suas redondezas, tornando o desenho um acto de 

investigação. A experiência do leitor é cinematográfica, na me-

dida em que há uma narrativa que une todos os fragmentos de 
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desenhos, mas o próprio leitor decide com o olhar qual a sequência 

que deve seguir.

- Num segundo tipo de abordagem, um desenho de paisagem ur-

bana, que ocupe toda uma página ou toda uma dupla-página, é 

a soma de todos os elementos desenhados ao longo do tempo da 

execução do desenho. Nestas condições, o conteúdo narrativo 

deste desenho será diferente do resultante numa fotografia instan-

tânea ou de longa exposição. Há, no desenho, uma seleção cons-

ciente ou inconsciente dos elementos passageiros (p.ex. nem todas 

as pessoas que passarem no campo de visão do desenhador fica-

rão registadas). Há atenção ao detalhe das várias narrativas, distri-

buídas discretamente por toda a extensão do desenho. Este pro-

cesso encontra semelhanças numa fotografia de longa exposição, 

embora o resultado seja uma imagem com muitas histórias, ao in-

vés de uma imagem com uma única história arrastada pelo tem-

po de exposição. É, mais uma vez, uma experiência mais próxima 

da banda desenhada e do cinema, mas com o olho decisor do leitor 

a escolher a ou as narrativas pelas quais se interessa e a sequência 

pela qual se interessa.

- O terceiro tipo de abordagem, mais subtil, obriga o leitor a per-

ceber, talvez até criar a narrativa, ao folhear o caderno. O acto de 

virar as páginas do caderno torna-se cinematográfico, sendo que 

a decisão de virar cada página está sempre a cargo do leitor. O rit-

mo do passar das folhas, a velocidade da leitura das páginas e dos 

detalhes, o comprometimento do leitor com o tema e a sua sen-

sibilidade visual, contribuem para a construção de uma narrati-

va que será única para o leitor, que se identificará mais ou menos 

com cada uma das páginas individuais, mas que ficará imerso até 

o caderno acabar ou se lhe esgotar o interesse sobre o tema. Se 
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o caderno tiver sido pensado antecipadamente pelo desenhador, 

como um projecto mais aprofundado e consistente, em que todos 

os desenhos rodam em torno de um tema apenas (uma cidade, um 

local, um ambiente, por ex.), mais poderoso será o efeito de imer-

são e o potencial narrativo do caderno. É inevitável fazer a relação 

deste efeito com o de um flipbook de um animador, ferramenta 

seminal do cinema.

A capacidade de captar a «essência» que muitos atribuem ao desenho po-

derá não ser fácil de definir ou de caracterizar, mas uma argumentação pos-

sível poderá começar pelo efeito aspect-to-aspect presente nos cadernos 

dos desenhadores.

Estes possuem aspetos que transcendem a fotografia, a banda desenhada e o 

cinema, mas partilham pontes com todas. As regras de composição visual da 

primeira, a escolha pelo leitor da segunda, e o poder narrativo da terceira. Os 

cadernos de desenhos guardam em si um potencial criativo que ultrapassa o 

mero papel de caderno de esboços. Podem tornar-se obras finais, se for esse 

o intuito do desenhador.

Figura 1 - Confinado à cabine de 

um avião

Figura 2 - Tempo limitado que se 

quer prolongar
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Figura 3 - Eficiência imposta por 

limite de tempo

Figura 4 - A acção é mais rápida 

que o desenho

Figura 5 - O som, o ritmo, o calor 

e a multidão também são autores 

do desenho
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Figura 6 - Action-to-action

Figura 7 - Aspect-to-aspect
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Figura 8 - Ghost in the Shell

Figura 9 - Fragmentos da mesma 

atmosfera

Figura 10 - Imagem única, várias 

narrativas

Figura 11 - Narrativa, página a 

página
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